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Sammanfattning

aktiebolagslagenoch den svenskaEG, EES

Tillsammanspå in i det europeiska samarbetet. medSverige är våg
medlemsstater i EFTA har Sverige träffat avtal med EG ochövriga

Europeiskt ekonomiskt samarbetsområde,medlemsstaterdess ettom
träda i kraft den 1 januari 1993. Sverige harAvtaletEES. avses

imedlemskap EG.också ansökt om
område innebär EES-avtalet åtagandePå bolagsrättens ett att
lagstiftningen till bolagsdirektivden svenska EG-rätten. EGsanpassa

i Aktiebolags-frågor i Sverige regleras aktiebolagslagen.berör som
föreslår med hänsyn härtill de direktiv kommitténkommittén att som

3 12, implementeras i svenskbehandlar, nämligen och rättnu
ändringar i lag.dennagenom

publika aktiebolagPrivata och

erbjuder lagstiftningen i dag minst tvåvarje medlemsstat i EGI
i bolag önskar bedriva verksamhetalternativ för den utansom

Tyskland, övriga kontinen-Frankrike ochpersonligt Iansvar.
finns vid sidan aktiebolaget särskildtaleuropeiska medlemsstater av en

Irlandbolagsform personligt Storbritannien ochägaransvar. Iutan
aktiebolag. Finland och i dag ifinns två kategorier I Norge,av som

personligthar bolagsform ågaransvar,likhet med Sverige bara utanen
alternativ tillsyftar till införaförbereds lagstiftning ettattnu som

länderna inom EG.för nå överensstämmelse medaktiebolaget att
likartadi och harönskvärt alla medlemsstater EG EESDet är att en

innebär ,fri etable-på sin bolagslagstiftning. EES-avtaletstruktur en
Svenskaföretag inom EES-området.tingsrätt för ochpersoner

sig fritt inom dettaoch företag kommer kunna etableramedborgare att
får fullmed hemvist i EES-områdetområde och utländska rättssubjekt

etablera råda någon tvekan denfrihet sig här. kan inteDet attatt om
lagstiftningensyftar till främjasrörlighet etableringsfriheten omsom

på område likartad.detta år
anpassning till direktivKommittén föreslår därför den EGsatt som

den svenskareform innebärskall ske förenas med ävenatten somnu
drivatillhandahåller två alternativ för den önskarlagstiftningen som

för bolagetspersonligt betalningsansvarverksamhet i bolag utan
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förpliktelser.
Kommittén förordar därvid lagteknisk lösning hämtats frånen som

Storbritannien där aktiebolagslagen skiljer mellan private companies
och public companies. Kommitténs förslag innebär i den svenskaatt
aktiebolagslagen på motsvarande sätt görs skillnad mellan två
kategorier aktiebolag.av

Gränsdragningen mellan de två kategorierna föreslås ske med
hänsyn till rätten inbjuda allmänhetenatt teckna eller förvärvaatt
aktier och andra värdepapper bolaget För de bolagut.som ger som
skall ha denna föreslårrätt kommittén beteckningen publika
aktiebolag medan övriga bolag betecknas privata aktiebolag.
Kategoritillhörigheten skall framgå firman och får därav anges

förkortningen prb i stället för privat aktiebolaggenom och pub
i stället för publikt aktiebolag. Förkortningarna bör alltid läggas sist
i bolagets firma.

Aktiekapitalets storlek

Aktiebolag skall enligt gällande bestämmelser ha aktiekapitalettnu
på minst 50 000 kronor. Följande tabell visar storleken på aktie-
kapitalet i samtliga aktiebolag.

Samtliga svenska aktiebolag fördelade efter aktiekapitalets storlek.
Aktiekapital i tkr. Februari 1992

Aktiekapital Antal
aktiebolag

50 217 000
50 499 47 000-
500 999 7 000-
1000- ll 000

282 000

Källa Aktiebolagsregistret, Patent- och registreringsverket.

En anpassning till EGs regelverk kräver höjning aktiekapita-en av
lets minsta storlek. I artikel 6 punkten l det andra bolagsdirektivetav
föreskrivs bolag omfattas direktivetatt måste ha minst 25 000som av
ECU i aktiekapital. Det i dag 185 000 kronor.motsvarar Enligt
punkten 3 artikel har Rådet rätt justera detta beloppattsamma vart
femte år med hänsyn till bl.a. förändringar i penningvårdet.

Genomförs kommitténs förslag indela aktiebolagen i tvåatt
kategorier, blir det andra bolagsdirektivet tillämpligt endast på publika
aktiebolag. För de privata aktiebolagen kommer det då råda fullatt
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frihet för den svenska lagstiftaren i fråga aktiekapitalets minstaom
storlek. Ingenting i EG-rätten hindrar således den nuvarandeatt
50 000 kronors gränsen ligger fast för dessa bolag. Det kan emellertid

andra skäl ñnnas anledning höja dennaav gräns.att
För nybildade bolag har 50 000 kronor utgjort minsta tillåtna

aktiekapital sedan juni 1973. Uppräknat med konsumentprisindex
det omkring 230motsvarar 000 kronor i maj 1992. Till bilden hör

emellertid också äldre bolag hadeatt uppfylla kravet på 50att 000
kronor i aktiekapital först vid utgången år 1981 och heltattav en
övervägande majoritet dessa bolag utnyttjade denna möjlighet. Enav
uppräkning 50 000 kronor med konsumentprisindex från denav l
januari 1982 omkring 100 000 kronor i maj 1992. Kommittén harger
därför för föreslåstannat aktiekapitaletatt i privatatt aktiebolagett
bör uppgå till minst 100 000 kronor. Som framgår tabellen innebärav
det aktiekapitalet måste höjasatt i fler 200än 000 bolag.

Kravet på aktiekapitalets storlek i publikt aktiebolag bör enligtett
kommitténs mening ställas väsentligt högre än i privat aktiebolag.ett
Statistiken visar också i samtliga aktiebolagatt stort vilkassett aktier
är föremål för allmän handel, eller har sådan spridning atten
förutsättningar i dag finns för sådan handel, har aktiekapitaletten
på minst 2 miljoner kronor. Kravet bör å andra sidan inte sättas så
högt det hämmar möjlighetenatt för företag skaffa kapital.att
Kommittén föreslår därför aktiekapitalet iatt publikt aktiebolagett
skall uppgå till minst 1 miljon kronor.

Privata aktiebolag bildas fr.o.m. den 1 januari 1995 skallsom
omedelbart uppfylla kapitalkravet. För äldre privata bolag föreslår
kommittén kapitalkravet skallatt uppfyllt den 1 januarisenastvara
1996. Bolag med lägre aktiekapital avförs registret denna dag ochur
är därmed upplöst. För bolagets förpliktelser därefter styrelse-svarar
ledamöter, verkställande direktör och aktieägare, de i för-senare
hållande till sina aktieinnehav. Rättsverkningama bolagetattav
avförts registret blir således desamma aktiekapitaletnärur senastsom
höjdes år 1973.

För publika aktiebolag krävs aktiekapital minst 1 miljonett om
Äldrekronor. bolag fr.o.m. den l januari 1995 önskarsom vara

publikt aktiebolag måste detta datum uppfylla kapitalkravet.senast
Kommittén räknar med mycket litet antal,att kanskeett 1 000

bolag, kommer välja kategorien publikaatt aktiebolag denär be-nya
stämmelserna träder i kraft.

Företrädesrätt vid ökning aktiekapitaletav

I det andra bolagsdirektivet föreskrivs aktieägarna skall haatt
företrädesrätt vid kontantemission i förhållande till det antal aktier de
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avvikelseMedlemsstaterna får emellertid medgetidigare äger. att
fråga aktierföreskrivs i bolagsordningen ifrån företrädesrätten om

i vinst eller likvida-skiljer sig åt beträffande till andelrättensom
får inte innebärai fråga röstvärde. Avvikelsentionskvot eller attom

tecknatill aktier slag helt utesluts från rättenägarna attett nyaav
skall alltid haslag skall betalas kontant. Deaktier annatav som

aktierna.subsidiär företrädesrätt till deåtminstone nyaen
bolagsordningeniskall företrädesrätten reglerasI gällande rätt om

likvidations-till vinst ochskillnaden mellan aktieslagen gäller rätten
itillåtet reglera företrädesrâttendet inteandel. Däremot är att

aktieslagen inteskillnaden mellan ärbolagsordningen, avom
röstvärdet. det andra bolags-ekonomisk bara gäller It.ex.art utan

behandlas iföreträdesrätten skalldirektivet förutsätts emellertid att
olikafall, varvid aktier medbolagsordningen i sistnämndaäven

skiljer sig åt ibehandlas på aktierröstvärde sätt somsamma som
väcker frågantill vinst likvidationskvot. Detfråga ellerrätten omom

i bolagsordningentillåta bestämmelsertiden är att omnu mogen
aktiekapitalet, även närföreträdesrätten till aktier vid ökning avnya

röstvärdet.skillnaden mellan aktieslagen avser
och hari svenskt näringslivRöstvärdesskillnader betydelsefullaår

sinmarknaden vidKommitténekonomiskt värde. attett menar
bolagsordnings-diskriminerandevärdering aktierna kan beaktaav

med hänsynpriset på aktierna kommer sättasbestämmelser och attatt
eller ej.till aktiertill aktierna företrädesrätttagen nyaom ger

Önskvärtsynpunkterframstår också från allmännaDet attsom
sammanhang ärtill aktier, i mångaföreträdesrätten avnya som

möjligtlångt detför aktieägarna, så ärutomordentlig betydelse
aktierköpabolagsordningen, så den övervägerregleras i attatt som

korrektoch kansig efter sättavad han hari bolaget rätta ettattvet
mellanskillnadernaföreslår därförKommitténpris på aktierna. att om

ökningvidföreträdesrättentill röstvärdet,aktieslagen hänför sig av
bolagsordningen.regleras ienligt 4 skallaktiekapitalet kap.

företrädesrätt.subsidiärbestämmelsersaknasI svensk rätt om
aktiebolagslagen.införs ihäromKommittén föreslår bestämmelseratt

beslutbolagsstämmansbolagsdirektivet föreskrivsandraI det att
tredjedelstvåkräverföreträdesrättavvikelse från aktieägamasom
majoritetabsolutdet medaktiebolagslagen räckermajoritet. Enligt

majori-aktiebolagslagensföreslårKommitténför sådant beslut. att
Motsvarandedirektivet.överensstämmelse medtetskrav höjs till

bemyndigande förbeslutändringar föreslås beträffande stämmans om
ochföreträdesrättfrån aktieägamasföreta avvikelsestyrelsen att

har beslutatsavvikelsegodkännande sådanstämmans avsomav en
godkännande.förutsättning bolagsstämmansstyrelsen under av

Ãndringarna konvertibla skulde-aktieremission såvälgäller somav
till nyteckning.med optionsrättoch skuldebrev förenadebrev
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Nedsättning aktiekapitaletav

I det andra bolagsdirektivet föreskrivs två tredjedels majoritet på
bolagsstämman för giltigt beslut nedsättning aktiekapitalet. Omom av
det finns än aktieslag skall dessutom särskildett omröstning ägamer

inom varje aktieslag berörs nedsättningen.rum som av
Beslut nedsättning aktiekapitalet kan i dag fattas med absolutom av

majoritet. På denna punkt måste därför lagen ändras. Kommittén
föreslår huvudregel två tredjedels majoritet på stämman,som men

rättsförhållandet mellan tidigare utgivna aktier rubbasom genom
nedsättningsbeslutet föreslås ännu högre majoritet.

Aktiebolags ställföreträdare

aktiebolagslagenI saknas uttrycklig bestämmelse bolagetsatten om
ställföreträdare binder bolaget åtgärder de företar inomgenom som

för sin lagliga kompetens. Kommittén föreslår sådanramen att en
bestämmelse införs.

Alla aktiebolag skall i sin bolagsordning ändamålet medange
bolagets verksamhet, sågverksrörelse. I det första bolagsdirek-t.ex.
tivet behandlas den situationen bolagets ställföreträdare visserligenatt
handlar för bolaget inom för sin lagliga kompetensramen men
överskrider verksamhetsföremålet. Enligt direktivet blir bolaget som
regel ändå bundet ställföreträdarens åtgärder. I direktivet öppnasav
emellertid möjlighet för medlemsstaterna tillmäta verksamhets-atten
föremålet större betydelse på så sätt det tillåtetär meddelaatt att
lagbestämmelser innebörd bolaget går fritt från avtalatt ettav som
inte överensstämmer med verksamhetsföremålet, bolaget visar attom

i ondatt motparten tro.var
Kommittén föreslår den nuvarande möjligheten för bolagetatt att

freda sig avtal ingåtts dess ställföreträdaremot i strid medsom av
verksamhetsföremålet bort. Kommittén väljer således direktivetstas
huvudregel.

Det kan hända bolagets ställföreträdare vidtar åtgärdatt på bolagets
inomvägnar för sin lagliga kompetens i strid medramen men

instruktioner i bolagsordningen eller beslut högre bolagsorgan.ettav
Som exempel kan nämnas verkställande direktören i fastighets-att ett
bolag säljer bolagets fastigheter det i bolagsordningen,trots atten av
bolagsstämmobeslut eller beslut styrelsen han inte fårattav anges
vidta sådan åtgärd.en

Enligt det första bolagsdirektivet kan begränsningar i bolags-
företrädarätt bolaget på grund bolagsordningenatt ellerorganens av

på grund beslut bolagsorgan aldrig åberopas tredjeettav motav man.
Kommittén förslår bestämmelserna befogenhetsöverskridandeatt om
utmönstras den svenska aktiebolagslagen eftersom de striderur mot
direktivet.
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Vinstutdelning

Enligt det andra bolagsdirektivet får vinstutdelning ske endast under
vissa förutsättningar. utdelning i förutsätt-Har skett strid med dessa
ningar skall de aktieägare har mottagit utdelning betala tillbakasom
beloppet till bolaget. Det gäller dock bara bolaget förmår visa attom
aktieägarna kände till utdelningen deolaglig eller medatt attvar
hänsyn till omständigheterna inte kunde okunniga det.vara om

Direktivets godtroskrav förmånligt för aktieägarnaär än detmera
i dag gäller enligt aktiebolagslagen. De svenska godtrosreglemasom

innebär återbetalningsskyldighet för aktieägarna, förmårbolagetom
visa inte hade skälig anledning det frågaatt mottagaren anta att var

laglig vinstutdelning. Kommittén föreslår bestämmelsernaattom en
ändras till överensstämmelse med direktivet.

Fusion

tredje bolagsdirektivet behandlar fusion mellan aktiebolag ochDet
behöver med kommitténs förslag tillämpas bara på publika aktie-
bolag. Med hänsyn bl.a. till möjligheten fusion mellan publika ochav

föreslår emellertid kommittén fusions-privata aktiebolag samma
bestämmelser för samtliga aktiebolag. förhindra be-För attatt
stämmelserna särskilt kvalificerad majoritet för övergång frånom

privat kommitténpublikt aktiebolag till aktiebolag kringgås, föreslår
uttryckligt förbud fusionemellertid där det Övertagandeett mot

bolaget privat aktiebolag och eller flera de överlåtandeär ett av
bolagen är publikt.

likhet med aktiebolagslagen reglerar det tredje bolagsdirektivetI
absorption, kombination och absorption helägt dotterbolag.av

i svenska lagenBestämmelserna emellertid detaljerade än denär mera
kommittén funnit omöjligt bara ändringar i denoch har det att genom

uppfylla Kommittén därför framsvenska lagtexten alla krav. lägger
till reglering.förslag helten ny

Bland de sakliga nyheterna förtjänar följande nämnas.att
får absorption fusionsvederlaget heltEnligt aktiebolagslagen vid

det Övertagande bolageteller delvis skuldebrevutgöras t.ex.av som
får beståutfärdar. Direktivet föreskriver fusionsvederlaget baraatt

betalning.aktier i det Övertagande bolaget eller kontant Kom-av
föreslårmittén har utformat bestämmelserna i enlighet härmed och

inte får 50 detden kontanta delen utgöra än procentatt mer av
fusionsvederlag.nominella värdet de aktier lämnasav som som

förenade medInnehavare konvertibla skuldebrev, skuldebrevav
värdepapperoptionsrätt till nyteckning, vinstandelsbevis eller andra

med särskilda rättigheter i överlåtande bolag riskerar förlora dessaatt
rättigheter bolaget upplöses. direktivet föreskrivs innehavar-när I att
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skall ha minst rättigheter i det Övertagande bolaget dena samma som
hade i det överlåtande. Kommittén föreslår bestämmelser häromatt

in i aktiebolagslagen.tas
Fusionsdirektivet utgår från styrelserna för de bolag skallatt som

gå upprättar fusionsplan skall tjänasamman en gemensam som som
beslutsunderlag på bolagsstämma i samtliga bolag. Fusionsplanen
skall innehålla många fler uppgifter än i dag krävs besluts-som som
underlag på bolagsstämma skall pröva fråga fusion. Blandsom om

skall värderingsfrågoma belysas i detalj.annat Kommittén harmera
utformat sitt förslag i enlighet härmed.

Fusion absorption kräver enligt gällande godkännanderättgenom
endast bolagsstämma i det överlåtande bolaget. För det över-av
tagande bolaget fusionen inte innebära än företagsköp.ettanses mer
Direktivet utgår emellertid från aktieägarna i det Övertagandeatt att
bolaget kan ha anledning motsätta sig fusionen. enlighet härmedIatt
föreskrivs i direktivet aktieågarminoritet viss storlek varvidatt en av -
storleken inte får bestämmas till högre andel än fem procent av
samtliga aktier i bolaget har rätt få fusionen prövad på bolags-att-
stämma också i Övertagande bolaget. Kommittén föreslår att en
minoritet med fem aktierna i det Övertagande bolaget skallprocent av
ha påkallarätt bolagsstämma föratt ställning till fusionen.att ta

likhetI med vad gäller i dag är det alltså bolagsstämmansom som
har godkänna eller förkasta fusionsplanen.att För giltigt beslut om
godkännande krävs det biträtts aktieägare med två tredjedelaratt av

såväl de avgivna rösterna de vid stämman företräddaav som
aktierna. Det innebär ändring i förhållande till gällande rätten som
har absolut majoritet huvudregel. Kommittén föreslår dessutomsom
ännu högre majoritet fusionen innebär rättsförhållandet mellanattom
tidigare utgivna aktier i överlåtande bolag rubbas. Det högre
majoritetskravet vad kommittén förslagit för nedsättningmotsvarar

aktiekapitalet i motsvarande situation.av
Det tredje bolagsdirektivet föreskriver vissa rättsverkningaratt av

fusionen skall inträda samtidigt. Det överlåtande bolaget skall
upplösas på gång dess tillgångar och skulder överförs tillsamma som
det Övertagande bolaget och aktieägarna i det överlåtande bolaget
tillförs vederlaget för sina aktier. aktiebolagslagenI inträder dessa
rättsverkningar successivt på så detsätt överlåtande bolagetsatt
tillgångar och skulder först överlåts på det Övertagande bolaget varvid
fusionsvederlaget överlämnas till det överlåtande bolaget. Styrelsen i
det överlåtande bolaget skiftar därefter fusionsvederlaget bland
aktieägarna. Först detta skett redovisningnär och för skiftet lagts
fram på i detstämma överlåtande bolaget detta Kommittenär upplöst.
föreslår nyordning vad direktivet kräver. Demotsvararen som nya
bestämmelserna innebär de fusionerande bolagen själva kanatt
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tillgångar ochvid vilken tidpunkt det överlåtande bolagetsbestämma
dag dennaskall övergå på det Övertagande bolaget. I ärskulder

beroende fusionen registreras.tidpunkt närav
fusionsformen i Sverige innebärjämförelse vanligasteDen attutan

sådanOfta harhelägt dotterbolag går i moderbolaget.ett enupp
iminoritetsaktier lotter-fusion förberetts tvångsinlösen avgenom

aktier i dotterbolaget kanbolaget. moderbolaget samtligaNär äger
dotterbolaget skallbolagens styrelser helst träffa avtalnär attomsom

fusionsav-i moderbolaget. Dotterbolaget upplöses närgå genastupp
registreras.talet

i såvälbolagsdirektivet utgår från bolagsstämmantredjeDet att
fusion mellan bolagenmoder- dotterbolag skall godkänna avensom

för bolagens styrelserifrågavarande slag. Emellertid möjlighetgesnu
förutsättningar.fusion under vissafatta giltigt beslut sådanatt om en

inte fårstorlek varvid storlekenaktieägarminoritet vissOm en av -
samtliga aktier i bolagettill fembestämmas högre andel än procent av

i moder-på bolagsstämmabegär få frågan fusionen prövadatt om-
Kommitténalltid bifallas.bolaget skall framställningen härom dock

varvid påkallautformat förslag i enlighet härmed rättenhar sitt att
femminoritet medbolagsstämma bestämts så procentatt aven

aktierna i övertagande bolaget skall ha denna rätt.
tvångsinlö-till bestämmelsernaKommittén återkommaatt omavser

i sitt slutbetänkande.minoritetsaktier i dotterbolagavsen

Registrering

offentliggörandeförsta finns bestämmelserI bolagsdirektivet avom
Bestämmelsernabolag.vissa handlingar rörande aktiebolag och andra

ibolagen ochaktiebolagslageni jämförelse med strängareär mot
bolagets avtalsparter. Kom-mån välvilligamotsvarande motmera

be-direktivet uttryckligföreslår i enlighet medmittén bl.a. en
innan kungörande skettaktiebolag regel intestämmelse att ett somom

förhållandeåberopai Inrikes Tidningar skall kunnaPost- och ett som
Endast bolagetinfört i aktiebolagsregistret.blivit eller bort bli om

icke kungjordafaktiskt känt till detförmår visa att motparten
gälla avtalgår bolaget fritt. kanförhållandet Det ettt.ex. som en
uppgift direktörs-direktör tecknat innanavgången verkställande om

bytet kungjorts.

Ikraftträdande- Övergångsbestämmelseroch

kraftmåste träda iföreslåsändringar i aktiebolagslagenDe som
medgivits förEES-avtalet harden tid ivid utgångensenast av som

regelverk. Såvittlagstiftning till EGsanpassning svensk avserav
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medgivitsSverigeändringarna harflertalet de föreslagnaav nu
kraft.träder i IEES-avtalettvå år från den daganstånd under

1995.januarikrafi den lföreslås ändringarna träda ienlighet härmed
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Summary

The EC, the EEA and the Swedish Companies Act

Sweden its into the European Community.on way Together with
its fellow member of the Europeanstates Free Trade Association
EFT A, has signed with the ECagreement and itsan member

establishingstates European Economic Area EEA. Thisa agreement
scheduled into effectto January 1993.go Sweden has alsoon

applied for membership in the EC.
In the field of law, the EEAcompany obliges Swedenagreement
adapt itsto legislation EC legislation.company to The EC Councils

directives in this field address whichmatters regulated by theare
Swedish Companies Act. Bearing this in mind, the Swedish Company
Law Committee recommends that the Council directives the
Committee discussing numbers 3now and 12 be- -implemented in Swedish law by of amendments this Act.means to

Private and public companies

In member of the EC,stateevery legislation offerscurrent leastat
alternatives fortwo those wishing to operate withouta company

personal liability. In Germany, France and other continental European
member in additionstates, corporationsto limited liability jointor
stock companies there another form of without personalcompany
liability. In Britain and Ireland, there categories oftwoare
corporations. In Finland and Norway, which like Sweden have only

form of corporation in whichone shareholders have personalno
liability, legislation being prepared with the aim of introducingnow

alternative the corporation,to therebyan achieving conformity with
the EC countries.

would be desirable for all member in the EC andstates the EEA
have similarlyto structured legislation. The EEAcompany agreement

andgrants companies the freedompersons establish businessesto in
all EEA countries. Swedish citizens and companies will be able to
establish businesses freely in this territory, and foreign legal entities
domiciled in the EEA will have full freedom establisharea to
businesses in Sweden. The mobility that this freedom intended to

will undoubtedlycreate be promoted the EEA countries have
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field.thisinlegislationsimilar
ECadaptationthethat tothereforeCommitteeThe proposes

whichreform inwithcombinedbeunderwaydirectives anow
wishingthoseforalternativesofferwill alsolegislation twoSwedish

liability forpersonalwithoutform,inbusinessoperate companyto a
obligations.companysthe

BritishfromtakensolutionlegalrecommendsCommitteeThe a
liabilitylimitedprivatebetweendistinguisheswhichlaw,corporate

CommitteeThecompanies.liabilitylimitedpublicandcompanies
should drawCompanies ActSwedishthethat aproposes

corporations.ofcategoriesbetweendistinctioncorresponding two
entitledwhetherdistinctionthisbasing companyaonproposes

andof sharespurchasessubscriptionspublicgeneraltheoffer orto
thatrecommendsCommitteeTheissues.thatsecuritiesother

publikaSwedishinreferredshould beentitled tocorporations asso
should becompaniesotherwhilecorporationspublicaktiebolag

thatThecorporations.private categoryaktiebolagcalled privata
andofficialitsclear frombeshouldbelongs maynametocompanya

aktiebolagprivatinstead ofprbabbreviationtheindicated bybe
shouldabbreviationsTheseaktiebolag.publiktsignifyingpuband

officialcompanystheplaced last inbealways name.

capitalMinimum share

havecorporationsregulations, mustSwedishAccording acurrentto
theshowstablefollowingThe50 000.SEKof leastcapitalshare at

corporations.allcapital inof the sharesize

SEK.ofThousandscapital.ofsize sharecorporations, bySwedish
1992February

ofNumberSharecapital
corporations

00021750
0004750 499-

7 000500 999-
000ll1000-
000282

Office.RegistrationCompanies,PatentandRegister ofSource

shareminimumtheraisingrequireregulations willAdapting ECto
thatDirectiveCouncilSecond statesof theArticle Point lcapital.

25 000leasthavedirective atby thecovered mustcompanies
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European units of now called Europeanaccount unitscurrency or
ECU in subscribed capital. Today this equivalent SEK 185 000.to
According Point 3 of the article, theto EC Council entitledsame

adjust this figure five for inflationto and other factors.every years
If the Committees proposal divide Swedish corporationsto into

categories implemented, the Second Counciltwo Directive will be
applicable only public corporations. In theto of privatecase
corporations, Swedish legislators will have complete freedom to
decide the minimum level of the share capital. In other words,
nothing in EC law Sweden from retaining theprevents SEKcurrent
50 000 minimum for these corporations. There be othermay reasons

raise this minimum, however.to
For newly established corporations, 50SEK 00 has been the

minimum allowable level of share capital since June 1973. Taking
into the rise in the price index,account this equivalentconsumer was

about 230SEK 000 in May 1992.to However, pre-existing
corporations expected fulfill thenot requirement untilto thewere new
end of 1981, and overwhelming majority of these corporationsan
took advantage of that opportunity. Multiplying 50SEK 000 on
January 1982 by the change in the price index until Mayconsumer
1992 yields approximately SEK 100 000. The Committee has
therefore decided recommend that the minimum shareto capital of a
private corporation should be SEK 100 000. theAs table indicates,
the share capital of than 200 000 Swedish corporations bemore must
raised.

the opinionIn of the Committee, the share capital required in a
public corporation should be substantially higher than in privatea
corporation. Statistics also indicate that virtually all Swedish
corporations whose shares publicly traded widely distributedare or so
that conditions exist fortoday such trading, have share capital of ata
least SEK 2 million. On the other hand, the requirement should not
be high that hampers the ability of companiesset obtainso to
capital. The Committee therefore recommends that the minimum
share ofcapital public corporation should be SEK 1 million.a

Private corporations established after January 1995 shouldon or
immediately fulfill the minimum capital requirement. For pre-existing
private corporations, the Committee recommends that the requirement
be fulfilled later than January 1996. corporationA with lowerno a
share capital would be fromremoved the register that date andon
thus be dissolved. After that, its directors, president and shareholders

the latter in proportion their holdings would be responsible forto- —
its obligations. The legal effects of removing corporation from thea
register would thus be largely the when the minimum levelsame as
of share capital raised recently in 1973.mostwas
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required have share capital ofwould bePublic corporations to ata
corporations wishing becomePre-existingmillion.least SEK l to

1995 would haveeffective fromcorporations Januarypublic to
thislater than date.fulfill the requirement no

small number of companies,thatCommitteeThe veryassumes a
corporationthe of public when000, will chooseperhaps 1 category

effect.regulations intothe gonew

increasing capital stockPre-emptive rights when

Directive stipulates that existing shareholdersSecond CouncilThe
participate in cash issue ofpre-emptive rightshould have to aa

capital represented by their shares.in proportion theshares, to
exceptions this right behowever, allowMember to tostates may,

of shares whichin theincluded in the corporate statutes case carry
of earnings ofparticipate in distributionslimited right to ora

liquidation, in of votingin the of termsassets event orcompany
oftotally exclude classexceptionsrights. These not owners onemay

for shares of another classfrom the right subscribeof shares to new
should always have least subsidiarypaid for in cash. Theybe atto a

pre-emptive right the shares.to new
pre-empt-ive rights regulatedSwedish law, beUnder mustcurrent

difference between classes ofin thethe statutes twocorporate
participate in distribution of earningsinvolves entitlementshares to

other hand, pre-emptive rightsand liquidation On the notassets. may
ofin the the difference between classesbe regulated twostatutes

theirof economic but merely relatedshares nature tonot an
rights, for example. The Second Directive, however,voting assumes

pre-emptive rights will also be covered in the in the latterthat statutes
with different voting rights will in theand that shares be treatedcase

shares differing in of their entitlementterms tosame way as
distributions of earnings liquidation This raises the questionassets.or
of the time ripe permit Swedishwhether to corporate statutesnow

pre-emptive rightsregulate shares when the share capitalto to new
increased, in where the difference ofbetween classeseven cases

shares related voting rights.to
Shares with different voting rights play significant role in thea

Swedish business and have different financial values. Thesector
Committee believes that in evaluating shares, the market capable of
taking into discriminatory regulations inaccount corporate statytos.
Share prices will make allowance for whether give theirthe shares
holder pre-emptive rights share issuesto not.new or

From general standpoint, also desirable that the pre-a seems
extremely importantemptive right buy shares, which oftento new
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far possibleshareholders, should be regulated in the corporateto as as
that those considering the purchase of shares inwhostatutes, so are
know what apply and assign pricerules correct tocan aa company

therefore recommendsthese shares. The Committee that the
differences between classes of shares related voting thetoare power,
pre-emptive right of purchase in where the share capitalcases

with 4 of the Swedish Companiesincreased in accordance Chapter
should be regulated in theAct statutes.

subsidiary pre-emptive rights.Swedish law has regulationsno on
regulations thisThe Committee recommends that be addedmatteron

Swedish Companiesthe Act.to
DirectiveThe Second Council stipulates that when shareholders’a

exception from the pre-emptive right ofmeeting makevotes to an
thirds majority required. Accordingshareholders, thetwo toa

sufficientSwedish Companies simple majority for suchAct a a
decision. The Committee recommends that the majority requirement

Swedish Companies be increased conform with thein the ECAct to
directive. recommends equivalent amendments the lawto

shareholders’ meeting authorizeconcerning decisions by thetoa
of make exceptions from the pre-emptive rights ofboard directors to

well approval by shareholders‘ meeting ofshareholders, as as a
decided by board condition ofexceptions that have been the on

issues ofapproval by the meeting. These amendments also apply to
certificates with attachedshares, convertible debentures and debt

for shares.subscription warrants new

Reduction of capital stock

DirectiveThe Second Council that thirds majoritystates twoa
meetingrequired shareholders‘ for valid decision reduce thetoat a a

ofshare capital. If the has than class shares, therecompany more one
within each class of shares affected byalso be votingmust separate

reduction.the
in SwedishToday decision reduce the share capitalto aa

majority. The lawcorporation be made by simple mustcan a
point. Committee recommendstherefore be amended this The aon

the shareholders’ meeting,thirds majority the general ruletwo atas
relative rights ofbut approval of the reduction would change the

requirement recommended.existing shares, higher majorityan even

representativesCompany

explicit regulation the effectThe Swedish Companies lacksAct toany
actions representatives within thethat undertaken by companysa
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limits of their legal binding the Thecompetency are on company.
Committee recommends that such regulation be added.a

In its Swedish corporation thestatutes, must stateevery purpose
of its operations, for example sawmill business. The First Councila
Directive discusses situations where companys representativesa
admittedly behalf of the within the limits of theiract on company
legal but the objects of the Accordingcompetency overstep company.

this directive, the still generally bound by theto actionscompany
of its representatives. The directive nevertheless leaves member states
the option of assigning importance the objects of thegreater to

by allowing them legal regulations permittingto enactcompany, a
be excused from incongruous with theto agreementcompany an

objects of the provided the demonstrates that thecompany, company
other inacted bad faith.party

The Committee that the existing option for toproposes a company
itself from signed by its representatives inprotect agreements

violation of the ofcompanys operations be removed. Thepurpose
Committee thus for the main rule in the directive.ECopts

happen that representatives behalf ofactmay company on a
within the limits of their legal but in violationcompetency,company

of instructions in the decisions of higher body.statutes corporateor a
For example, the president of real sells of itsestatea company one
properties though the decision by shareholders‘statutes,even a a
meeting decision by the board of directors specifies that heor a may

take such action.not
According the First Council Directive, limitations the rightto on

of bodies the attributable thecorporate to represent tocompany
decisions by another body be citedstatutes to corporateor may never

against third party.a
The Committee recommends that the existing regulations on

overstepping of authority be stricken from the Swedish Companies
since they violateAct, this.EC directive.

Distribution of earnings

According the Second Council Directive, distribution of earningsto
shareholders only under certain conditions. Ifto may occur occurs

in violation of these conditions, shareholders who have received such
distribution this the This onlymust amount toa repay company.

applies, however, the able demonstrate thattocompany
shareholders knew of the irregularity of the distribution could not,or
in view of the circumstances, have been of it.unaware

The faithgood requirements in this directiveEC favorableare more
shareholders than effectthose in today under the Swedishto
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thatimplyin thisregulations ActfaithgoodTheCompanies Act.
demonstratetheliable forshareholders repayment company canare

thatreasonabledid haverecipient tothat the not wasassumecause
that theserecommendsCommitteeprofits. Thedistribution oflegala

directive.with theconformamendedregulations be to

Mergers

betweendeals withDirectiveCouncilThirdThe mergers
need onlyrecommendations,CommitteesUnder thecorporations.

ofpossibilitythegivencorporations. ButpublicSwedishapply to
Committeecorporations, theand privatepublicbetweenmergers

corporations. Toallregulationsapplying the tomergersameproposes
majorityqualifiedrequiringof rules vote tocircumventionprevent a

thehowever,corporation,into privatecorporationpublicturn aa
which theinexplicit banrecommendsCommittee mergersonan

of theandcorporationprivateacquiring moreone oracompany
public.acquiredcompanies being

DirectiveCouncilThirdtheCompaniesSwedish Act,Like the
offormationbyacquisition,byregulates a newmergermerger

subsidiary. Itsownedwhollyofabsorptionand the acompany
andhowever,Swedish law,in thedetailed thanregulations moreare

requirementsfulfill all itsimpossiblefoundhasCommittee tothe
TheSwedish law.of theexistingtheamendingmerely textby

regulations.ofcompletelyproposingtherefore setCommittee newa
by theseaboutbroughtchangessubstantivetheAmong new

mention.deservefollowingregulations, the
of byinCompaniesSwedish Act,According theto mergercases

acquiredbeingpaid for theconsiderationtheacquisition, company
ofexample,forconsist,wholly partiallycompanyassigning ormay

directiveThe ECacquiringtheissued bydebt instruments company.
in theof sharesformtheonly takespecifies that payment may

formulated thehasCommitteeThecash.acquiring newcompany or
shouldportioncashthat the notandaccordinglyregulations proposes

considerationpaidsharesof thevalueof the50exceed percent aspar
for the merger.

attachedwithinstrumentsdebtdebentures,convertibleofHolders
participatoryconvertibleshares, notesforsubscription warrants new

companies, riskassigninginrightswith specialsecuritiesotheror
directivedissolved. The ECtherights whentheselosing company

whichsharesthansecurities otherofholders tothat thestipulates
in therightstheenjoy leastshouldattachedrightsspecial at sameare

acquired. Thebeingin thethey hadacquiring companyascompany
incorporatedeffect bethisregulationsthatrecommendsCommittee to



28 Summary SOU l99283

into the Swedish Companies Act.
The EC directive that the boards ofmerger directors ofassumes

the merging companies jointly establish draft ofterms thatmerger
will the basis for decision by meetingsserve of theas shareholdersa
of all the affected companies. This plan expected containmerger to
much information than required inmore Sweden today as
background material for by shareholders‘vote meetinga a on a
proposed Among other things, valuationmerger. should bematters
explained in detail. Thegreater Committee has formulated its
proposal in conformity with this.

Under existing Swedish law, by of acquisitiona merger means
requires only the approval of shareholders‘ meeting in the assigninga

For the acquiring thecompany. consideredcompany, notmerger
involve thanto the purchase of Themore EC directivea company.

however, that the shareholders in theassumes, acquiring company
have theto Themay directivereason accordinglyoppose merger.

specifies that minority representing certaina of sharespercentagea -which be fixednot than fiveatmay of all shares inpercentmore
the entitled call forcompany to thevotea aton- merger a
shareholders‘ meeting of the acquiring well. Thecompany as
Committee recommends that minority representing five ofa percent
the shares in the acquiring be entitled to meetingcompany summon a
of shareholders theto cast votes on merger.

As the today, the shareholders‘ meeting willcase thus have to
reject plan. validA decisionapprove or a merger to approve a

requires the of shareholders withmerger support thirds of thetwo
and thirdsvotes ofcast alltwo shares represented the meeting.at

This change compared with existing Swedisha law, which has a
simple majority its main principle. The Committee alsoas proposes
introducing higher majority requirement thean implieseven merger

change in the relationship between the rightsany attached existingto
shares in the being acquired. This highercompany majority
requirement analogous the Committeesto proposal in the ofcase

reduce the sharevote capital.toa
The Third Council Directive stipulates that certain legal

of the should into effectconsequences simultaneously.merger Thego
being acquired should be dissolvedcompany the time itsat same as

and liabilitiesassets transferred the acquiringto andare company
shareholders in the being acquired paid for their shares.company are
In the Swedish Companies theseAct, legal inconsequences occur

with thestages, and liabilities of theassets assigning firstcompany
being transferred the acquiringto and for thepaymentcompany

then being made the assigningmerger to The board ofcompany.
directors of the assigning then distributes thiscompany payment

the shareholders. Only when this hasamong occurred and ofreporta
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the distribution has been presented shareholders meetingat of thea
assigning the latter dissolved. The Committeecompany
recommends along the linessystem required by thea ECnew
directive. Under these regulations, the merging companiesnew
themselves decide the date which the and liabilities ofmay assetson
the being acquired will be transferred thecompany acquiringto

Today this depends the date when thecompany. on merger
registered.

By far the form ofmost in Sweden thecommon merger
absorption of wholly owned subsidiary by its Sucha parent company.

frequently preceded by compulsorya merger redemption of
minority shares in the subsidiary. When the allparent company owns
the shares in the subsidiary, the boards of the companies signtwo can

time for theagreement at subsidiary be absorbedan by theany to
The subsidiaryparent immediately dissolved whencompany. this

registered.agreementmerger
The Third Council Directive that shareholders‘ meetingsassumes

in both the and the subsidiaryparent shouldcompany approve a
of this However,type. approval of the by theirmerger boardsmerger

of directors regarded sufficient under certain circumstances. Ifas
minority holding certain of shares whicha percentage bea notmay-

fixed than fiveat of all shares in thepercent asksmore company —
that the be subject meeting of shareholdersto vote at inmerger a a
the itsparent be granted. Therequest Committeemust hascompany,
formulated its proposal accordingly, that minority holding fiveso a

of the shares the acquiringpercent will have this right.company
In its final the Committee intendsreport, include furtherto

discussion of regulations concerning compulsory redemption of
minority shares in subsidiaries.

Registration

The First Council Directive contains rules public disclosure ofon
certain documents. Thesecorporate regulations strict towardare more
the companies than the Swedish Companies andAct correspondingly

friendly toward parties that sign with themore companies.agreements
In keeping with this directive, the Committee recommends, among
other things, the adoption of explicit regulation stating that beforean

has been made in theannouncement Swedish Officialan Gazette, a
Corporation invoke circumstancenot which has been, shouldmay a or
have been, recorded in the Register of Companies. Only the
corporation able demonstrate that the otherto party to agreementan

actually of the unannounced circumstancewas will theaware
corporation be cleared. This might apply, for example, to an
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thebeforeCorporationofpresidentformersigned by theagreement a
president.ofof changeofficial announcement a

regulationstransitionalandEffective dates

Companies ActSwedishthe mustamendmentsproposedThe to go
EEApermitted by theperiodof theendthelater thaneffectinto no

regardWithregulations.legislation ECSwedishadaptingfor totreaty
has beenSwedenrecommended here,amendmentsof themostto

the EEAthe datefrom agreementperiod ofgranted two yearsgracea
thesethatrecommendsaccordinglyCommitteeTheeffect.intogoes

1995.effect Januaryintoshouldamendments ongo
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Författningsförslag

Förslag till

Lag ändring i aktiebolagslagen 19751385om
utfärdad 1992.den

Härigenom föreskrivs i fråga aktiebolagslagen 1975 1385om
dels nuvarande 1 kap. 2 skall§ betecknasatt l kap. 6
dels nuvarande 7 kap. 1-3 §§ skall betecknasatt 7 kap. 2-4 §§,
dels nuvarande 14 kap. 9-13 §§ skall betecknasatt 14 kap. 27-

31 dels§§, de 7 kap. 2 § och 4 § skall ha följandeatt lydelse,nya
dels 1 kap. 1 2 kap. 3 och 9 3 kap.att §§, 1 och 13 4§§,

kap. 12, 14, 15 och 18 §§, 5 kap. 9 och 16 §§, 6 kap.
6och 8 §§, 8 kap. 10 och 14 9§§, kap. 13 och 17 §§, 11 kap.

9 12 kap. 7 och 8 §§, 14 kap. l-8 §§, 16 kap. l 18 kap.
3 § 19 kap. 1 § skall ha följande lydelse,samt

dels i lagen skall införas kapitel, 17att kap., följandeett nytt av
lydelse,

dels i lagen skall införas bestämmelser,att 1 kap. 2-5 §§, 2nya
kap. 9 6 kap. 2 7 kap. l 14 kap. 9-26 18§§, kap. 3 §a a a

närmast före 14 kap. 20, 26 och 27samt §§ rubriker följandenya av
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.
1

I aktiebolag delägarna personligen för bolagets förpliktel-svarar
ser.

Utan hinder första stycket delägare i aktiebolag,av svarar som
bedriver advokatverksamhet, solidariskt med bolaget för sådana
förpliktelser klienter bolaget ådragermot sig medan han ärsom
delägare.

1 ÄndringenSenastelydelse 1977944. innebär andra stycket upphävs.att
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2§
Aktiebolag aktiebolagprivatär

eller publikt aktiebolag. Denna
lag gäller samtliga aktiebolag,

föreskrives.inte annatom

3§
Aktiebolag skall ha aktie-ett

kapital, uppgår till minstsom
etthundratusen kronor i privat
aktiebolag och miljonminst en
kronor publik aktiebolag.i

Är aktiekapitalet fördelat på
flera aktier, skall dessa lyda på
lika belopp.

4§
aktiebolag eller aktie-Privat
sådant bolag får inteiägare

söka sprida eller teck-aktier
ellerbolagetningsrâtter i av

skuldebrev ellerbolaget utgivna
optionsbevis offent-attgenom
liggöra eller på riktasättannat

vidareinbjudan till kretsenen
sådanateckna eller förvärvaatt

eller avtalvärdepapper. Teckning
förvärv på grund in-av enom

strider dettabjudan motsom
ogiltigt.förbud, är

5§
fondpapper,Endast ut-som
publikt aktiebolag, fårgivits av

föremål för handel på börsbli
mark-organiseradeller annan

eller värde-nadsplats genom
Bedrivs sådanpappersinstitut.

med fondpapper,handel som
aktiebolag,utgivits privat ärav

därvid träffas köpavtal omsom
eller försäljning bolagetsav

fondpapper ogiltigt.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2kap.
2§

Stiftarna villkoren för Stiñama villkoren föranger anger
bolagsbildningen. Därvid iakt- bolagsbildningen. Därvid iakt-

betalningen förtages aktieatt betalningen förtages aktieatt
får understiga det belopp på får understiga det belopp på
vilket aktien skall lyda nomi- vilket aktien skall lyda nomi-
nella beloppet. Skall aktie kunna nella beloppet. Skall aktie kunna
tecknas med rätt eller plikt tecknas med rätt elleratt plikt att

aktien tillskjutamot aktien tillskjutamotannan egen- annan egen-
dom än eller med rätt dom än eller medpengar rättpengar
eller plikt för bolaget över- eller plikt föratt bolaget över-att

egendomtaga veder-mot egendomannat taga veder-mot annat
lag än aktier apport, får värdet lag än aktier apport, får värdet
på apportegendomen sättas på apportegendomen sättas
högre än det verkliga värdet för högre än det verkliga värdet för
bolaget. Endast sådan egendom bolaget. Endast sådan egendom

ellerär kan bli-tillantagas är eller kan bli tillsom antagassom
för bolagetsnytta verksamhet för bolagets verksamhetnytta

kan utgöra apportegendom. kan utgöra apportegendom. Ap-
portegendom får inte utgöras av
åtagande ufiira arbete elleratt

tillhandahålla tjänst.att
Tecknas aktie med villkor strider första stycket, skall detmotsom

nominella beloppet ändå betalas.

3 §
Stiftarna skall upprätta och underteckna dagtecknad stiftelse-en

urkund skall innehålla förslag till bolagsordning och uppgiftsom om
det belopp skall betalas för varje aktie,som

2. tiden för aktiemas betalning,
sättet och tiden för kallelse till konstituerande stämma, enligtom

7 § kallelse skall ske.
Bestämmelse eller Bestämmelseapport ellerom apportom

aktie eljest skall kunnaatt teck- aktie eljest skall kunna teck-att
med villkor eller bolaget med villkor elleratt bolagetnas attnas

skall ersätta kostnad för skall kostnad för bolagetsersättaannan
bolagets bildande allmänna bildandeän eller någon eljestatt
avgifter och sedvanliga arvoden skall bolaget erhålla särskildav

för upprättande stzfielsehand- rättighet eller förmån skallav anges
lingar och liknande arbete eller i stiftelseurkunden.

någon eljest bolaget skallatt av
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

rättighet ellererhålla särskild
i stiftelse-förmån skall anges

urkunden.
för omständigheterinnehålla redogörelse deStiftelseurkunden skall

ochbedömandet värde på apportegendomvikt vidkan avsom vara av
övrigt. Särskilt skallstycket ibestämmelse enligt andra angesav

bestämmelsen,beträffande den medoch hemvist avsessomnamn
apportegendom beräknas komma2. värde till vilketdet att tagas

vederlagantalet aktier elleri balansräkningen och annat somupp
förskall lämnas egendomen,

bildandekostnad för bolagetsberäknade beloppet sådan3. högsta av
angivits i bestämmelsen.som

irörande bestämmelseskriftligt avtalOm upprättats som avses
avskriñinnehålla avtalet ellerskall stiftelseurkundenandra stycket,

plats där detmed uppgift denhänvisning till avtaletdärav eller om
avtal skall i sin helhetMuntligthålles tillgängligt för aktietecknama.

rörelse, skallTillskjutes eller övertagesi stiftelseurkunden.upptagas
ochbeträffande balansavtal gällaskriftligt ävenvad sagtsnu om

räkenskapsåren.två Iför rörelsen under deresultaträkningar senaste
resultat underrörelsensskall upplysningstiftelseurkunden ges om

skallför rörelsen,sådana räkningar upprättatstiden därefter. Om
resultat underrörelsensupplysningi stiftelseurkunden lämnas om

nämnda räkenskapsår.
beträffande viss bestämmel-iakttagitsandra-fjärde styckenaOm

verkan bolaget.är den motutanse,

9 §
eftermånaderför registreringBolaget skall anmälas senast sex

undertecknande.stiftelseurkundens
registrering föreligger,Hinder mot om

tilldeladetecknade ochnominella beloppetdet sammanlagda av
förverkadeförklaratsaktier enligt 11 §aktier efter avdrag för som

det iaktiekapitalbolagetsoch övertagits motsvararav annan
minimi-uppgår tillellerangivna aktiekapitaletbolagsordningen

kapitalet,
aktier ingår ii för deskall betalas2. det belopp pengar somsom

svenskt bankinstitut,räkning hosinbetalat påbolagets aktiekapital är
tillförd bolaget,apportegendom3. all år

företes från bank-yttrandenfrån bank- 4.4. yttranden företes
följts och2 haroch institutinstitut 2 har följts attatt omom

eller godkändauktoriseradgodkänd frånfrån auktoriserad eller
3 iakttagits.revisor har3 har iakttagits.revisor attatt omom
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

revisorns yttrande skall fram- revisorns yttrande skall fram-Av Av
gå i stiftel-apportegendomen i stiftel- apportegendomenatt att
seurkunden åsatts högre värde seurkunden åsatts högre värde

förän det verkliga värdet för bolaget det verkliga värdet bolagetän
kanoch egendomen eller kan och egendomen år elleräratt att

för bolagetsbli till för bolagets bli tillantagas nytta nyttaantagas
skallyttrandetverksamhet. verksamhet. I

beskrivarevisorn apportegen-
metoddomen och vilkenange

vid värderingenanvänts avsom
vidsvårigheterden. Särskilda

anmärkas.värderingen skall
aktiekapital till beloppGenom registreringen fastställes bolagets

i stycket Aktier enligt 11 förklaratsandra §som anges som
förverkade övertagits blir därvid ogiltiga.och av annan

i förstaanmälan för bolagets registrering sker inom denOm
registreringsmyndighetenstycket angivna tiden eller genomom

registreringlagakraftägande beslut avskrivit anmälan eller vägrat av
förfallen. styrelseledamöter-bolaget, frågan bolagets bildandeär om

inbetalatssolidariskt för återbetalningen de belopp somna ansvarar av
förmed avdragpå tecknade aktier jämte uppkommen avkastning

tredje13 första stycketkostnader på grund åtgärd enligt §av
meningen. gäller i fråga apportegendom.Detsamma om

9 §a
två år frånbolagetOm inom

avtal medträfarregistreringen
skallstifiare eller alaieägare,

underställa bolags-styrelsen
godkännan-avtalet förstämman

bola-de, avtalet innebär attom
egendomförvärvar ettmotget

vederlag minstmotsvarar ensom
aktiekapitalet. Dettiondel av

förvärvetgäller dock inte om
utländsk börssvensk ellersker på

bolagets löpan-ledeller iettsom
afidrsverksanzhet.de

begäranstyrelsensfidgaI om
godkännan-bolagsstämmansom

tillämpliga4gäller 4 kap. § ide
därdelar. Vad sägs omsom
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydeLse

förslag till emissionsbeslut skall
gälla avtalet.

Styrelsen skall redo-avge en
förgörelse de omständigheter

kan vikt vid bedö-som vara av
mandet värdet på egendomenav
och avtalet i Bestäm-övrigt.av
melserna 2 kap. 3 tredje ochi §
fidrde styckena äger motsva-
rande tillämpning pá redogörel-

sen.
Över redogörelsen skall aukto-

riserad eller godkänd revisor
yttrande. Yttrandet skallavge

innehålla de uppgifter avsessom
2 kap. 9 andrai § stycket

bolagsstämmanOm god-inte
känner avtalet månaderinom sex
från avtalsdagen, avtaletär utan
verkan bolaget. andra-Harmot

fjärde styckena iakttagitsinte
betrafiande viss bestämmelse i
avtalet, den verkanär utan mot
bolaget.

Första-femte styckena äger
motsvarande tillämpning om
aktiebolag, blivit publiksom
enligt 17 kap. 2 två årinom

från därav träffarregistreringen
avtal första stycket.iavsessom

3kap.
1§

Alla aktier har lika i bolaget,rätt följer dennaannatom av
paragraf.

I bolagsordningen kan bestämmas aktier olika slag skallatt av
finnas eller kunna Sådan bestämmelse skallutges. ange

olikheterna mellan aktieslagen,
2. antalet aktier varje slag,av
3. aktierna skall medföra aktierna skall med-inteom om

lika tillrått andel i bolagets föra lika till irätt andel bolagets
tillgångar eller vinst, den före- tillgångar eller vinst eller om
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

trädesrätt tillkommer aktie- aktierna skall hasom olika röstvärde,
ägarna vid Ökning aktiekapita- den företrädesrättav tillkom-som
let enligt 4 kap. Föreskrift aktieägarna vid ökningom mer av
olika företrädesrätt får meddelas aktiekapitalet enligt 4 kap. Före-
endast aktierna skall med- skrift olikaom företrädesrätt fårom

föra lika till andel bolagetsrätt i meddelas endast skillnadernaom
tillgångar eller vinst. mellan aktierna skall vara av nu

angivet slag.
Beträjfande kontantemission

skall föreskrifti isom avses
andra stycket 3 iakttas att gam-
mal aktie skall företrädesrättge
till aktie slag,ny av samma att
aktie inte tecknas de isom av

första hand berättigade aktie-
skall erbjudasägarna samtliga

aktieägare inte helasamt att, om
antalet aktier tecknas påsom
grund sistnämnda erbjudandeav
kan aktierna skall jör-ut,ges
delas mellan tecknarna för-i
hållande till tecknat antal och, i
den mån det inte kan ske, genom
lottning.

Betrafiandefondemission skall,
skillnaden mellan aktiernaom

bara gäller röstvärdet, i före-
skrifi i andra stycket 3som avses
bestämmas aktieratt nya av

slag skall emitterasettvart i
förhållande till det antal alaier

slag finns sedanav samma som
tidigare, varvid de gamla aktier-

skall företrädesrätt tillna ge nya
aktier slag förhållan-iav samma
de till sin andel aktiekapitalet.av

Avser olikheten mellan aktieslagen akties röstvärde, gäller ingenatt
aktie får ha röstvärdeett överstiger tio gånger röstvärdet försom

aktie.annan
I bolagsordningen kan bestämmas aktie visst slagatt skall iav

närmare angiven ordning kunna omvandlas till aktie slag.annatav
Omvandling skall dröjsmålutan anmälas för registrering och är
verkställd när registrering sker.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

13
tillgänglig hosAktiebok hållestillgänglig hoshållesAktiebok

aktie-för Föresbolagetaktie-Föresförbolaget envar.envar.
maskin förmedboken auto-förmaskinmed auto-boken

pådatabehandling ellermatiskpåellerdatabehandlingmatisk
ställetskall iliknande sätt,i ställetskallliknande sätt, annatannat

på begäranaktiebokenutskriftpå begäranaktiebokenutskrift avav
och, ibolagettillhandahållas hosioch,bolagettillhandahållas hos

avståmningsbolag, ävenfrågaavstämningsbolag, ävenfråga omom
värdepapperscentralen. Ut-hosvärdepapperscentralen. Ut-hos

äldre änskriften fåräldre änskriften får sexvarasexvara
har rättmånader. Envar att mothar rättmånader. Envar motatt

fåkostnadernaförersättningfåkostnadernaförersättning
aktieboken ellerutskriftsådanelleraktiebokenutskriftsådan avav

gällerdetden. Närdelgällerdetden. Närdel av-avav-av
harstämningsbolag,utskrift andockfårstämningsbolag mersom

utskriftdockfårakziedgare,innehållastyckeenligt detta en
innehållastyckedettaenligtharaktieägareuppgifter somom

haraktieägareuppgifteraktier i bolaget.femhundrahögst somom
i bolaget.aktierfemhundrahögst

automatiskförmaskinföres medaktiebokenAktiebok eller, om
aktiebokenhelautskriftliknande sätt,eller pådatabehandling annat av

hållasskallbolagsstämma,företio dagarförhållandenaavseende
vid stämman.aktieägarnatillgänglig fir

i 10 §förvaltareoch deaktieägarnautskriftI upptages avsessom
ordning.alfabetiskstycket iandra

4 kap.
2

kontant-medskall betalasaktiernyemission där deVid pengarnya
till deföreträdesrättaktieägarnafondemission harvidemission och

förutantal aktier de äger,till detförhållandeaktierna i omnya
stycket 3andraenligt 3 kap. 1 §bolagsordningenföreskrivits iannat

emissionsbeslutetbestämmes ikontantemission, antingeneller, vid
8 meddelats5 första stycketkap. 4enligt §eller följer villkorav som

emission skuldebrev.vid av
Beslut bolagsstämman attav

aktieägarnasföretrâ-avvika

2 1989831.Senastelydelse

Senaste 1977 1092.lydelse
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lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

desrdtt giltigt endast detär om
biträtts aktieägare med tvåav
tredjedelar såväl de avgivnaav

de vidrösterna stämmansom
företrädda aktierna.

4§‘
Förslag till beslut Förslag till beslutom ny- om ny-

emission skall hållas tillgängligt emission skall hållas tillgängligt
för aktieägama under minst för aktieägarna under minsten en

före denvecka bolagsstämma vid vecka före den bolagsstämma vid
vilken fattas.beslutet skall Det vilken beslutet skall fattas. Det
skall sändas till aktie- skall sändas till aktie-genast genast
ägare, begär det och ägare, begär det ochsom uppger som uppger
sin postadress. Förslaget skall sin postadress. Förslaget skall
läggas fram på stämman. Vad läggas fram på stämman. Vad

förslag till förslag tillsagts sagtssom nu om som nu om
beslut skall gälla sådan redogö- beslut skall gälla sådan redogö-
relse styrelsen och sådant relse styrelsen och sådantav av
yttrande revisorerna yttrande revisorernaav som av som

i 6 Innebär förslaget i 6 Innebär förslagetavses avses
före-avvikelse från aktieägamas avvikelse från aktieägarnas före-

trädesrätt, skall skålen till trädesrätt, skall skälen tillav- av-
vikelsen i förslaget eller i vikelsen grunden för emis-samtanges
handling fogats vid försla- sionskursen i förslagetsom anges

årsredovisningenOm skall eller i handling fogats vidget. som
behandlas på skall förslaget.stämman, årsredovisningenOm

följandeäven handlingar enligt skall behandlas på stämman,
vad hållas tillgängliga skall följandeäven handlingarsagtsnyss
och läggas fram på stämman enligt vad hållas till-sagtsnyss

gängliga och läggas fram på
stämman

avskrift den årsredov isningen, försedd med anteckningsenasteav
bolagsstämmans beslut rörande bolagets vinst eller förlust, samtom

avskrift revisionsberättelsen för det år årsredovisningenav avser,
styrelsen undertecknad redogörelse för händelseren av av

väsentlig förbetydelse bolagets ställning, vilka inträffat efter
årsredovisningens avgivande,

revisorerna avgivet yttrande över redogörelsen.ett av
Kallelse till bolagsstämman skall innehålla uppgift företrä-denom

4 Senaste 1987465.lydelse
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desrätt teckna aktier enligt förslaget tillkommer aktieägarnaatt som
eller eller får teckna aktier.annan vem som annars

förslagetsKallelsen skall huvudsakliga innehåll, aktie-ange om
inteägarna skall ha företrädesrätt till teckning i förhållande till det

antal aktier de förut eller enligtäger vad föreskrivs i bolags-som
ordningen.

12
Beslut nyemission skall anmälas för registrering inomom sex

frånmånader beslutet, det förfallit enligt 10 Hinder motom
registrering föreligger, om

full betalning enligt registret erlagts för alla de i det förut
registrerade aktiekapitalet ingående aktierna,

2. det sammanlagda nominella beloppet tecknade tilldeladeochav
aktier efter avdrag för aktier förklarats förverkade ochnya som

övertagits ökningen aktiekapitalet uppgår till beloppav annan av
i 10som avses

hälften det belopp betalas med för de i denav som pengar
registrerade kapitalökningen ingående aktierna har inbetalats,

4. all apportegendom enligt beslutet nyemission tillfördärom
bolaget,

5. yttrande företes från auktori- 5. yttrande företes från auktori-
serad eller godkänd revisor serad eller godkänd revisorav av
vilket framgår 3 och 4 iakt- vilket framgår 3 och 4 iakt-att att
tagits, apportegendomen icke tagits, apportegendomen ickeatt att
åsatts högre värde detän verk- åsatts högre värde det verk-än
liga värdet för bolaget och liga värdet för bolaget ochatt att
egendomen är eller kan egendomen ellerär kanantagas antagas
bli till för bolagets till förverk- bli. bolagets verk-nytta nytta
samhet; yttrandet från revisor samhet; yttrandet från revisorom om

3 har iakttagits får i iakttagits får iavstäm- 3 har avstäm-att att
ningsbolag ersättas försäk- försäk-ningsbolag ersättasav en av en

från värdepapperscentralen värdepapperscentralenfrånran ran
så har skett. yttrandetså har skett. Iatt attom om

beskrivaskall revisorn apport-
och vilkenegendomen ange me-

tod vid värderingenanväntssom
svårigheter vidden. Särskildaav

skall anmârkas.värderingen

5 Senastelydelse 1989831.
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Vid kontantemission i bolag bundna kapital före emis-vars egna
sionen understiger miljon kronor skall, i stället för vaden som
föreskrives i första stycket 3 och hela det belopp, skall betalassom
för aktierna, erläggas insättning på bankräkning bolagetgenom som

hosöppnat svenskt bankinstitut intygoch från bankinstitutet attom
beloppet betalats företes i registreringsärendet.

registreringenGenom fastställes ökningen aktiekapitalet tillav
belopp i första stycket 2.som anges

anmälan förOm registrering beslutet icke gjorts inom den iav
första stycket angivna tiden eller registreringsmyndighetenom genom
lagakraftägande beslut avskrivit sådan anmälan eller vägrat registre-
ring, gäller ivad 10 § sägs.

Aktiekapitalet ökatär när registrering skett. Aktier förklaratssom
förverkade och övertagits blir därmed ogiltiga. Deav annan nya
aktierna medför tillrätt utdelning enligt vad därom bestämts i beslutet

emission. Beslutet får dock innebära sådan inträderrättattom
än för räkenskapsåret efter det under vilket aktierna skolat tillsenare

fullo inbetalats.

14
Styrelsen kan besluta nyemission och avvikelse från aktie-om om

ägares företrädesrätt enligt 2 förutsättning§ under bolagsstämmansav
godkännande. Bestämmelserna 5-13i §§ gäller därvid i tillämpliga
delar, varvid dock skall iakttagas vad föreskrives nedan i tredjesom
stycket.

I fråga styrelsens begäran frågaI styrelsens begäranom om
bolagsstämmans godkännande bolagsstämmans godkännandeom om

4äger § motsvarande tillämp- äger 4 § motsvarande tillämp-
ning. Vad där sågs ning. Vad där sägssom om som om
förslag till emissionsbeslut skall förslag till emissionsbeslut skall
gälla styrelsens beslut. gälla styrelsens beslut. Beslut av

bolagsstämman godkännaatt av-
vikelse från aktieägares före-
trädesrätt enligt 2 § giltigtär
endast det biträtts aktie-om av

med två tredjedelarägare av
såväl de avgivna derösterna som
vid företrädda aktierna.stämman

Införing de aktierna i aktieboken och anmälan för registre-av nya
ring enligt 12 skall§ ske innan har godkäntstämman emissionsbe-

6 Senaste 1987465.lydelse
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slutet. sådan inomHar anmälan skett år från styrelsens beslutett
emission, emissionsbeslutet förfallet.är Vad har betalats påom som

tecknade aktier skall i sådant fall återbetalas.genast

15
Bolagsstämman kan bemyndiga Bolagsstämman kan bemyndiga

styrelsen fatta beslut styrelsen fatta beslutatt attom om
nyemission i den män emissionen nyemission i den mån emissionen
kan ske ändring i bolags- kan ske ändring bolags-utan utan av
ordningen avvikaoch därvid ordningen och därvid avvikaatt att
från aktieägarnas företrädesrätt från aktieägarnas företrädesrätt
enligt 2 enligt 2 Bemyndigande att

avvika från aktieägares företrä-
desrätt enligt 2 giltigt§ endastär

det biträtts aktieägare medom av
tvd tredjedelar såväl de avgiv-av

de vidrösterna stämmanna som
företrädda aktierna.

Skall styrelsen kunna besluta nyemission med bestämmelseom som
i 6 eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,§ skallavses

detta särskilt i bolagsstämmans bemyndigande. Bemyndigandetanges
skall innehålla bestämmelser den tid, längst intill nästkommandeom
ordinarie bolagsstämma, inom vilken styrelsens beslut nyemissionom
skall fattas. Bestämmelserna i 4 motsvarande tillämpning§ äger i
fråga förslag till bemyndigande.om

Bolagsstämmans beslut bemyndigande skall anmälas förgenastom
registrering. Innan registrering har skett, kan styrelsen fatta beslut

emission.om
i 5-13 gäller iBestämmelserna §§ tillämpliga delar styrelsennär

beslutar emission med stöd bemyndigande.om av

18§
10aktiebolag,s0m enligt publik aktiebolag ellerNär När ett

kap 3 andra eller fjärde stycket aktieägare i sådant bolag offent-§
skyldigt auktoriseradha liggör eller på tillsättär annatatt en

eller aktieägare i sådant vidare krets riktar inbjudanrevisor, att
offentliggör påbolag eller förvärva aktier eller tecknings-annat

till vidare riktar isätt krets rätter bolaget, skall styrelsenen
särskildinbjudan förvärva aktier eller redogörelseupprättaatt en

teckningsrätter i bolaget, skall för bolagets förhållanden

7 1987465.Senastelydelse
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enligt 19-emissionsprospektsärskildupprättastyrelsen en
beloppde26förhål- §§,för bolagetsredogörelse om summan av

inbjudan kantill följdemissionsprospekt enligtlanden avsom
tillerläggas uppgårkommade19- 26 §§, attavsummanom

trehundratusen kronor.minstinbjudantill följdbelopp avsom
uppgårerläggaskommakan att

miljon kronor.minsttill en

5 kap.
2 §

aktieägarnai harvederlagskuldebrevemissionVid mot pengarav
såsomförvärv skuldebrevsig förtecknaföreträdesrätt att omav

förträda i ställetkommaaktier kangällde deemissionen attsom
grund optionsrätt.pånytecknasskuldebreven eller av

Beslut bolagsstämman attav
företrä-avvika från aktieägarnas

detgiltigt endastdesrätt är om
tvåmedaktieägarebiträtts av

tredjedelar såväl de avgivnaav
vidde stämmanrösterna som

företrädda aktierna.

8
avvikelseskuldebrev ochemissionkan beslutaStyrelsen omavom

förutsättning bolagsstämmansunderföreträdesrättfrån aktieägarnas av
stycket4-6 7 första ägeri §§ och §Bestämmelsernagodkännande.

tillämpning.motsvarande
styrelsens begäranfrågabegäran IstyrelsensfrågaI omom

godkännandebolagsstämmansgodkännandeombolagsstämmans om
motsvarande44 kap. §4 motsvarande äger4 kap. §äger

Vad där sägstillämpning.Vad därtillämpning. sägs omom
skallemissionsbesluttillförslagemissionsbeslut skalltillförslag

beslut. Beslutstyrelsensgällastyrelsens beslut.gälla av
godkännabolagsstämman att

före-avvikelse från aktieägares
giltigtenligt 2trädesrätt § är
aktie-biträttsendast det avom

tredjedelarmed tvåägare av
desåväl de avgivna rösterna som

företrädda aktierna.vid stämman

1987465.Senastelydelse
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Anmälan för registrering enligt 7 § tredje stycket skall göras när
emissionsbeslutet godkänts stämman och teckningen skulde-av av
breven avslutats. Har anmälan för registrering skett inom årett
från styrelsens beslut emission, är beslutet förfallet.om

9§°
Bolagsstämman kan bemyndiga Bolagsstämman kan bemyndiga

styrelsen fatta beslut styrelsenatt fatta beslutattom om
emission och därvid avvika emissionatt och därvid avvikaatt
från bestämmelserna i 2 § från bestämmelserna i 2 §om om
aktieägares företrädesrätt. aktieägares företrädesrätt. Be-

myndigande avvika från be-att
stdmmeLserna 2i § aktie-om

företrädesrätt giltigtägares är
endast det biträtts aktie-om av

med två tredjedelar så-ägare av
väl de avgivna derösterna som
vid företrädda aktierna.stämman

Skall skuldebrev kunna tecknas tillskott egendom änmot av annan
eller eljest med villkor eller skall avvikelse från aktieägarespengar

företrädesrätt kunna göras, skall detta särskilt i bolagsstämmansanges
beslut. Beslutet skall innehålla bestämmelse den tid, längst intillom
nästkommande ordinarie bolagsstämma, inom vilken styrelsens beslut
skall fattas. Bestämmelserna i 4 kap. 4 § äger motsvarande tillämp-
ning i fråga förslag till bemyndigande.om

Bolagsstämmans beslut skall anmälas får registrering. Innangenast
registrering har skett kan styrelsen fatta beslut emission.om

Bestämmelserna i 4-7 §§ gäller i tillämpliga delar i fråga om
styrelsens beslut emission.om

l6§
Bestämmelserna i 4 kap. 19- Bestämmelserna i 4 kap. 19-

26 §§ emissionsprospekt äger 26 §§ emissionsprospekt ägerom om
motsvarande tillämpning när tillämpningmotsvarande när ett
aktiebolag, enligt 10 kap. publik aktiebolag eller aktieägaresom
3 andra§ eller fjärde stycket i sådant bolag offentliggör ellerär
skyldigt ha auktoriserad revi- på tillsätt vidare kretsatt annat en

eller aktieägare i sådant riktar inbjudan förvärvasor, att av
bolag offentliggör eller på bolaget utgivna skuldebrev ellerannat

tillsätt vidare krets riktar optionsbevis i dettaen som avses

9 Senastelydelse 1987465.
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inbjudan förvärva bolagetatt kapitel. Skyldighet upprättaav att
utgivna skuldebrev eller options- emissionsprospekt föreligger
bevis i detta kapitel. dock endastsom avses deom summan av
Skyldighet upprätta emissions-att belopp till följd inbjudansom av
prospekt föreligger dock endast kan komma erläggas uppgåratt

de belopp till minst rrehundratusenom summan kronor.av som
till följd inbjudan kan kommaav

erläggas uppgår tillatt minst en
miljon kronor.

6 kap.
1§

Nedsättning aktiekapitalet får ske för följande ändamål, nämligenav
avsättning till resenfond avsättning till reservfond

eller omedelbar täckning för- enligt 6 kap. 8 § eller 7 kap. 2 §av
lust enligt fastställd balansräk- eller till omedelbar täckning av
ning, förlusten kan täckas förlust enligt fastställdom balansräk-

fritt kapital,eget ning, förlustenav kan täckasom
fritt kapital,egetav

2. återbetalning till aktieägarna, eller
avsättning till fond användas enligt beslutatt bolagsstämman.av

Nedsättning för ändamål i första stycket 2 och 3 fårsom anges
större belopp än full täckning finnsatt föravse det bundna egna

kapitalet efter nedsättningen. Beräkningen därav sker enligt balansräk-
ning för nästföregående räkenskapsår, denna fastställes vidom
stämman, och på grundval de handlingar i 4annars av som anges
kap. 4 första§ stycket 1-3.

Nedsättning aktiekapitalet kan genomförasav genom
inlösen eller sammanläggning aktier,av

2. indragning aktier återbetalning, ellerutanav
minskning aktiernas nominella belopp med eller återbetal-av utan

ning.
Om nedsättning aktiekapitalet på grund bristande betalningav av

finns bestämmelser i 4 kap. 13 § andra stycket.

2 §
i Beslut nedsättning aktiekapitalet fattas bolagsstämman,om av av

följer 8 Nedsättningsbeslutetannat fårom fattas förränav
bolaget blivit registrerat. Behöver bolagsordningen ändras, skall beslut
därom först fattas.

Nedsättning för ändamål i 1 första§ stycket 2 eller 3som anges
får beslutas endast efter förslag eller godkännande styrelsen.av
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4 §i 4 kap.Bestämmelserna44 kap. §iBestämmelserna
bolagsståmmastillförslagtill bolagsstämmansförslag omom

handlingarandraochbesluthandlingarandrabeslut och
Kallel-delar.tillämpligaigällertillämpliga delar.igäller

skalltill bolagsstämmansen
nedsättningsförslagetsalltid ange

innehåll.huvudsakliga

2 §a
beslutBolagsstämmans om

detgiltigtnedsättning är om
med tvåaktieägarebiträtts av

såväl de avgivnatredjedelar av
de vid stämmanrösterna som

företrädda aktierna.
såvittnedsättningenInnebär att

aktierredan utgivnaangår rätts-
dessamellanförhållandet

detgiltigt,beslutetrubbas, är om
vidsamtligabiträtts stämmanav

företrä-närvarande aktieägare
aktierna.tiondelardande nio av

nedsättningenOm
ellervissförsämrarendast

vidsamtligaochaktiersvissa rätt
närvarande ägarestämman av

företrädande nioaktierdessa
berördasålundaallationdelar av
ellerdenna,godkänneraktier

helt aktie-endast försämrar
hälftentillochslags ägarerätt

ochslagdettaaktieralla avav
pådetiondelar stämmannio av

slagdettaaktiernaföreträdda av
räckernedsättningen,godkänner

bi-detbeslutgiltigtdet för att
med tvåaktieägareträtts av

såväl de avgivnatredjedelar av
de på stämmanrösterna som

företrädda aktierna.
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§106
Skall nedsättningsbeloppet helt eller delvis användas enligt 1 §

första stycket 2 eller får nedsättningsbeslutet verkställas utan
tillstånd,rättens såvida icke samtidigt bolaget nyemissiongenom

tillförs belopp minst nedsättningsbeloppet.ett motsvararsom
tillståndRättens skall sökas två månader efter det nedsätt-senast

ningsbeslutet registrerats. Vid ansökningshandlingen skall fogas bevis
nedsättningsbeslutet registrerats och förteckning bolagetsatt över

kända borgenärer med angivande postadress.av
Rätten skall kalla bolagets borgenärer, såväl kända okända,som

med föreläggande för den vill bestrida ansökningen att senastsom
viss dag skriftligen hos rätten anmäla detta vid äventyr hanatt annars

ha medgivit ansökningen. Kallelsen skall skyndsamt kungörasanses
rättens försorg i Post- och Inrikes Tidningar. Kronofogdemyn-genom

digheten i länet och alla kända borgenärer skall underrättas särskilt
försorg.rättensgenom

Bestrides ansökningen eller får de borgenärer bestrider densom
full betalning eller betryggande säkerhet för sina fordringar, skall
tillstånd meddelas. denOm rätt tillkommer innehavaresom av
pensionsfordran finns bestämmelser i 23 andra§ stycket lagen
1967531 tryggande pensionsutfästelseom av m.m.

Är borgenär tillika gäldenär i borgenärsA anspråk sådanvser
rättsförhållande, skall han fordran på lön eller ersätt-samma annan

i förteckningen över ning har förmánsrätt enligtupptagas som
bolagets kända borgenärer. Han 12 förmånsrättslagen§ 1970
skall kallas rätten och har 979 eller fordran på pensionav

heller tillrätt betalning eller har förmånsrätt enligt 12som
säkerhet enligt fjärde stycket. eller 13 § lag, skall hansamma

inte i förteckningen övertas upp
bolagets kända borgenärer. Han
skall kallasinte rätten och harav

heller tillinte rätt betalning eller
säkerhet enligt fjärde stycket.

8 §
aktiebolag,I aktiekapital kan ändring bolagsordningenutanvars av

bestämmas till lägre eller högre belopp, kan i bolagsordningenett
intagas förbehåll aktiekapitalet kan nedsättas inlösenatt genom av
aktier, dock under minimikapitalet. Förbehållet skall ord-ange
ningen för inlösningen och inlösningsbeloppet eller grunderna för dess
beräkning.

10Senastelydelse 1988393.
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förbehålletOm införes ändring bolagsordningen, får detgenom av
endast aktier kan tecknas eller efter det ändringenutges attavse som
registrerats. fondemissionHar efter registreringen,ägt fårrum
inlösen fondaktie ske först år förflutit frånnär registreringentreav

emissionen.av
Nedsättning får ske så full finnestäckning för det bundnaatt

kapitalet. Beräkning därav skall ske på fastställdgrundvalegna av
balansräkning för nästföregående ákenskapsår.

Bestämmelserna 6i § äger
motsvarande tillämpning. Det
gäller dock nedsätt-inte, om
ningen genomförs inlösengenom
med sammanlagt beloppett som

det friainte överstiger egna
kapitalet beräknat på grundval av
fastställd balansräkning för näst-
föregående räkenskapsår och ett
belopp nedsätt-motsvararsom
ningsbeloppet tillavsätts reserv-

fonden.
enligt förbehålletNär blivit enligt förbehållet blivitNår

bestämt vissa aktier skall bestämt vissa aktier skallatt att
inlösas, skall anmälas för inlösas, skall bolagetgenast genast an-
registrering aktiekapitalet ned- mäla för registrering aktie-att att
sättes med dessa aktiers kapitalet nedsättes med dessasam-
manlagda nominella belopp. När aktiers sammanlagda nominella
registrering skett aktiekapitalet registreringår belopp. När skett är
nedsatt. aktiekapitalet nedsatt, om

följer 7annat av

7kap.
1 §

Aktiebolag får tecknainte egen
aktie.

aktiebolag tecknatHar egen
aktie strid första stycket,i mot
skall stiftarna eller vid nyemis-

styrelsen och verkställandesion
direktören ha tecknatanses
aktierna för räkning medegen
solidariskt för betal-ansvar

gäller dock stif-ningen. Det inte



SOU 199283 Författningsjförslag 49

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

styrelseledamot eller verk-tare,
ställande direktör visar attsom
han inte kände till eller bort
känna till aktieteckningen.

Har aktier bolagi tecknatsett
någon i förav eget namn men

bolagets räkning, skall han anses
ha tecknat aktierna för egen
räkning.

Bestämmelserna första-tredjei
styckena motsvarandeäger
tillämpning, dotterföretagom
tecknar aktier i moderbolaget.

2 §
Aktiebolag får förvärva eller såsom aktie.pant mottaga egen

Dotterföretag får heller förvärva eller såsom aktie ipant mottaga
moderbolaget. Avtal i strid detta förbud är ogiltigt.mot

Första stycket utgör hinder Första stycket utgör hinder
för aktiebolag eller dotterföretag för aktiebolag eller dotterföretag

vid Övertagande afñrs-att vid Övertagande affärs-attav av
rörelse förvärva däri ingående rörelse förvärva däri ingående
aktie, inlösa aktie enligt 13att aktie, inlösa aktie enligt 13att
kap. 3 § eller på auktion kap. 3att § eller på auktionatt
inropa för företagets fordran inropa för företagets fordran
utmätt aktie. Förvärvad aktie utmätt aktie. Förvärvad aktie
skall, den indragits skall, den indragitsom genom om genom
nedsättning aktiekapitalet, nedsättning aktiekapitalet,av av- av av-

så det kan skeyttras snart så det kan skeutan yttras snart utan
förlust. Aktie, somförvärvats vid förlust, dock år eftersenast tre
Övertagande afldrsrérelse, förvärvet.av
skall dock två år Har aktiebolag blivitavyttras moder-senast
efter förvärvet, såvida icke bolag och innehar dotterföretagetrege-

ellerringen myndighet aktier i moderbolaget, skall dessasom rege-
bestämmerringen företaget aktier enligt vad iavyttrasger som

tillstånd behålla aktien under andra stycket sägs.att
längre tid. Aktie, inte inomavyttratssom

Har aktiebolag blivit moder- den andrai stycket angivna
bolag och innehar dotterföretaget tiden, ogiltig. Bolaget skallär
aktier i moderbolaget, skall dessa nedsätta aktiekapitalet med
aktier enligt vad i aktiensavyttras nominella belopp. För-som
andra stycket sågs beträjfande slag till beslut nedsättningom
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på den förstaläggas framskallvidförvärvatsaktier över-som
hålls sedanbolagsstämmaafldrsrdrelse.tagande somav

Nedsdttningsbe-ogiltighetinträtt.
tillskall överförasloppet reserv-

fonden.

4§
19-i 4 kap.Bestämmelserna19-i 4 kap.Bestämmelserna

emissionsprospekt äger26emissionsprospekt §§äger26 §§ omom
tillämpningmotsvarande närtillämpningmotsvarande när ett

aktieägareellerpublik aktiebolag10 kap.enligtaktiebolag, som
offentliggör ellerbolagi sådantfidrde stycketandra eller3 § är

kretstill vidareauktoriserad på sättrevi-skyldigt ha annat enatt
förvärvainbjudansådant riktarieller aktieägare att avsor,

vinstandelsbevis.utgivnabolagetpåoffentliggör ellerbolag annat
emissions-Skyldighet upprättariktarvidare kretstillsätt atten

endastföreligger dockprospektbolagetförvärvainbjudan att av
de beloppSkyl-vinstandelsbevis.utgivna somavom summan

inbjudan kan kommaföljdemissions- tilldighet upprättaatt av
minstuppgår tillerläggasdock endastprospekt föreligger att

trehundratusen kronor.beloppde somavom summan
kan kommatill följd inbjudanav

uppgår till minsterläggasatt en
miljon kronor.

8 kap.
10 §

handläggafårverkställande direktörstyrelsen ellerLedamot av
hanheller fårbolaget.ochavtal mellan honomrörandefråga

ihantredjeochavtal mellan bolagetfrågahandlägga man, omom
stridandekanväsentligt intresse, motfrågan har ett varasom

talan.ellerrättegångjämställesMed avtalbolagets. annan
aktie-endastbolagHar ett en

mellan honomskall avtalägare,
och bolaget, inte avsersom

påafidrstransakzionerlöpande
antecknas ivillkor,sedvanliga

till styrelsensfogaseller pro-
tokoll.



51FörfattningsförslagSOU 199283

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

14 §
ställföreträdareställföreträdare, före- HarHar avsessomsom

eller 12 företagiträttshandling för bolaget, 11 §itagit rätts-
bolaget, gällerhandling föröverskridit befogenhet,sin är

bolaget,rättshandlingenrättshandlingen gällande motmot om
handlatställföreträdaren iden vilkenbolaget, interätts-motom

bestämmelserna den-med iinsåg eller stridhandlingen företags
kom-bolagsorganenslagbort befogenheteninse över-att na om

gällerskreds. Detsamma petens.om
verkställande direktör,direktör vid före- Harverkställande som

bola-rättshandling förföretagittagande rättshandling över-av
kompetensöverskridit6 sinskrider den honom enligt § get,
rättshand-12 gällerenligt intetillkommande behörigheten att

bolagetbolaget,lingenåtgärd på bolagetsvidtaga väg- mot om
insåg ellervisar motpartenattnar.

kompetenséverskriziambort inse
det.

9 kap.
13 §

fått änmening,denbeslut utgöresBolagsstämmans mersomav
meningdenlika röstetal,eller, vidavgivnahälften de rösternaav

fått de flestavalddenVid valordföranden biträder. somanses
lottdragning,valetröstetal avgöresVid likarösterna. omgenom

förrättas.innan valetbeslutas stämmanannat av
gäller ej,stycketej, FörstagällerstycketFörsta omom

lag ellerföljer dennaellerföljer denna lag annatannat avav
bolagsordningen.föreskrives ibolagsordningen.föreskrives i

i 4besluti 14 BeträffandeBeträffande beslut avsessomavsessom
15 5 kap.och §§,14kap.15 kan dock i bolags-eller §

9 kap.6kap. 2och 98 §§,föreskrivasendastordningen a
1115 14 kap. §samtoch §§,14villkorgående änlängre som

dock ikanoch 2 §§17 kap. 1där.anges
före-bolagsordningen endast

villkor ängåendeskrivas längre
där.angessom

17 §
eljestellerbehörig ordningitillkommitbolagsstämmobeslutOm

bolagettalankanbolagsordningen,lag eller motstrider denna ommot
elleraktieägareförasbesluteteller ändringupphävande avavav

kantalanSådandirektör.verkställandestyrelseledamot ellerstyrelsen,
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föras även den styrelsen obehörigen vägrat införa såsomav attsom
aktieägare i aktieboken.

Talan skall väckas inom månader från dagen förtre beslutet.
Väckes icke talan inom tid år rätten till talan förlorad.sagtssom nu

Talan får väckas än vad i andra stycket sägs närsenare
beslutet är sådant det lagligen kan fattasatt med allaens

aktieägares samtycke,
2. samtycke till beslutet kräves alla eller vissa aktieägare ochav

sådant samtycke givits, eller
3. kallelse till stämman skett eller de för bolaget gällande be-

stämmelserna kallelse väsentligen eftersatts.om
Vad andrai och tredje stycke-

tid för vdckandesägsna om av
talan galler falli isom avses
14 kap. 26

Dom, varigenom bolagsstämmans beslut upphäves eller ändras,
gäller även för de aktieägare instämt talan. Rätten kan ändrasom
bolagsstämmans beslut endast det kan fastställas vilket innehållom

Ärbeslutet rätteligen borde ha hañ. bolagsstämmans beslut sådant
enligt denna lag skall anmälas för registrering och har detsom

upphävts eller ändrats dom vunnit laga kraft eller hargenom som
beslut under rättegången förordnats bolagsstämmans beslutgenom att

får verkställas, skall rätten underrätta registreringsmyndigheten för
registrering.

ll kap.
§119

I förvaltningsberättelsen skall I förvaltningsberättelsen skall
upplysning lämnas dels upplysning lämnas delsom om
sådana för bedömningen bola- sådana för bedömningen bola-av av

verksamhetsresultat ochgets verksamhetsresultat ochgets
ställning vikti förhållanden, för ställning viktiga förhållanden, förga
vilka redovisning skall lämnas vilka redovisning skall lämnas
i resultaträkning eller balansräk- i resultaträkning eller balansräk-
ning, dels händelser ning, dels händelserom av om av
väsentlig betydelse för bolaget, väsentlig betydelse för bolaget,

inträffat under räkenskaps- inträffat under räkenskaps-som som
året eller efter dettas slut. året eller efter dettas slut. Har

bolagsstämma under året prövat

Senastelydelse 1989831.
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avtal 2i kap. 9 §som avses a
skall det i förvaltningsbe-anges
rätteLsen med uppgift bolags-om

beslut.stämmans
förvaltningsberättelsenI skall medelantalet under räkenskaps-anges

året anställda med angivande tillika medelantaletpersoner för varjeav
arbetsställe med än tjugo anställda. Vidare skallmer anges samman-
lagda beloppet räkenskapsårets löner och ersättningarav dels till
styrelsen och verkställande direktör, dels till övriga anställda. Tantiem
och därmed jämställd ersättning till styrelsen och verkställande direk-
tör skall särskilt. Har bolaget anställda ianges flera länder, skall
löner och ersättningar särskilt för varje land jämteanges uppgift om
medelantalet anställda i respektive land. Då medelantalet anställda

skall uppgift även lämnas fördelningenanges mellan kvinnor ochom
man.

Förvaltningsberättelsen skall innehålla förslag till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller ñrlust.

Ett aktiebolag enligt 10 kap. 3 § andra stycketsom är skyldigt att
ha auktoriserad revisor skall till förvaltningsberättelsen foga en
finansieringsanalys. I finansieringsanalysen skall redovisas bolagets
finansiering och kapitalinvesteringar under räkenskapsåret.

12 kap.
5 §

Sker utbetalning till aktieägare Sker utbetalning till aktieägare
i strid denna lag, skallmot i stridmot- denna lag, skallmot mot-

återbäratagaren vad han uppburit återbäratagaren vad han uppburit
med ränta beräknad enligt 5 § med ränta beräknad enligt 5 §
räntelagen 1975635 från det räntelagen 1975att 635 från det att
utdelningen uppburits intill dess utdelningen uppburits intill dess
ränta skall utgå enligt 6 § ränte- ränta skall utgå enligt 6 § ränte-
lagen till följd 3 eller 4 § lagen till följd 3av eller 4 §av

lag. Detta gäller dock ej,samma lag. Har utbetalningensamma
hade skäligmottagaren skettom i form vinstutdelning,an- ärav

ledning utbetalningen dockantaga att återbäringsskyl-mottagaren
utgjorde laglig vinstutdelning. dig endast bolaget visarom att

han kände till eller måste an-
ha känt till utbetal-tagas att

ningen stred denna lag.mot
För brist uppkommer vid återbäringen är desom medverkatsom

till beslutet utbetalningen eller verkställande däravom eller till
upprättande eller fastställande till förgrund beslutet liggandeav en
oriktig balansräkning ansvariga enligt 15 kap. 1-4 §§.
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§127
elleraktier iägerdentillpenninglånlämnafårAktiebolag som

elleri bolaget annatdirektörverkställandeellerstyrelseledamotär
penninglån tillfrågaigällerDetsammakoncern.i ombolag samma

i rättsläktingellersyskoneller ärmedgift upp-ärden som
verk-ellerstyrelseledamotaktieägare,tilllednedstigandeeller

direktör,ställande
ned-elleri rättsådanmedbesvågradär upp-2. den personsom
ellersyskon,andresmed dengiftärdensåellerledstigande att ene

nämntsverksamhetöver ovanjuridisk3. sompersonvarsperson
inflytande.bestämmandehar ett

gällerstycketi förstaBestämmelserna om
landstingskommun,ellerkommunärgäldenåren

bolagetlångivandedeti vilkenkoncerniföretagärgäldenåren2.
ingår,

skälaffärsmässigabetingaslånetochrörelsedrivergäldenåren3. av
ellerrörelse,gäldenärensföruteslutandeär avsettsamt

juridiskellerfysisknärståendehonomeller persongäldenåren4.
sammanlagdadetaktieägare1-3 är samtstycketi förstaavsessom

ochbolagetaktiekapitalet itilluppgår procentaktieinnehavet aven
detillingår i koncern, procentbolaget samman-heller, avenom

dock,tillämpasstycketFörstakoncembolagen.iaktiekapitalenlagda
harhanverksamhet ettöverjuridiskellergäldenåren varspersonom
aktier500änägertillsammansbådainflytande ellerbestämmande mer

koncembolagen.iingår i koncern,bolageteller,i bolaget om
ellergäldenåreni syftepenninglån attlämnaickefårAktiebolag

i förstajuridiskfysisk ellernärstående avseshonom somperson
ibolagelleri bolagetaktier annatförvärvaskall samma1-3stycket

koncern.
ibolagÄr ielleri bolaget annatanställd ett sammagäldenåren

stycket,i tredjepenninglånförbudetgäller inte mot omkoncern
bolagetfrånstyckedettaenligtlåntidigarejämtelånebeloppet

beloppöverstigerinte ettkoncernibolag someller annat samma
1962381enligt lagenbasbeloppgällandetvå gånger ommotsvarar

försäkring,allmän
anställda idehälftenminstsig tillriktarlåneerbjudandet2. av

årfeminomåterbetalasskalllånetochbolaget
amorteringarregelbundna samtgenom

ochförstatillämpningvidföreliggerlån intehinder avmot en

12 1246.1987lydelseSenaste
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andra styckena, aktier skall förvärvasäven de räknas med.om som
Därvid skall dock det i första stycket angivna förbudet lämnamot att
lån till styrelseledamot inte gälla i fråga den är styrelse-om som

enligt bestämmelserna lagen 19871245ledamot i styrelse-om
förrepresentation de privatanställda.

Lån enligt fjärde stycket får
lämnas, det sammanlagda be-om
loppet sådana lån därefterav
skulle bolagetsöverstiga fria

kapital.egna
i denna paragraf förbudBestämmelserna penninglån ägermotom

motsvarande tillämpning i fråga ställande säkerhet.om av
tillämpningenVid denna paragraf likställes äktenskapsliknandeav

samlevnad med äktenskap, de sammanlevande tidigare har varitom
gifta med varandra eller har eller har hañ barn gemensamt.

aktieförvärvaktieinnehav eller enligt bestämmelserna i dennaSom
förvärvparagraf räknas inte innehav eller andelar i aktiefondav en

i aktiesparfond eller kapitalsparfond inte företagsan-eller ären som
knuten.

§138
ÄrSkattemyndigheten kan på bolaget alaiebolag,privat

från kan skattemyndighetenansökan medge undantag på ansö-
aktier kan medge undantag från 77 det vid förvärv avom

det vidbolaget eller bolag förvärv aktieri i iannat sam- om av
påkallat bolaget påkallat särskildakoncern sar- ärär av avma

skilda omständigheter eller omstdndigheter. Sådant undan-om
det fall föreligger kan vidare medges aktie-i tagannat synner-
liga skäl. Sådant undantag med- bolag vid förvärv aktier iav

bolag koncerndock Finansinspektionen iannatavges samma
det gäller aktiebolag i fall detnär ävensamt annat omsom

synnerliga skäl.står under Finansinspektionens föreligger När
gäller aktiebolag stårtillsyn. det som

Finansinspektionens tillsynunder
fråga undantagprövas avom

Finansinspektionen.
Bolagets kända borgenärer skall höras ansökningen. Det be-över

ställning uppenbarligen ickehöver dock ske, borgenärernasom
påverkas ansökningen bifalles. borgenär begär det, skallOmattav
hans fordran betalas betryggande säkerhet ställas för den innaneller
ansökningen får bifallas.

13Senaste 1992546.lydelse
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14 kap.

1 § aktiebolagsEtt samtliga
tillgångar och skulder kan Över-

aktiebolagtas ett annat motav
vederlag till aktieägarna deti
Överlåtande bolaget formi av
aktier deti Övertagande bolaget
varvid det Överlåtande bolaget
upplöses likvidationutan
fusion. Som jitsionsvederlag får
också lämnas Den kon-pengar.

får dockersättningentanta ut-
högst 50 nomi-göra procent av

nella värdet de aktierav som
lämnas fitsionsvederlag.som

Fusion kan ske
mellan det Övertagande

bolaget på sidan och ellerettena
flera Överlåtande bolag å den
andra absorption, eller

mellan två eller flera Över-
låtande bolag deattgenom
bildar Övertagande bolagett nytt,
kombination.

2 § Fusion får skeinte aver-om
tagande bolag aktie-privatär
bolag och Överlåtande bolag
publik aktiebolag.

Fusion får ske hinderutan av
Överlåtande bolag iatt trätt

likvidation, under förutsättning
skite bolagets tillgångaratt av

inte har påbörjats. UpplÖses
bolag likvidationi fitsion,genom
skall likvidationen avslutas när

tillstånd till fusionenrättens
registrerats enligt 16

3 § Innehavare konvertiblaav
skuldebrev, skuldebrev förenade
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med optionsrätt till nyteckning,
vinstandelsbevis eller andra
värdepapper med särskilda
rättigheter överlåtandei bolag,
skall deti Övertagande bolaget
åtnjuta åtminstone motsvarande
rättigheter deti överlåtandesom
bolaget, de inte enligtom

jitsionsplanen har få sinarätt att
värdepapper inlästa det över-av
tagande bolaget.

4 § Styrelserna för överlåtande
och, vid absorption, över-
tagande bolag skall upprätta en

dagtecknad fusions-gemensam,
plan. Planen skall undertecknas

styrelsen i bolag.varje Iav
planen skall för varje bolag
anges

firma och den där styrel-ort
skall ha sitt säte,sen
hur många aktier idet över-

tagande bolaget skall lämnassom
för angivet antal aktier iett
överlåtande bolag vilkensamt
kontant ersättning därutöversom
skall lämnas fusionsveder-som
lag.

tidpunkt och villkor i övrigt
för utlämnande fitsionsveder-av
laget,

från vilken tid och på vilka
villkor de såsom fusionsvederlag
lämnade aktierna medför tillrätt
utdelning deti Övertagande bola-
get,

tidpunkt överlåtandenär
bolag skall uppläsas,

vilka rättigheter deti över-
tagande bolaget skall till-som
komma innehavare aktier,av



Författningjörslag58 199283SOU

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

värdepap-skuldebrev och andra
särskilda rättighetermed iper

eller vilkaöverlåtande bolag
skall vidtasåtgärder annarssom

nämndaförmån för de inne-till
havarna,

särskildarvode och annan
anledningmedförmån avsom

skall utgå till styrelse-fusionen
verkställande direktörledamot,

eller revisor.
skall fogasfusionsplanenTill

bolagens årsbok-avskrift av
förvaltningsberättelserochslut

räkenskapsårenför de tresenaste
samt

motsvarande del-uppgifter
13 ochenligt 11 kap.årsrapport

jitsionsplanen14 §§, upp-om
månaderänrättas senare sex

detutgångenefter senasteav
årsredo-räkenskapsår, för vilket

revisionsberättelseochvisning
uppgifterna skallvarvidavgivits,

utgångentiden från avavse
räkenskapsår till dagnämnda en

månader företidigare än tre
upprättande.Iitsionsplanens

Vid kombination§ tjänar5
st§fielseur-fusionsplanen som

bola-det Övertagandekund för
flir-skall innehållaPlanenget.

ochbolagsordningslag till ange
skallstyrelse och revisorerhur

väljas.

skall lämnasfusionsplanen6 § I
redogörelse för de omstän-en

vizviktdigheter kan vara avsom
lämplig-bedömande fusionensav

redo-bolag.för Avhet ettvart
hurskall framgågörelsen
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fitsionsvederlaget bestämts och
rättsliga och ekonomiskavilka

därvid har beak-synpunkter som
Särskilda svårigheter vidtats.

värderingen skall anmärkas.

§ Fusionsplanen skall granskas7
auktoriserade eller godkän-deav

da överlåtande och,revisorerna i
absorption, Övertagandevid

skallbolag. lämnaRevisorerna
yttrandenskriftliga sinöver

skallgranskning. yttrandetAv
huruvida jitsionsveder-framgå

och grunderna för desslaget
fördelning har bestämts på ett

korrekt Därvidsakligt och sätt.
vilken eller vilkaskall anges

metoder vid värde-använtssom
bolagens tillgångar ochringen av

tilläm-skulder, resultatet deav
pade värderingsmetoderna samt

vilkenmetodernas lämplighet och
värde-vikt tillmätts de olikasom

samladeringsmetoderna vid den
bedömningen värdet på ett-av

Särskilda svårigheterbolag.vart
vid värderingen skall anmärkas.

skall särskiltyttrandetI anges,
kan med-fusionen antasom

det Övertagandefara förföra att
skall kunna fullgörabolaget inte

borgenärer,förpliktelsersina mot
och

kombination, huruvidavid
överlåtande bolagensde sam-

verkliga värde för detmanlagda
tillÖvertagande bolaget uppgår

aktiekapitalet detta.iminst
yttranden skallRevisorernas

fusionsplanen.fogas till
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8 § Styrelsen, verkställande
direktör och revisor bolagi som
skall delta jitsioneni skall be-
reda revisor i sådant bolagannat
tillfälle verkställa granskningatt

6i den§ i omfattningsom avses
finnerrevisorn erforderlig samt

lämna de upplysningar och det
biträde han begär.som

9 § Inom månad frånen upp-
rättandet fusionsplanen skallav
det Övertagande bolaget eller, vid
kombination, det äldsta deav
överlåtande bolagen,
anmäla planen för registrering.

Fusionsplanen eller redogö-en
relse för det väsentliga inne-
hållet deni skall kun-genast

i Post- och Inrikesgöras Tid-
ningar och den eller de ortstid-
ningar styrelsen i varjesom
bolag bestämmer. Kungöres inte
planen dessi helhet, skall i
kungörelsen uppgift lämnas om

den hålls tillgänglig.var

10 § Fusionsplanen skall under-
ställas bolagsstämma i samtliga
Överlåtande bolag och, ägareom
till minst fem procent samt-av
liga aktier deti Övertagande
bolaget begär det tvåinom veck-

från uJärdandet kungörelseor av
enligt 9 deti Övertagande
bolaget.

Stämman får hållas tidigast en
månad efter det fusionsplanenatt
kungjorts enligt 9 Fusionspla-

skall hållas tillgänglig förnen
aktieägarna under minst må-en
nad efter kungörandet. Den skall
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kostnadsfritt sändas tillgenast
aktieägare, begär det, ochsom

sin postadress. Fusions-uppger
planen skall läggas fram på
stämma.

Godkännes inte fitsionsplanen
i helhetsin samtliga bolags-av

fråganstämmor, är fusionenom
förfallen.

II § Bolagsstämmans beslut om
godkännande fusionsplanenav är
giltigt det biträtts aktie-om av

medägare två tredjedelar av
såväl de avgivna derösterna som
vid företräddastämman aktierna.

Innebär såvittatt
angår redan utgivna aktier rätts-

förhållandet mellan dessa rub-
bas, beslutetär giltiga detom
biträtts samtliga vid stämmanav
närvarande alaieägare företrä-
dande nio tiondelar aktierna.av
Om planen

endast försämrar viss eller
vissa aktiers och samtligarätt vid
stämman närvarande ägare av
dessa aktier jöreträdande nio
tiondelar alla sålunda berördaav
aktier godkänner denna, eller

endast försämrar helt aktie-
slags ochrätt till hälftenägare

alla aktier detta slag ochav av
nio tiondelar de på stämmanav

företrädda aktierna detta slagav
godkänner planen,
räcker det för giltigt beslut att
det biträtts aktieägare med tvåav
tredjedelar såväl de avgivnaav

derösterna på stämmansom
företrädda aktierna.
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bolagsstämmaGodkänner§12
kombination,füsionsplan om

väljasamtidigtskall stämman
detioch revisorerstyrelse över-

bolaget.tagande

detmånad efter§13 Senast en
detgodkäntsfiisionsplanen avatt

detskallbolaget över-sista
vid kom-eller,tagande bolaget
deäldstadet över-bination, av

till-ansökabolagenlåtande om
planen. An-verkställastånd att

denihossökan rätten ortgöres
Övertagandedetstyrelsen fördär

skall ha sittbolaget säte.
skallansökningshandlingenVid

protokol-avskriftertvåfogas av
bolagsstämma,frånlet avsessom

fi4sionsplanen,avskrift10i av
fusionplanen registreratsbevis att

överlå-deförteckningoch över
kända borgenärerbolagenstande

postadress.angivandemed av
fitsionsplanenirevisorernaHar

faramedförfusionenuttalat att
bolagetÖvertagandedetför att

fullgöra sinaskall kunnainte
ansök-vidskallförpliktelser,

förteck-fogasningshandlingen
Övertagandedetning överäven

medborgenärerkändabolagets
postadress.angivande av

överlå-dekallaskall§14 Rätten
falloch ibolagenstande som

andrastycketandra13 §iavses
bola-Övertagandedetmeningen

kändasåvälborgenärer,gets
föreläggandemedokända,som

ansök-bestridavilldenför som
frånmånadinomningen att en
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kallelsen skriftligen hos rätten
anmäla detta vid hanäventyr att

ha medgivit ansök-annars anses
Kallelsenningen. skall skynd-

kungörassamt rättensgenom
försorg i Post- och Inrikes Tid-
ningar. Kronofogdemyndigheten

läneti och alla kända borgenärer
skall underrättas särskilt genom

försorg.rättens
Bestrides ansökningeninte eller

får de borgenärer bestridersom
den fidl betalning eller betryg-
gande säkerhet för sina ford-
ringar, skall tillstånd meddelas.
Om den tillkommerrätt som
innehavare pensionsfordranav
finns bestämmelsen 23 § andra
stycket lagen 1967 531 om
tryggande pensionsufästelseav
mm.

borgenärsAvser anspråk sådan
fordran på lön eller ersätt-annan
ning har förmånsrätt enligtsom
12 förmånsrättslagen§ 1970
979 eller fordran på pension

har förmånsrätt enligt 12som
eller 13 § lag, skall hansamma
inte förteckningenitas överupp
bolagets kända borgenärer. Han
skall kallasinte och harrättenav

hellerinte till betalning ellerrätt
säkerhet enligt tredje stycket.

15 § Rätten skall tillståndvägra
om

fusionen har förbjudits enligt
konkurrenslagen 1992000 eller
lagen 1992000 ettom
Europeisktekonomislasamarbets-
område EES eller prövningom

fusionen pågår enligt någonav
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ellerdessa lagarav
vid kombination, det inte av

framgår defusionplanen att
bolagensöverlåtande samman-

verkliga värde för detlagda
uppgår tillÖvertagande bolaget

aktiekapitalet detta.iminst

skall underrätta§16 Rätten
registreringsmyndigheten om

ochenligt 13ansökan § om
med-beslutlagakraftvunnet som

ansök-anledningdelats med av
ningen.

detmånader från§ två17 Senast
till fusionentillståndrättensatt

skall styrelsenlaga kraftvunnit
förÖvertagande bolagetdetför

vid absorp-anmälaregistrering
ökning ochaktiekapitaletstion

bil-bolagetkombinationvid att
ochstyrelse reviso-dats och att

valts.rer

17anmälan enligt §§18 När
överlåtande bolagregistrerats, är

denelleromedelbartupplöst
jusions-dag iangessomsenare

Överlåtande till-bolagsplanen.
skulder med undan-ochgångar

skadeståndsanspråk enligtförtag
samtidigtövergår1-3 §§15 kap.

Övertagande bolaget ochtill det
bolagöverlåtandeaktieägare i

Övertagandedetblir aktieägare i
bolaget.

styckethinder förstaUtan av
tiondeltillkan ägare samt-aven

bolagöverlåtandeliga aktier i ett
påkalla bolagsstäm-styrelsenhos

frågabehandlingför av omma
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talan enligt 15 kap. 5 varvid 9
kap. 8 § andra meningen äger
motsvarande tillämpning. Väckes
sådan talan, gäller 13 kap. 16 §

tillämpligai delar.

19 § Har inte ansökan rättensom
tillstånd gjorts inom föreskriven
tid eller har laga-rätten genom
kraftvunnet beslut avslagit ansö-
kan, skall registreringsnzyn-
digheten förklara frågan om
fusion förfallen. Detsamma gäller

bolagen inte gjort anmälanom
enligt 17 § inom föreskriven tid
eller registreringsmyndigheten

lagakrafiägande beslutgenom
avskrivit sådan anmälan eller

registrering.vägrat

Absorption dotterbolagav

Äger20 § moderbolag samtliga
aktier dotterbolag,i kan bola-

styrelser fatta beslutgens attom
dotterbolaget skall gå iupp
moderbolaget. sådantI fall skall
fusionsplanen innehålla uppgift

moderbolagets och dotter-om
bolagets

firma och den där styrel-ort
skall ha sitt säte,sen
från vilken dag afärshändel-

överlåtandei bolag skallser
bokföras deti Övertagande bola-
get,

vilka rättigheter deti över-
tagande bolaget skall till-som
komma innehavare aktier,av
skuldebrev och andra värdepap-

med särskilda rättigheter iper
det överlåtande bolaget eller
vilka åtgärder skallsom annars
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de nämndatill förmån förvidtas
innehavarna,

särskildocharvode annan
anledningmedförmån avsom

till styrelse-skall utgåfusionen
direktörverkställandeledamot,

eller revisor.
skall lämnasfusionsplanenI en

omtändighe-deredogörelse för
vikt vidkanter avvarasom
lämplig-bedömande fusionensav

bolag.het för ettvart

skallFusionsplanen21 § grans-
ellerauktoriseradedekas av

moder-igodkända revisorerna
dotterbolaget. 8och § äger mot-

tillämpning.svarande
skrift-skall lämnaRevisorerna

gransk-liga yttranden sinöver
skall särskiltyttrandetIning.

kanfusionen antasomanges,
moder-förmedföra fara att

jidlgöraskall kunnabolaget inte
borgenärer.förpliktelsersina mot

skallyttrandenRevisorernas tas
fusionsplanen.tilleller fogasin i

månad från22 § Inom upp-en
skallfiwionsplanenrättandet av

planen förmoderbolaget anmäla
registrering.

redogö-ellerFusionsplanen en
innehålletväsentligareLseför det

kungöras iden skalli genast
ochInrikes TidningarochPost-

ortstidningardeden eller som
bolag bestäm-styrelsen i varje

dessplanen iKungöres intemer.
kungörelsenskallhelhet, i upp-

hållsdenlämnasgift varom
tillgänglig.
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skall23 § Fusionsplanen under-
ställas bolagsstämma moder-i
bolaget till femminstägareom

samtliga aktier dettaiprocent av
veckorbegär det tvd fråninom

utfärdandet kungörelse enligtav
och22 10 andra tredje§

styckena första stycket11 §samt
motsvarande tillämpning.äger

24 I Tidigast och tvåsenasten
månader efter det fusions-att

skall moder-planen kungjorts
bolaget ansöka tillstånd attom
verkställa planen. Ansökan göres
hos iden där styrelsenrätten ort

skall haför moderbolaget sitt
säte.

skallVid ansökningshandlingen
bevis fitsionplanenfogas att

förteckningochregistrerats över
dotterbolagets kända borgenärer

postadress.med angivande av
fiwionsplanenHar irevisorerna

medför farauttalat fusionenatt
skallför moderbolaget inteatt

förpliktelser,kunna fullgöra sina
skall vid ansökningshandlingen
fogas förteckning även över

kända borgenärermoderbolagets
med angivande postadress.av

ochBestämmelserna 14i §
tillämp-motsvarande15 §1 äger

ning.

skall underrätta25 § Rätten
registreringsmyndigheten om

ochansökan enligt 24 § om
med-beslutlagakrafivunnet som

ansök-anledningmeddelats av
beslutNärningen. rättens om

tillstånd har registrerats är
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dotterbolaget upplöst, omedelbart
eller den dag isenare som anges

fusionsplanen. 19 § äger motsva-
rande tillämpning.

Ogiltighet

26 § Talan upphävandeom av
stämmobeslut godkännandeom

fitsionsplan skall väckas inomav
månader från beslutet,sex

till talan förlo-är rättenannars
rad. Har lagakrajt-rätten genom

avgörande bifallit kära-vunnet
målet, skall jitsionen gå åter utan
hinder anmälan enligt 1 7 §attav
eller beslut 24i §avsessom

och överlåtanderegistrerats bo-
upplösts.lag För förpliktelse som

uppkommit åtgärd på detgenom
Övertagande bolagets vägnar
sedan överlåtande bolag upplösts

avgörandeinnan rättensmen
kungiorts Post- och Inrikesi
Tidningar, de överlåtandesvarar
bolagen och, vid absorption, det
Övertagande bolaget solidariskt.

Inlösen aktier i dotterbolagav

Äger27 § moderbolag självt
eller tillsammans med lotter-
företag nio tiondelaränmer av
aktierna med nio tion-änmer
delar röstetalet för samtligaav
aktier i dotterbolag, har moder-
bolaget de övrigarätt att av
aktieägarna i sistnämnda bolag
lösa in återstående aktier.

aktier kan lösas inDen vars
har få sinarått aktier inlöstaatt

moderbolaget,av
tvist huruvida ellerEn rättom

skyldighet till inlösen föreligger
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eller lösenbeloppet prövasom av
skiljemän.tre Om inte något

följer bestämmelsernaannat iav
detta kapitel, gäller i fråga om
skiljemännen och förfarandet
inför dem i tillämpliga delar vad

är föreskrivet i lagensom
1929145 skiljemän. Be-om
stämmelserna i 18 § andra
stycket nämnda lag tid inomom
vilken skiljedomen skall med-
delas gäller dock inte. Kostna-
derna för skiljemannaförfarandet
skall bäras moderbolaget,av om
inte skiljemännen på särskilda
skäl ålägger någon aktie-annan
ägare helt eller delvisatt svara
för dessa kostnader. Part ärsom
missnöjd med skiljedomen har
rätt väcka talan vidatt domstol
inom sextio dagar från det han
fick del skiljedomen i huvud-av
skrift eller bestyrkt avskriñ. Rätt
domstol är tingsrätten i den ort
där dotterbolagets styrelse har
sitt säte.

Har moderbolaget förvärvat
större delen sina aktier iav
dotterbolaget på grund inbju-av
dan till vidare krets tillatten
moderbolaget överlåta sådana
aktier visst vederlag, skallmot
lösenbeloppet veder-motsvara
laget, särskilda skäl föran-om
leder annat.

28 § Vill moderbolag lösa in
aktier i dotterbolag enligt 27 §
och kan överenskommelse härom
icke träffas, skall moderbolaget
hos dotterbolagets styrelse skrift-
ligen begära tvisten hänskjutesatt



SOU 199283Författningsförslag70

lydeLseFöreslagenlydelseNuvarande

sinochskiljemantill uppge
skiljeman.

skallstyrelseDotterbolagets
stycketenligt förstavid begäran

kungörelseofördröjligen genom
Tidningar ochInrikesochi Post-

ortstidningardeellerden som
anmodabestämmerstyrelsen

vilka lösningsan-aktieägare, mot
skriftligenriktas,språket att
till dotter-skiljemansinuppge

fråntvå veckorbolaget senast
Anmodan skallkungörelsen.

till varjebrev sändasäven genom
hansaktieägare,sådan post-om

känd för bolaget.adress är
samtliga i aktiebokenickeHar

vilkaaktieägareinförda mot
riktas inomlösningsanspråket
uppgivittidföreskriven en

skallskiljeman,gemensam
styrelse hos rättendotterbolagets

sittstyrelsen hardäri den ort
godförordnandebegärasäte av

skall hos rättDenne sammaman.
förordnande sådanansöka avom

tvisten bevakaoch iskiljeman
aktieågares rått.frånvarande

tvist inlösen29 ä Prövas om
skiljemän ellerenligt 27 § av

ostridigtdetdomstol och år
lösningsrâttmellan attparterna

ieller förklaras laga-föreligger
sådankrañvunnen dom rätt äratt

lösenbeloppetför handen utan att
aktie-samtidigt fastställes, är

skyldiga till moder-ägarna att
aktiebrevsinabolaget överlämna

överlåtelsemed påskriñ om
aktier ieller, fråga årnär om

låta moder-avståmningsbolag, att
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bolaget registreras ägare tillsom
aktierna enligt bestämmelserna i
aktiekontolagen 1989827, allt
under förutsättning moder-att
bolaget ställer skiljemännenav
eller, tvisten är anhängig vidom
domstol, domstolen godkändav
säkerhet för kommande lösenbe-
lopp jämte ränta.

Aktieägare har rätt till skälig
ränta på lösenbeloppet för tiden
från det säkerhet ställts till dess
lösenbeloppet förfaller till betal-
ning.

30 § Har fastställt lösenbelopp
erbjudits aktieägare utan att
denne överlämnat sina aktiebrev,
eller i fråga avstämnings-om
bolag, låtit moderbolaget regist-

ägare, skall moder-reras som
bolaget dröjsmålutan nedsätta
lösenbeloppet enligt lagen
192756 nedsättningom av

hos myndighet. Därvidpengar
får förbehåll rått återtagaattom
det nedsätta beloppet göras.

31 § Har säkerhet ställts enligt
29 eller§ nedsättning skett enligt
30 är moderbolaget ägare till
aktierna. Innan aktiebreven i ett
dotterbolag inte är avstäm-som
ningsbolag överlämnats till
moderbolaget medför breven i
sådant fall endast rätt för inne-
havaren överlämnandeatt mot av
breven till moderbolaget eller
länsstyrelsen få lösenbeloppetut
jämte ränta.

Har aktiebrev överlämnats
inom månad från det moder-en
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blivit till aktien,bolaget ägare
moderbolaget ställtkan tillnytt

aktie-aktiebrev utfärdas. Det nya
skall innehålla uppgiftbrevet att

Över-äldre brev.det ersätter
därefter det äldre aktie-lämnas

moderbolaget, skallbrevet till
till dotter-brevet överlämnas

för makuleras.bolaget att
Aktier i avstämningsbolag skall

i fall i första stycketavsessom
första meningen på begäran av
moderbolaget registreras med

enligtdetta bestäm-ägaresom
aktiekontolagenmelserna i

1989827.

16 kap.
1§

inne-Aktiebolags firma skallAktiebolags firma skall inne-
ordet aktiebolag.aktiebolag. Firman hålla Privathålla ordet

skall innehållaaktiebolags firmaskall tydligt skilja sig från annan
eller avslutas medaktiebolagsregistret filial- ordeti eller privat

aktie-förkortningen prb. Publikregistret införd, beståendeännu
skall innehålla ordetfinna. registrering aktie- bolagsFör av

för-firma gäller i övrigt vad publik eller avslutas medbolags
föreskrivs firmalagen kortningen pub. Firman skallisom

1974156. från itydligt skilja sig annan
aktiebolagsregistret eller filial-
registret införd, beståendeännu
firma. För registrering aktie-av
bolags firma gäller i övrigt vad

föreskrivs i ñrmalagensom
1974156.

Skall bolagets firma på två eller flera språk, skall varjeanges
ilydelse bolagsordningen.anges

Bolagets styrelse kan Bolagets styrelse kanantaga antaga
bifirma. Vad i första stycket bifirma. Vad i första stycketsägs sägs

firma gäller bifirma. firma bifirma.även gäller ävenom om
Ordet aktiebolag ellerfår dock Orden aktiebolag, privat

prbintagas i bifirma. publikt ellerförkortningarna
ieller pub får dock intagas

bifinna.
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Skriftlig handling, utfärdas för aktiebolag, bör undertecknassom
med bolagets firma. Har styrelsen eller ställföreträdare förannan
bolaget utfärdat handling ñrmateckning och framgårutan icke dessav
innehåll den utfärdats på bolagetsatt vägnar, år de undertecknatsom
handlingen solidariskt ansvariga för förpliktelse enligt handlingen
såsom för skuld. Detta gäller dock ej, omständigheternaegen om av
vid handlingens tillkomst framgick den utfärdades för bolaget ochatt
den till vilken handlingen ställts bolaget får behörigen undertecknatav
godkännande handlingen oskäligt dröjsmål efter det begäranutanav
därom framställts eller personlig ansvarighet gjorts gällande mot
undertecknarna.

Aktiebolags brev, fakturor och
orderblanketter skall bola-ange

firma, den där styrelsengets ort
skall ha sitt bolagetssäte samt
organisationsnummerenligtlagen
1974174 identitetsbeteck-om
ning för juridiska personer m.
Har bolaget i likvidation,trätt
skall detta också anges.

17 kap.

Byte aktiebolagskategoriav

1 §
Beslut privat aktiebolagattom

skall bli publik fattas bolags-av
stämman.

På skall framläggasstämman
uppgifter motsvarande del-

årsrapport enligt 11 kap. 13 och
14 §§ hållsstämmanom senare

månader efter utgångenän sex
det räkenskapsår försenasteav

vilket årsredovisning och revi-
sionsberättelse avgivits, varvid
uppgifterna skall tiden frånavse
utgången nämnda räkenskaps-av
år till dag tidigare än treen
månader före dagen för bolags-
stämman,

yttrande auktoriseradav
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godkänd vilketeller revisor av
kapitalframgår bolagets egetatt
styrel-uppgår till eller, efter av
aktie-föreslagen ökning avsen

uppgå tillkapitalet, kommer att
det registrerade aktie-minst

kapitalet.
beslut gil-Balagsstämmans är

biträtts aktieägaredettigt avom
tredjedelar såväl demed två av

de vidavgivna rösterna som
företrädda aktierna.stämman

aktiebolag skall haPrivat anses
denblivit publikt, registrera-när

uppfirller dede bolagsordningen
på publik aktie-ställskrav som

bolag.

2 §
Beslut publikt aktie-attom

skall bli fattasbolag privat av
gil-Beslutetbolagsstämman. är

samtligadet biträttstigt avom
närvarande aktie-vid stämman

företrädande tiondelarnioägare
aktierna.av

Publik aktiebolag skall anses
denha blivit registre-privat, när

uppfyllerbolagsordningenrade
påkrav ställs privatde som

aktiebolag.

18 kap.
§143

enligt denna lag ellereller Detenligt denna lagDet somsom
bestämmelser blivitsärskildablivitbestämmelsersärskilda

aktiebolagsregistret skalliskall införtaktiebolagsregistretinfört i
till tredjekommithakommit till tredjeha mansansesmansanses

enligt 2det §kännedom,det enligt 2 §kännedom, omom
och Inrikeskungjorts i Post-Inrikesi ochkungjoits Post-

14 198558.Senastelydelse
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Tidningar och det Tidningar.inte Vad gällersagtsav om- nu
ständigheterna framgår dockhan rättshandlingar ellerinteatt
varken kände till eller hade bort andra åtgärder, vidtagitssom
känna till det kungjorts. före den sextonde dagen eftersom

kungörandet, tredjeom man
detvisar omöjligt föratt var

honom känna till detatt som
kungjorts.

Innan kungörande enligt första
stycket skett, kan bolaget inte
åberopa det förhållande som
blivit eller bort bli infört i regist-

den bola-änret mot annan som
visar har känt till förhållan-get

det.
det kungiortsOm i Post-som

och Inrikes Tidningar inte över-
med vad införtsensstämmer som

aktiebolagsregistret, kani bola-
åberopa kungörelsensinteget

innehåll tredje Dennemot man.
kan dock åberopa kungöreLsens
innehåll bolaget, intemot om
bolaget han kändevisar tillatt
vad införts aktiebolags-isom
registret.

§
Har anmälan vemom som

till styrelseledamot ellerutsetts
verkställande direktör införts i
aIa‘iebolagsregistretochkungjorts

Post- och Inrikes Tidningari
enligt 2 kan bolaget inte mot
tredje åberopa fel ellerman
brister vid valet styrelse-av
ledamot eller beslutet att utse
verkställande direktör. Vad nu

gäller dock bolagetej,sagts om
tredje kändevisar tillatt man

felet eller bristen.
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kap.19
l§

Till böter eller fängelse i högst Till böter eller fängelse i högst
år dömes den år dömesett denettsom som

1. uppsåtligen eller oakt- uppsåtligen bryter Iav mot
samhet underlåter enligt kap. 4att
denna lag föra aktiebok, förteck- 2. uppsåtligen eller oakt-av
ning enligt 3 kap. 12 § eller samhet underlåter enligtatt
hålla aktiebok tillgänglig, denna lag föra aktiebok, ñrteck-

2. uppsåtligen eller oakt- ning enligt 3 kap. 12 eller§av
samhet bryter 3 kap. 12 § hålla aktiebok tillgänglig,mot
tredje stycket, 8 kap. 8 § andra uppsåtligen eller oakt-av
stycket andra meningen eller 9 § samhet bryter 3 kap. 12 §mot
första stycket andra eller tredje tredje stycket, 8 kap. 8 § andra
meningen, stycket andra meningen eller 9 §

3. uppsåtligen eller första stycket andra eller tredjeav grov
oaktsamhet bryter 12 kap. 7 meningen,mot
eller 9 4. uppsåtligen eller av grov

oaktsamhet bryter 12 kap. 7mot
eller 9

Till böter dömes den brytersom
16 kap. 1 femte§ stycket.mot

hinder 35Utan kap. 1 § hinderUtan 35 kap. 1 §av av
brottsbalken får påföljd för brott brottsbalken får påföljd för brott

förstaenligt stycket 3 12 enligt första stycket 4 12mot mot
kap. 7 ådömas,§ den miss- kap. 7 § ådömas, den miss-om om
tänkte häktats eller erhållit del tänkte erhållit del åtal förav av
åtal för brottet inom fem år från brottet inom fem år från brottet.
brottet.

I fall i 10 kap. 13 första§ stycket skall inte följasom avses ansvar
enligt 20 kap. 3 § brottsbalken.

15Senastelydelse 1989831.
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Ikraftträdande- och Övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den l januari 1995.
2. I fråga aktiebolag bildats innan l kap. 3om § trätt i kraft,som

gäller l kap. l § lagen 19751385 i sin lydelse enligt SFS 1977 944
till utgången år 1995. Aktiekapitalet eller minimikapitaletav i ett
sådant bolag får dock inte sättas ned till beloppett är lägre änsom
100 000 kronor.

3. Styrelseledamot, verkställande direktör, aktieägare, borgenär
eller rått kan beroende däravannan kanvars under tiden denvara l
oktober 1994 den 31 1995 hos rätten ansöka likvidationmars- om av
bolag, aktiekapital uppgår till 100 000 kronorvars vid utgången av
september 1994.

Sker ansökan, skall rätten kalla bolagetgenast inställa sig införatt
rätten på dag, minstutsatt två och högst fyra månader därefter, då
frågan skyldighet för bolaget träda i likvidationom att skall prövas.
Kallelsen skall delges bolaget på sätt föreskrivetär stämningsom om
i tvistemål. Det åligger styrelsen utlysa bolagsstämmaatt genast för
meddelande kallelsen.om

Visas innan ärendet avgöres aktiekapitaletatt uppgår till 100 000
kronor, skall rätten förklara, bolaget skall trädaatt i likvidation, samt

eller flerautse likvidatorer. Rätten skallen till registrerings-genast
myndigheten sända dels för registrering meddelande likvida-om
tionsbeslutet dels underrättelse förordnande likvidator medom av
angivande dennes fullständiga postadressav ochnamn, personnum-
mer.

4. Bolag, registrerade aktiekapital uppgårvars till 100 000
kronor vid utgången år 1995 och fir vilket beslut ökningav om av
aktiekapitalet till minst 100 000 kr inte har anmälts för registrering
före nämnda tidpunkt skall, det trätt i likvidation eller försattsom
i konkurs, avföras aktiebolagsregistret och är därmedur upplöst.
Uppgift bolaget haratt avförts registret skall kungöras i Post-ur
och Inrikes Tidningar.

Ett bolag för vilket beslut ökning aktiekapitalet till minstom av
100 000 kronor har anmälts för registrering före utgången år 1995av
skall, det inte har trätt i likvidation ellerom försatts i konkurs,
upplösas avföras aktiebolagsregistret,attgenom registrerings-ur om
myndigheten efter utgången år 1995 lagakraftägande beslutav genom
har avskrivit anmälan eller vägrat registrering. Uppgift sådantettom
beslut skall ofördröjligen kungöras registreringsmyndigheten iav
Post- och Inrikes Tidningar. Bolaget får inte avföras registretur
förrän månad efter det kungörande skett.atten Uppgift bolagetattom
har avförts registret skall inte kungöras.ur

När bolaget avförts registret, aktieägarnaur styrelse-svarar samt
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förpliktel-för bolagetssolidarisktdirektörverkställandeochledamöter
tillgångarBolagetsstycket.fjärdeföljerintemåni den annat avser,

ställei bolagetsinträderAktieâgamaaktieägarna.tillövergår som
enligtmån bolagetdentredje Islutit medbolageti de avtalpart man.

eller lämnaåtgärdvidtaskyldigvaritförfattning attellerlag annan
styrelsen.fullgörasi ställetdettauppgift skall av

varit1995 harutgångenefteraktieägare,En marsavsom
efter dennahellerintedirektör ochverkställandeellerstyrelseledamot

försådan,aktiebolagsregistretinförd ivarithartidpunkt svararsom
bolagetsandel isintillförhållandeiendastförpliktelserbolagets

aktiekapital.
avförtsbolagetlikvidationsåtgärd sedanbehovUppkommer urav

motsvarande13851975aktiebolagslagen1613 kap. §registret, äger
tillämpning.

000100uppgår tillaktiekapitalregistrerade5. Bolag, vars
konkurs,iförsattslikvidation elleridet trättskall,kronor, om
samtligaaktiebolagsregistret,avförasupplösas att omurgenom

begärdirektörenverkställandestyrelseledamöterochaktieägare samt
begäransådanUppgift1995.oktober attutgångendet före omav

ofördröjligenregistreringsverketochskall Patent-framställts av
avförasfårBolagetTidningar.Inrikesochi Post-kungöras ur

skett.kungörandesådantefter detmånadförrän attregistret en
Punkt 4skall kungöras.registretavförtsharbolagetUppgift att ur

tillämpning.motsvarandestyckena ägertredje-femte
vidaktiebolagsregistretiregistreradefinnsaktiebolag6. Alla som

Registrerings-aktiebolag.privataskallikraftträdandet, varaanses
bokstävernaläggafirmanregistreradetill denskallmyndigheten

stycket.andraföljerinteprb, annat avom
firmabolagetsändringbeslutgiltigtfattakanBolagsstämman avom

ansökanfår görabolagetoch1 §med 16 kap.överensstämmelsetill
1994.årutgångenförelydelsenändradedenregistrering avavom

1995.januariföre den 1registrerasdockfårlydelsenDen nya
bolagsstämmobeslut,verkställandeochRegistrering7. somav

bolagsstämmo-sådanttalan1994,år motföre utgången samtfattats av
punktenföljerbestämmelser,äldre annatenligtskerbeslut avom

12.
lydelsesini12 §4 kap.9 och§i 2 kap.Bestämmelserna8. nya

också1994årutgångenin efteryttrandepå omtillämpas avgessom
förefattatsregistreringsansökningen harmedbeslutdet avsessom

tidpunkt.nämnda
gäller1995januariden 1förebildatsaktiebolagfråga9. I somom

juniutgångentilllydelsesin äldre19751385 i1 § lagen3 kap. av
3stridertiddenna motutgångenefterbolagsordning1996. Om av

framdröjsmål läggastyrelsenskalllydelse,sini utankap. 1 § nya
tillbolagsordningenändringbolagsstämmantillförslag avom
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överensstämmelse med paragrafen.
10. Har styrelsen före utgången år 1994 beslutat nyemissionav om

enligt 4 kap. 14 eller 15 emission skuldebrev enligt 5 kap. 8av
eller 9 nedsättning aktiekapitalet enligt 6 kap. 8 § eller fusionav
enligt 14 kap. 8 äger äldre bestämmelser tillämpning på beslutet.

11. Bestämmelserna i 6 kap. 6 femte§ stycket och 8 § fjärde
stycket i sin lydelse tillämpas i ärende rättens tillståndnya attom
verkställa nedsättningsbeslut fattats före utgången år 1994,som av om
ansökningen inkommit till rätten efter nämnda tidpunkt. Detsamma
gäller bestämmelserna i 14 kap. 14 § tredje stycket 24 § tredjesamt
stycket fusion.om

12. Bestämmelserna i 14 kap. 3 tillämpas§ på värdepapper som
utgivits före ikraftträdandet.

13. Bestämmelserna i 14 kap. 26 tillämpas§ också på bolags-
stämmobeslut fusion fattats före utgången årom 1994.som av



Författningsförslag 19928380 SOU

tillFörslag
1991980 handeländring i lagenLag omom

finansiella instrumentmed
1992utfärdad den

handel med1991980föreskrivs i fråga lagenHärigenom omom
finansiella instrument

följande lydelse,3införas §i kap. skalldels latt .ny aven
följande lydelse.5införas §5 kap. skalldels iatt ny aven

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

1 kap.
3 §

idenna lag,Handel, avsessom
med fondpapperfår inte äga rum

aktie-privatutgivits ettavsom
bolag.

kap.5
5 §

uppsåtligen bryterDen motsom
ellertill böter3 döms1 kap. §

år.fängelse högsti ett

1995.januarideni kraft 1lag träderDenna
gäller dockikraftträdandet,ingåtts föreharavtal,frågaI somom

föreskrifter.äldre
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Förslag till

Förordning ändring i aktiebolagsförordningenom
19751387

Härigenom föreskrivs i fråga aktiebolagsförordningenom
19751387

dels 25-27 §§ och 29 § skall upphöra gälla,att att
dels 17, 28, 30-31, 48 och 53 §§ skall ha följandeatt lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Registrering aktiebolagav

12 §
Anmälan för registrering enligt 2 kap. 9 § aktiebolagslagen

19751385 skall ange
bolagets postadress,
fullständigt fullständigtnamn, person- namn, person-

och hemvist betrafiande och hemvist betrafiandenummer nummer
stiftarna och, handels- stiftare fiisiskett ärom som person,
bolag stiftare, obegrän-varje firma ochär organisationsnummer

bolagsman,ansvarig enligt lagen 19741 74 iden-sat om
titetsbeteckning för juridiska

fl. betrafiande stiflarepersoner m.
juridiskär samt,som person om

handelsbolag stifiare, varjeärett
obegränsat bolagsman,ansvarig

3. fullständigt och postadress beträffandenamn, personnummer
styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice
verkställande direktör, firmatecknare, revisor och revisorssuppleant;
fir styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, viceen
verkställande direktör eller firmatecknare med hemvist avvikersom
från postadressen skall hemvistetäven anges,

hur4. bolagets firma tecknas.
5. det sammanlagda nominella beloppet tecknade tilldeladeochav

aktier efter avdrag för aktier har förklarats förverkade ochsom
övertagits någon bolagets aktiekapital,av annan

6. det belopp har betalats med eller apportegendom,som pengar

1 Senastelydelse 19901503.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

beskaffenhet.7. apportegendomens
försäkran stiftarna och i förstaAnmälningen skall innehålla deatten

3 angivna inte i konkurs eller har förvaltarestycket ärpersonerna
7 revisorer uppfyllerenligt 11 kap. föräldrabalken bolagets§ samt att

anmälningeni 10 kap. 2 och 3 angivna behörighetskraven. Ide §§
registreringsmyndigheten skalleller i handling in tillgesannan som

revisorerna bekräftelse på de åtagitfinnas undertecknadäven attaven
sig uppdraget.

skallRegistreringsmyndigheten får föreskriva anmälningen ävenatt
innehålla försäkran i första stycket 3 angivna intedeatten personerna

nåringsförbud enligtunderkastade näringsförbud eller tillfälligtär
1986436 näringsförbud.lagen om

Bolagsstämma

17
aktie-Vid anmälan för registrering enligt 9 kap. 14 sista stycket§

bolagsordningen19751385 beslut ändringbolagslagen avav om
skall inges

två avskrifter bolagsstämmans protokoll,av
lydelse,2. två exemplar bolagsordningen i dess nyaav

avskriftinförande avstämningsförbehåll,3. ändringen avser avom
från vilket förbehållet skallprotokoll med styrelsens beslut dagomav

tillämpas,
4. ändringen bolagets4. ändringen bolagetsavser om avserom

bolaget firma eller den där bolagetfirma eller den där ortort
någon skall ha sitt intyg någonskall ha sitt intyg säte,säte, avav

revisorerbolagets revisorer bolagets att attatt attom av omav
där styrel-i styrel- länsstyrelsen i det länlänsstyrelsen det län där

har sittföre ändringen har sitt före ändringen sätesätesen sen
ändringen,ändringen. har underrättatshar underrättats omom

omvandlingändringen avserom
aktiebolag till publiktprivatav

avskrifier detaktiebolag, två av
stycketenligt 17 kap. 2 andra§

föreskrivna2 aktiebolagslagen
yttrandet från revisor.

2 Senastelydelse 1981114.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Fusion

28
Vid anmälan för registrering Anmälan för registrering enligt

enligt 14 kap. 5 andra§ stycket 14 kap. 17 § alaiebolagslagen
aktiebolagslagen 19751385 19751385 beslutav av om ny-
bolag har bildats sambandi emission med anledning fltsionsom av
med fitsion enligt 14 kap. 2 § absorption skallgenom ange

lag tillämpas 2 första§ antalet aktierutgivna och derassamma
stycket 1 och 3-6 andra och sammanlagda nominella belopp.samt
tredje styckena, 3 1 och§ 4-8 Vid anmälan för registrering

4 enligt 14 kap. 17 aktiebolags-samt §
Om frånintyg revisor föreskri- lagen bolag har bildats iav som

i 14 kap. 5 andra§ stycket samband med fusion kom-ves genom
aktiebolagslagen. bination tillämpas 2 § första

stycket 1 och 3-6, andra och
tredje styckena paragrafsamma

3 I och 4-8.§samt

30
Vid anmälan enligt 14 kap. 7 § Vid anmälan enligt 14 kap.

andra stycket aktiebolagslagen 18 § andra stycket aktie-
19751385 för registrering bolagslagen 19751385 föratt
efter överlåtande bolags registrering efter överlåtandeattupp-
lösning talan har väckts bolags upplösning talan harom
skadestånd till bolaget enligt 15 väckts skadestånd till bolagetom
kap. 5 § lag tillämpas enligt 15 kap. 5 § lagsamma samma
2 första§ stycket 3 och tillämpas 2 första stycket§ 3
andra och tredje styckena och andra och tredje styckenasamma
paragraf 3 5-8.§ paragraf 3 5-8.samt §samtsamma

3 Senastelydelse 1988250.
‘ Senastelydelse l988250.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

31
registreringföranmälanVidregistreringföranmälanVid

alaiebolags-2214 kap. §enligtaktiebolags-814 kap. §enligt
jizsionsplan385975]1lagen12 kap.19751385 ellerlagen av

8 lagen12 kap. §enligtellerekono-1987667lagen8 § om
för-ekonomiska1987667avtal harföreningarmiska att omav

träffatsavtal hareningarmoder-mellan attfusionträffats avom
moderföreningmellanfusionochmoderföreningellerbolag om

skalldotterbolagoch helägtin tvåskalldotterbolaghelägt gesges
styrelsernasavskriftertvåinstyrelsernasavskrifter proto- avav

besluten.medprotokollbesluten.medkoll

aktiebolagsregistretInföringar i

48 §
registreringsmyndighetenBeslut attav

4 kap.enligtbolagsordningenoch ändraaktiekapitaletnedsätta
19751385,aktiebolagslagenstycket13 andra§

ändringochaktiekapitaletnedsättningbeslutförklara2. avavom
aktiebolags-styckettredje76 kap. §förfallet enligtbolagsordningen

lagen,
för-fusionfrågaförklarafusionfrågaförklara3. omom

aktie-19 §14 kap.enligtfallenfjärde514 kap. §förfallen enligt
registretiantecknasbolagslagen,aktiebolagslagen,stycket
kraft.vunnit lagabeslutetändring närfrågaförklara om

förfallenbolagsordningenav
stycketförsta17 kap. 8 §enligt

aktiebolagslagen
besluteti registret närantecknas

Innehållerkraft.lagavunnithar
förbehåll enligtbolagsordningen

skall inämnda lag117 kap. §
antalet1fall i ävenavsessom

antecknas.aktieroch friabundna

5 1987980.lydelseSenaste
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Prövning vissa ärendenav

53
Fråga tillstånd i Frågaom tillståndsom avses iom som avses

2 kap. l 7kap. 1 8 kap. 2 kap. l 8 kap. 4 10 kap.
4 10 kap. 3 11 kap. 6 eller 3 11 kap. 6 eller 8 första§
8 § första stycket 1 aktiebolags- stycket 1 aktiebolagslagen 1975
lagen 19751385 prövas 1385 prövas kommerskol-av av
kommerskollegium. legium.

Denna förordning träder i kraft den l januari 1995.

6 Senastelydelse 1990 1295.
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I Kommitténs uppdrag

Genom beslut den 21 juni 1990 tillkallade regeringen kommittéen
Ju 199008 med uppdrag göra översynatt aktiebolagslagenen av
Dir. 199046. Kommitténs ledamöter, sakkunniga och för-experter
ordnades under hösten 1990 och kommittén höll sitt första samman-
träde den 5 december år. Kommittén dåsamma antog namnet
Akriebolagskormnittén.

Kommitténs uppdrag omfattar två delar. Kommittén skall först
lämna förslag till de ändringar i aktiebolagslagen föranledssom av
den europeiska integrationen. Kommittén skall därefter överväga en
rad andra frågor, bl.a. aktiebolagets organisation och minoritets-
skyddets utformning.

Genom tilläggsdirektiv Dir. 199189 den 12 september 1991
ålades kommittén lämna förslagatt även till regler s.k.om ansvars-
genombrott behandla vissasamt att andra frågor, däribland detom
finns skål modifiera förbudet föratt bolag förvärvaett sinaatt egna
aktier.

Det sålunda utvidgade uppdraget begränsades åter då regeringen
beslut den 28 november 1991 Dir. 199198genom upphävde den

del tilläggsdirektiven avsågav ansvarsgenombrott.som
Kommittén framlägger i föreliggande betänkande förslag till

lagstiftning föranledd den första delen kommitténs uppdrag.av av
EES-avtalet och eventuellt framtidaett medlemsskap i EG kräver att
den svenska aktiebolagslagstiftningen till dels den primäraanpassas
EG-rätten i form i första hand Romfördraget, dels den sekundäraav
EG-rätten i form i första hand EGs bolagsdirektiv.av

Romfördraget vilar den s.k. non-diskrimineringsprincipen, vilken
innebär förbud varjeett form diskrimineringmot på grundav av
nationalitet inom den europeiska gemenskapen. Med hänsyn till detta
förbud har kommittén i delbetänkandet Bundna aktier SOU 1992 13
föreslagit upphävandeett aktiebolagslagens bestämmelserav om
bundna aktier.

EGs bolagsdirektiv syftar till harmonisera bolagslagstiftningenatt
inom den europeiska gemenskapen. Hittills har EG utfärdat nio
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harmedlemsstaterna attvilkatillbolagsdirektiv, anpassanumrerade
12.och11bolagsdirektivärlagstiftning. Detsin

direktiv.samtligaomfattadeuppdragursprungligaKommitténs
överfördes199218Dir.1992februari13denbeslutGenom

Redovisnings-till117 ochdirektivföremellertid ansvaret
tillanpassningenmeddeladesSamtidigt att199107.kommittén Ju

Aktiebolagskommitténsordning.särskildiutredasskulledirektiv 8
direktivenbolagsrättsligadetilldärmedbegränsades rentuppdrag

länderiendasttillämpningdirektivet ägersjätte12. Detoch6
uppdel-bestämmelserlagstiftningencivilrättsliga upptar omdendär

Sverige.ifalletinteärDettafission.s.k.företag,ning av
anfördamed detenlighet ettiinnefattarbetänkandeFöreliggande

andra,första,till EGsaktiebolagslagenanpassningtillförslag av
bolagsdirektiv.tolfteochtredje

nordiskamed desamrådibedrivitshararbeteKommitténs
med dehar ägtöverläggningarRegelbundna rumgrannländema.

ochFinland, Norgeidepartementstjänstemänochutredningar som
aktie-ländersdessaanpassningenförIsland avansvarar
ocksåharöverläggningardessaVidkrav.till EGsbolagslagstiftning

deltagit.Danmarkfrånrepresentanter
7denremissvaravgivitJustitiedepartementettillKommittén har

änd-1991-09-19hemställanRiksskatteverkets om1992 överapril
inom1992 övermajlldenochdelgivningslagen eniringar m.m.

avskaffande1992-04-10promemoriaupprättad avomdepartementet
aktiebolagibefattningshavarevissaför m.m.bosättningskraven

augusti26denremissvaravgivitsfinansdepartementettillharVidare
NågraKreditförsäkring,199230SOUbetänkandet1992 över

problem.aktuella
ochuppdragsittdelenförstaslutfört denhärmedKommittén har av

medsambandomedelbartnågotharintefrågortillövergår somnu
arbetedettaResultatetintegrationsprocessen.europeiska avden

slutbetänkande.kommitténsikommer presenterasatt
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Allmän motivering

1 EG, EES och den svenska

aktiebolagslagen

1 Inledning

Sverige på in i detär väg europeiska samarbetet. Tillsammans med
övriga imedlemsstater EFTA har Sverige träffat avtal med EG och
dess medlemsstater Europeiskt ekonomiskt samarbetsområde,ettom
EES. Avtalet träda i kraft januariden l 1993. Sverige haravses
också ansökt medlemskap i EG.om

syftarEES-avtalet till integrering EFTA-låndernas marknaderen av
med inreEGs marknad. Mellan de avtalsslutande upprättasparterna
världens största ekonomiska samarbetsområde med fri rörligheten
för tjänster och kapital. För uppnå detta före-attvaror, personer,
skriver avtalet anpassning till de regler och principer gälleren som
för marknaden inom EG.

EG är bl.a. ekonomisk gemenskap, övergripande mål är atten vars
skapa tillväxt, stabilitet och ökat välstånd i medlemsstaterna. Formellt
består självständigaEG gemenskaper, nämligen den Europeis-treav
ka kol- och stålgemenskapen EKSG, den Europeiska ekonomiska
gemenskapen EEG den Europeiska atomenergigemenskapensamt

Kol-Euratom. och stâlgemenskapen etablerades år 1952, medan
EEG och Euratom tillkom år 1958. det s.k. fusionsfördragetGenom
fick gemenskapema år 1967 fyra framstårochgemensamma organ
därför enhet.numera som en

Från ursprungligen ha haft endast medlemmar, nämligenatt sex
Tyskland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Belgien och Luxem-
burg, utvidgades EG år 1973 Storbritannien,med Irland och
Danmark, är 1981 med Grekland och år 1986 med Spanien och
Portugal. Totalt har EG i dag sålunda tolv medlemmar. Genom den
s.k enhetsakten trädde i kraft är 1987 har också inomsamarbetetsom
gemenskapen vidgats till områden.raden nya

Den rättsliga grundvalen för delsEG utgörs de fördragav som
ligger till grund för de gemenskapema, dels fusionsfördraget, delstre
enhetsakten. Det övergripande fördragen Romfördraget,ärmest av
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ligger grundvilket till för den Europeiska ekonomiska gemenskapen.
Tillsammans fördragen och enhetsakten iutgör kärnan vad som
brukar kallas den primära EG-rätten.

förverkligasövergripande mål skall upprättandetEGs genom av
gradvistmarknad och närmande medlemsstater-ettgemensam aven

ekonomiska politik. ändamål har institutionerFör dessa EGsnas
bemyndigats utfärda kompletterande rättsakter, s.k. sekundär EG-att

Ett omfattande arbete bedrivs för med sådana rättsakter bl.a.rätt. att
harmonisera medlemsstaternas lagstiftning på områden betydelseav
för den marknaden.gemensamma

regelverk ställer krav på bolagsrättens utformningEGs i med-
krav uppkommer dels den primäralemsstaterna. Dessa EG-râtten,ur

sekundära innebärdels den EG-rätten. EES-avtalet kravenattur nu
EFTA-länderna.gäller även

1.2 EGs bolagsrätt

1.2.1 primära EG-rättenDen

Romfördragets bärande tanke någon särbehandling på grundär att av
får Pånationalitet inte förekomma. den marknadengemensamma

individer och företag kunna handla och byta tjänster,skall arbeta,
och producera, under lika ochinvestera ostörda konkur-

rensförhållanden. icke-diskrimineringsprincip kommerDenna till
redan i fördragets inledande bestämmelser och återkommer iuttryck

särskilda rörande fri rörlighet för tjänsterdess regler varor, personer,
och kapital.

Diskrimineringsförbudet innebär i natio-medlemsstaterna denatt
lagstiftningen inte får uppställa regler inom fördragetsnella som

tillämpningsområde särbehandlar fysiska eller juridiska frånpersoner
medlemsstat.annan

område innebär detta lagstiftningen intePå bolagsrättens bl.a. att
för frånfår hindra eller begränsa rättssubjekt land inomrätten annat

förvärvagemenskapen aktier i eller styrelseledamot elleratt vara
direktörverkställande i bolag i det landet.ett egna

Diskrimineringsförbudet emellertid riktat inte bara till medlems-är
också till enskilda rättssubjekt. torde exempelvisDetstaterna, utan

för inominte tillåtet bolag hemmahörande gemenskapenett attvara
i bolagsordningen särbehandla medborgare från medlemsstat.annan

1.2.2 sekundära EG-rättenDen

fyraTill den sekundära brukar räknas rättsakter,EG-rätten typer av
nämligen förordningar, direktiv, beslut yttranden och rekom-samt
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mendationer.
Förordningar är till alla delar bindande och direkt tillämpliga i varje

medlemsstat. De varken skall eller får transformeras till nationell
lagstiftning. Saken kan också uttryckas så förordningar gäller inomatt
hela gemenskapen på sätt lagar.samma som

Direktiv riktar sig till medlemsstaterna och visst resultatettanger
skall uppnås inom bestämd tid, överlåtersom staternaen men

själva bestämma form och tillvägagångssättatt för den nationella
implementeringen.

Beslut är bindande för dem de riktadeär till, medan yttranden och
rekommendationer inte alls är bindande.

De rättsakter EG utfärdat på bolagsrättens område iutgörs alltsom
väsentligt direktiv. Endast i fall har förordning utfärdats.ettav en

1.2.2.1 Bolagsdirektiven

harEG hittills utfärdat nio numrerade direktiv på bolagsrättens
område. Dessutom har Kommissionen lagt fram utkast eller förslag
till ytterligare fyra direktiv, vilka emellertid inteännu antagits. Man
talar i dag serie bolagsdirektiv från 1 till 13, där direktivom en

10 och 13 ännu inte antagits.
Bolagsdirektiven utfärdadeär med hänvisning till Romfördragets

bestämmelser etableringsfrihet, artikel 54 punkten 3 litteraom g.
Deras syfte är i medlemsstaterna skapaatt minstaen gemensam
skyddsnivå för delägare, borgenärer eller andra träder i förbin-som
delse med bolag. Strävan inteär skapaett enhetlig, iatt utanen en
relevanta avseenden likvärdig lagstiftning i medlemsstaterna. Denna
harmonisering bolagsrdtten skall underlätta bolagens verksamhetav
och samarbete på den marknaden.gemensamma

Direktiven är riktade till medlemsstaterna. De innebär för-en
pliktelse för medlemsstaterna de nationella bolagsreglemaatt anpassa
till den föreskrivna miniminivån inom viss tid och därefter avståen
från sådana framtida ändringar reglerna direktivens krav inteattav
längre uppfylls. Medlemsstaterna får däremot uppställa längre gående
krav än direktivenvad föreskriver. Kommittén återkommer i avsnitt
1.2.3 till följderna medlemsstat underlåter eller brister iom en att
implementera utfärdade direktiv. Direktiven är i flera fall starkt
präglade lagstiftningen i eller flera medlemsstater. Det gällerav en
särskilt de tidigaste direktiven, där förebilden regel står finnaattsom
i tysk och i vissa fall fransk bolagslagstiftning.

De hittills utfärdade bolagsdirektiven år, med undantag,ett
begränsade till kapitalassociationer. Enklaatt bolag, handels-avse
bolag och andra personassociationer har väsentligt mindreen
ekonomisk betydelse på den marknaden och har därförgemensamma
lämnats utanför harmoniseringsarbetet. delEn direktiven ärav
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kapital-endast vissatillbegränsadedessutom typeratt avavse
associationer.

år 1964,framlades redanförsta bolagsdirektivetförslag till detEn
15 Direktivetår 1968 68 lEEG.direktivet förstantogsmen

sin grund i desspublicitetsdirektivet, vilket haroftabenämns
handlingarpå offentliggörandeoch detaljerade kravomfattande av

vilka uppgifter skalluppgifter rörande bolag. Detoch somanger
vilken rättsverk-skall skedet på vilket dettaoffentliggöras, sätt samt

finns i direktivet be-skall ha. Därutöveroffentliggörandetan
förpliktamöjlighet bolagetstämmelser bolagsorganens motattom

på vilkade grunderSlutligen bestämmelsertredje ettomman. ges
på såvälDirektivet skall tillämpasförklaras ogiltigt.bolag får

personligtbolagsformden särskildaaktiebolag utan somansvarsom
jfrvid sidan aktiebolagetförekommerflertalet medlemsstateri av

GesellschaftAktiengesellschaft och mitexempelvis i Tyskland
publika och privataskiljer mellanbeschränkter Haftung. I länder som

ibåda kategorierna jfr Stor-direktivet tillämpasaktiebolag skall
companies. skall iprivate DetIrland public ochbritannien och

kommanditbolag på aktier.tillämpas påförekommande fall också
framför alltupphåll, föranlett Stor-Efter nio årsnästan av

gemenskapen, utfärdadesinträde iIrlands och Danmarksbritanniens,
ofta7791EEG. Det benämnsbolagsdirektivet1976 det andraår

bolagskapitaletsrörandebestämmelserkapitaldirektivet och upptar
Till skillnad från förstanedsättninginbetalning, ökning,storlek, m.m.

på aktiebolag,direktivet tillämpasbolagsdirektivet skall det andra men
personligt länderbolagsformen Isärskildainte på den utan ansvar.

aktiebolag skall det tillämpaspublika och privataskiljer mellansom
publika aktiebolag.endast på

85 det1991 förslag O.J. Cframlade årKommissionen attom
bl.a.med bestämmelserbolagsdirektivet skall kompletterasandra som

aktier i moderbolaget.möjligheter förvärvadotterbolagsbegränsar att
1992.Rådet under höstenförväntas blikanFörslaget antaget av

gårmarknadmed etableraviktig del i arbetetEn att en gemensam
Internationellafusioner ländergränsema.möjliggöra överpå attut

berördai länder ärfusionsbestämmelsemaunderlättasfusioner om
1960-taletvid mittenarbetsgruppParallellt medlikartade. att aven

internationellaförslag till reglerför framläggatillsattes att om
tredjeutformningen detdärför ocksåpåbörjadesfusioner, av

Direktivetfusioner.nationellabolagsdirektivet behandlar ut-som
iålägger medlemsstaterna78855EEG. Detår 1978färdades att

absorption och kombina-nämligenfusion,reglera tvålag typer av
skydd för aktieägarebestämmelser tillinnehåller detaljeradetion och

Tillämpnings-Övertagande bolag.i överlåtande ochoch borgenärer
för andra bolags-detsammafusionsdirektivetområdet för är som

direktivet.
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För i samtliga medlemsstateratt skapa likvärdiga möjligheter för
aktieägare, borgenärer och andra intressenter erhålla informationatt

bolags finansiellaett ställning, lade Kommissionenom år 1971 fram
förslag till ettjjärde bolagsdirekziv efter omfattande diskussionersom

år 1978 78660EEG.antogs Direktivet, vanligen kallassom
årsbokslutsdirektivet, syftar till harmonisera reglernaatt rörande
årsbokslut och Förvaltningsberättelse. Det övergripande kravet är att
årsbokslutet skall rättvisande bild bolagets resultatge ochen av
ställning. Därför föreskrivs i direktivet obligatorisk uppställ-en
ningsform för balans- och resultaträkningen liksom enhetliga regler
för värdering och tilläggsinformation. Direktivet skulle tillämpas på
dels aktiebolag, dels den särskilda bolagsformen personligtutan
ansvar.

I två direktiv 90604EEG och 90605EEGnya genomfördes år
1990 betydelsefulla ändringar i det fjärde direktivet. Direktiv
90604EEG innebar framför allt lättnader i redovisningskraven för
små och medelstora företag, också utökade möjlighetermen att
offentliggöra bokslut i ECU. Direktiv 90605EEG utsträckte
tillämpningsområdet för det fjärde direktivet till omfatta ocksåatt
handels- och kommanditbolag vilkas samtliga obegränsat ansvariga
delägare är företag med begränsat delägaransvar.

När det gäller bolagens organisation föreligger klara skillnader i
lagstiftningen medlemsländerna emellan. Det är därför inte någon
tillfällighet det förslag till bolagsdirektivatt föranlett den mestsom
intensiva och omfattande debatten bland medlemsstaterna förslagetär
till femte bolagsdirekziv, det s.k. strukturdirektivet. Med förebild i
den tyska lagstiftningen föreslogs år 1972 O.J. 72C 13149 bl.a. att
alla aktiebolag skulle ha s.k. dualistisk organisation meden ett
lednings- och kontrollorgan jfrett i Tyskland Vorstand och
Aufsichtsrat och arbetstagarna skulleatt representation igaranteras
kontrollorganet. Förslaget mötte starkt motstånd främst från Stor-
britannien också från andra medlemsstater där aktiebolagetmen har

monistisk organisation jfr i Storbritannienen board of directors
och där frågan de anställdas rättigheter ligga utanförom anses
associationsrättens område. Vissa kritiker ifrågasatte Romfördra-om

bestämmelsergets etableringsfrihet över huvud kunde anförasom
Årgrund för förslaget. 1983 framlades därförsom förslagett nytt

O.J. 83C 2402 innebar möjlighet för medlemsstaternasom en att
dels välja mellan den dualistiska och monistiska organisationsformen,
dels själva besluta formerna för arbetstagarnas inflytande.om
Ändringama emellertid endast i begränsadsynes utsträckning ha
mildrat motståndet direktivförslaget.mot

Förslaget till femte direktiv också bestämmelserupptar aktiersom
röstvärde. På förslag Kommissionen år 1990 O.J. 91C 0074av
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varjedeli dennadirektivetföreskriver3219 att91C1991 OJ.och
medgelagstiftningen fårnationelladenskall ha röst,aktie attmenen

motsvarande högstpreferensaktierrösträttslösaemitterarbolagenatt
olikamedstamaktieri bolaget.aktiersamtligafemtio procent av

motståndstarkthar möttFörslagetinte.däremotröstvärde tillåts
näringslivet iikontrollstrukturenochdäri Danmark, ägar-främst
Danmark harröstvärde.olikamedpå aktierutsträckning byggerstor

i förstamedlemsstater,från andrastöderhållit visstmotståndi detta
Nederländerna.Tyskland ochFrankrike,hand

påsåledes,kvarstårändringartillförslagKommissionensTrots
tillförslagetmotståndbetydande ettgrunder,olika motdelvis ett

detosäkertmycketnärvarandeföroch detdirektivfemte omsynes
utfärdas.huvud kommeröver att

s.k.bestämmelserkortfattadefusionsdirektivetiRedan upptogs om
utförligflera. Entvå ellerbolag iuppdelningfission, dvs. ettaven

utfärdade1982det årstånd förstemellertid tillreglering kom genom
ñssionsdirektivet.kallat8289lEEC,bolagsdirektivetsjätte

avseendeti detfusionsdirektivet attfrånsig dockskiljerDirektivet
medlemsstaterinödvändig endasttill dess krav äranpassning somen

falleti dagärfission. Dettareglerbolagslagstiftningsini upptar om
Nederländer-ochDanmarkTyskland,medlemsstatersamtligai utom

na.
önskemåluttrycksårsbokslutsdirektivetdirektivet ettfjärdeI det

ocksåförekommande falldirektivet iomfattasbolagatt avsom
år innantvå1976, ellerårRedankoncemredovisning.upprättar

följd-Kommissionenframladeslutligenårsbokslutsdirektivet antogs,
mötteFörslagetkoncemredovisning.direktivtillriktigt förslagett om

sjundekunde detändringarfleraeftermotstånd,betydandeett men
koncernredovisningsdirektivet, antas83349EEG,bolagsdirektivet

skallkoncemredovisningvilka falliDirektivet1983.år anger
användas. Detskallredovisningsmetoderoch vilkaupprättas som

koncernförvaltningsberättelse,bestämmelserocksåinnehåller om
gällerKoncemredovisningsdirektivetoffentliggörande.ochrevision

direktivet.fjärdedetbolagsforrnerprincipi somsamma
föreskriverkoncemredovisningsdirektivetSåväl årsboksluts- som

granskasskallrespektive koncernenenskilda bolagetbokslutet i detatt
behörigaärnationell lagenligt attfleraeller sompersonerav en

bolags-femtedettillförslagetiVidareräkenskaper.revidera upptas
Direktivenrevision. tarbestämmelserutförligadirektivet om

skall hadenkvalifikationertill vilkaställninginteemellertid som
iharrevisorbehörighetBestämmelser attrevisionen.utför varaom

84253EEGbolagsdirelctivet ut-åttondeupptagits istället som
år 1984.färdades

på bolags-harmoniseringsarbetetdel ikontroversiellmycketEn
regleringutförligEnkoncemrätten.materielladenområde ärrättens



SOU 199283 EG, EES och den svenska aktiebolagslagen 95

fanns till helt nyligen endast i Tyskland, bestämmelser i dettamen
ämne har införts också i Portugal. Mednu den tyska regleringen som
förebild presenterade Kommissionen år 1974 och 1975, i två delar,

utkast tillett nionde bolagsdirekziv, koncemdirektivet. Kortfattat kan
detta direktiv sägas innebära de faktiska inflytandeförhållandenaatt
och ekonomiska realitetema, inte den formella uppdelningen av en
verksamhet på flera formellt fristående enheter, skall komma till
uttryck i bestämmelserna bolagets organisation ochom ledning.
Direktivutkastet mötte redan från början starkt motståndett från
flertalet medlemsstater och Kommissionen har ännu inte kunnat enasig formellt förslagett i ämnet.om Det får denna bakgrundmot anses
mycket osannolikt det niondeatt direktivet över huvud kommer att
utfärdas.

Som påpekats i anslutning till tredje bolagsdirektivet tillsattes redan
vid mitten 1960-talet arbetsgrupp förav utarbetaen förslagatt tillett
överenskommelse mellan medlemsstaterna internationella fusioner.om
Gruppens förslag förkastades emellertid Rådet. Kommissionenav
inriktade därefter sina ansträngningar på utforma direktivatt iett
ämnet och framlade år 1985 förslag tillett tionde bolagsdirektiv O.J

.85C 2311 rörande internationella fusioner. Förslaget syftar till att
skapa rättslig grund för gränsöverskridandeen fusioner. Tillämpnings-
området är detsamma för tredje bolagsdirektivetsom och även till sitt
innehåll är direktiven till delar identiska.stora Rådet har emellertid
ännu inte antagit förslaget, vilket förklaras bl.a. från tysk sidaav en
uttryckt fir fusioneratt över ländergränsemaoro skulle kunna ut-
nyttjas för undermineraatt nationella regler arbetstagarrepresen-om
tation i bolagsorganen. Vissa skatterättsliga problem har tidigare
också ñrlegat, dessa ha undanröjtsmen synes nyligenettgenom

direktivantaget 90434EEG rörande beskattning bl.a. inter-av
nationella fusioner.

Det elfte bolagsdirektivet 89 666 EEG behandlar utländska filialer
och innehåller bestämmelser till skydd för tredje Tanken är attman.
tredjemansskyddet skall detsamma sig det utländskavara bolagetvare
har etablerat sig i värdlandet dottefiretagett eller filial.genom en
Med detta syfte utsträcker filialdirektivet det första bolagsdirektivets
krav på offentliggörande redovisningshandlingar ochav rörandeannat
bolaget i fråga till gälla ocksåatt i medlemsland där filial etablerats.
Direktivet utfärdades år 1989 och skall tillämpas fr.o.m. år 1992.

Kommissionen år 1986antog handlingsprogramett för små och
medelstora företag. I motiven till framhåller Kommis-programmet
sionen att förutsätter förslagprogrammet på bolagsrâttens område

kan främja tillkomstensom och utvecklandet småföretag ochav
möjliggöra för enskilda driva verksamhetatt i bolagsform. Uttalandet
skall i ljuset lagstiftningenatt ises flera medlemsstaterav ännu vid
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ellertvåendastbildaskundebolaginnebartidpunkt avettdenna att
antalet ägareupplösasskullebolagetochbolagsmän omflera att

ändraFörantalet.föreskrivna attdetunderstigakomsedemera att
89667bolagsdirektivettolfteutfärdade1988årdetkräverdetta

medlemsstater.samtligaiinförsenmansbolagreglerEEG att om
dokumentationpåvissa kravdärutöver avuppställerDirektivet

och ägaren.bolagetmellanrättshandlingar
Kommissionenspåutarbetadesårförsta1970-taletsunderRedan

möttesFörslagettöretagsuppköp.direktivtillförslaguppdrag ett om
sida.medlemsstaternasfrånintressemycketemellertid svagtettav

förekomuppköpserbjudandenoffentligaföretagFörvärv genomav
Dennäringslivet.brittiskaochamerikanskai detbaradå nästan

1980-underaktiemarknadervärldenspåaktivitetenökademarkant
vågtillskönjaskundeocksådå avtendenserde enochtalet som

årKommissionenemellertid attföranleddei Europa,företagsköp
O.Jibolagsdirektiv ämnettrettondetillförslagfram1989 lägga ett .

tilltilläggÅret vissaförslagframladesdärefter ett648. om89C
2407.90CO.J.förslagdetta

rörandebolagsdirektivtrettondetillförslagKommissionens ett
på skapagåkorthet sägasi attkan utuppköpserbjudandenoffentliga

offentligaföremål förbliraktiertillför ägareminimiskydd somett
iaktieägareallautgångspunktenMed att sammauppköpserbjudanden.

bl.a.reglerdirektivförslagetlikabehandlas omskall upptarställning
offentligthurröstandel,viss ettinnehavviderbjudandeplikt av

företagvad detochutformatskall avsesuppköpserbjudande somvara
harDirektivförslagetbudperioden.underskall iakttaerbjudandetmed
Detand Mergers.TakeoversCodeCitybrittiskai denförebildsin on
dagihåll,brittisktfrånstödstarktocksåursprunglingen menetthade

övrigaStorbritannienssåvälfrånmindreväsentligt somintressetsynes
förslaget.genomföraförsidamedlemsstaters att

ekonomiskaeuropeiskaFörordningen1.2.2.2 om
intressegrupperingar

ocksåärDethannoniseringsinstrumentet.vanligastedetDirektiv är
detpåsuveränitetmedlemsstaternasrespekterarinstrumentett som

resultatdeavseendemedendast sombindandedet ärsättet att
ochformbeslutasjälvafårMedlemsstaternauppnås. omskall

därområdenPåimplementering.direktivens enförtillvägagångssätt
särskildärmedlemsstatersamtligareglering ilikalydande avnärmast

förordningar.ställetutfärdas ibetydelse,
intressegrup-ekonomiskaeuropeiska213785Förordningen om

235tillhänvisningmed art.utfärdades1985årperingar som
samarbeteförassociationsformsärskilderbjuderRomfördraget en

med-olikaiföretagmedelstoraochmindrealltframförmellan
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lemsstater.
En intressegruppering kan närmast liknas vid handelsbolag.ett Den

har rättshandlingsförmåga, dess medlemmaregen är personligtmen
ansvariga för dess förpliktelser.

Grupperingen bildas avtal mellan minst två fysiskaett ellergenom
juridiska bedriver sin huvudsakliga verksamhetpersoner som
respektive har sitt huvudkontor i olika medlemsstater. Avtalet skall
registreras i särskilt register iett det land där grupperingen skall ha
sitt säte.

Så registrering skett kansnart grupperingen i förvärvaeget namn
rättigheter och ikläda sig skydigheter alla slag, ingå avtal ellerav
vidta andra rättshandlingar föra talan inför domstolsamt eller annan
myndighet. Huruvida grupperingen också skall betecknas juridisksom

avgörs dock det land där den är inregistrerad.person av
Grupperingens syfte skall underlätta elleratt utveckla medlem-vara

ekonomiska verksamhet. Den får inte hamarnas något vinst-eget
syfte. Vinsten dess verksamhet ha uppkommit i medlemmar-av anses

rörelse och beskattas där. Grupperingennas egen är därför inte
skattepliktig.

Grupperingens verksamhet skall knyta till medlemmarnas ekono-an
miska verksamhet och får i förhållande till denna endast vara av
understödjande karaktär. Grupperingen får därför inte någonutöva
form styrning eller kontroll över medlemmarnasav verksamhetegen
och inte heller inneha aktier eller andelar i företag är medlemett som
i grupperingen. Den får inte heller ha fler 500än anställda.

Grupperingens högsta beslutande år medlemstörsamlingen.organ
Dess beslut skall fattas enhälligt inte följer det grund-annatom av
läggande avtalet. I avtalet kan sålunda in beslutsförhets-tas och
majoritetsregler. Varje medlem har huvudregel röst, oberoen-som en
de kapitalinsats, i det grundläggande avtaletav kan vissa med-men
lemmar tilldelas flera röster. Avtalet får dock inte enskildge en
medlem röstmajoritet.

Grupperingen företräds eller flera företagsledare. Be-av en
stämmelserna ställföreträdares behörighet har utformats efterom
mönster det första bolagsdirektivet.av

Medlem får utträda grupperingen på grunder bestämts iur som
avtalet eller efter övriga medlemmars samtycke. Medlem kan också
uteslutas grupperingen.ur

För EGs medlemsstater innebär förordningen europeiskaom
ekonomiska intressegrupperingar framför allt skyldighet atten
upprätta register för sådana grupperingar.ett måsteDe vidare tillse

de handlingar ochatt uppgifter införs i registret offentliggörs.som
Bestämmelserna härom vad i första bolagsdirektivetmotsvarar som
föreskrivs i fråga offentliggörande handlingar och uppgifter iom av
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aktiebolagsregister.medlemsstaternas
intressegrup-ekonomiskaeuropeiskabildamöjligtvaritharDet att

vidhalvt åroch1989. Ettjuliden 1 ettfr.o.m. senare,peringar
inomregistreratsgrupperingar200hade drygt1991,årutgången av

gemenskapen.

EuropabolagförordningtillFörslaget1.2.2.3 om

över-tillskapamedarbetatlängesedan attharKommissionen en
tillförslagFleraEuropabolag.kalladbolagsformeuropeisknationell

91CO.J.1991årfram,lagtshar senastiförordning ämneten
1742.

bildaskanaktiebolagEuropabolaget ett avförslaget ärEnligt som
gemenskapen.inommedlemsstaterolikafrånbolagfleratvå eller

högEuropabolagsförordningenmedarbetetf.n.Kommissionen ger
heltäckandepåtankenursprungligadenlämnatharprioritet. Den en

skall fåsjälvamedlemsstaternaställetiföreslår attochreglering
saker.vissabesluta om

nationell rätttillFörhållandet1.2.3

med-delsamtidigtärär avautonomt,EG-rättssystem enmen
skall EG-utsträckningbetydandeIrättssystem.internalemsstatemas

sättpåmyndighetermedlemsstaternas somtillämpas sammarätten av
mellankom-tillämpasskallfall reglerna utandetFörinhemsk rätt.

tillämpliga. Dettadirektderättsbildning, sägesnationellmande vara
enligtförordningar ärävenRomfördraget,delarmedfalletär menav
direktochbindandedelarallatillRomfördragetstycket189 andraart.
form,EG-rättsligasinskall iDemedlemsstat.varjeitillämpliga

domstolarmedlemsstaternastillämpasordord förochomedelbart av
förvaltningsmyndigheter.och

prövningmedsamband ettimedlemsstatidomstol avSkulle enen
EG-be-striderbestämmelse motnationellfinna enmål att en

dentillämpaintedomstolenskalltillämplig,direktärstämmelse som
nämligenpraxis harEG-domstolensEnligtbestämmelsen.nationella
tillämpasskallochreglernationellaframförföreträdeEG-regeln

Falljfrrättsordningen,nationelladenföreskrivits ivadoavsett som
585.Saml.[1964],Enel,664, Costa s.v.

Därmeddirekt efiekt.s.k.ocksåhari EG-rättenbestämmelserVissa
förskyldigheterellerrättighetergrundarbestämmelsernaattavses

ochdomstolarinfördemåberopakanenskildaenskilda och parteratt
bestämmelsersåvälgällerDettai medlemsstaterna.myndigheterandra

Romför-frågaIEG-rätten.sekundäradeniRomfördraget omi som
åberopaskanbestämmelservissabl.a. avdetinnebär attdraget

Dettamedlemsstaterna.tillsigriktarprimärtdeenskilda atttrots
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framgår inte fördraget, slogs fast EG-domstolen redan ettav men av
år efter dess undertecknande, jfr Fall 2662, Gend Loos,par van

[1963], Saml. Andra bestämmelser, främst i förordningar, hars.
sådant innehåll de direkt berör enskildas rättsstållning. Allmäntatt
gäller regel för ha direkt effekt måste klar och tydlig,att atten vara
inte lämna för skilda nationella lösningar och inteutrymme vara
villkorad medlemsstaterna åtagit sig några lagstiñ-t.ex. attav
ningsåtgärder.

Direktiv är inte direkt tillämpliga. Enligt 189 tredje stycketart.
Romfördraget direktiv bindandeär i fråga det resultat skallom som
uppnås, överlämnar åt medlemsstaterna formvälja och metodattmen
för detta. Medlemsstaterna skall, inom i direktiven angiven tid,en
transformera direktivens bestämmelser till nationell kanrätt. Detta
ske lag, också regeringsförordning. Det är,genom men genom en

inte framgår direktivtexten, också möjligt uppfyllaannat attom av
direktivkrav fast domstolspraxis. Däremot det inte tillfyllestärgenom

hänvisa till administrativ praxis, denna fritt kan ändras deatt om av
tillämpande myndigheterna.

Medlemsstat underlåter eller brister i implementeraatt ettsom
direktiv inom den föreskrivna tiden kan på talan Kommissionenav
eller medlemsstat fällas för fördragsbrott EG-domstolen ochannan av
åläggas vidta rättelse, 169 Romfördraget. Domstolen saknaratt art.
dock sanktionsmöjligheter för det fall inte följermedlemsstaten
domstolens åläggande. Mot denna bakgrund särskilt intresseär attav

direktiväven kan ha direkt effekt, jfr bl.a. 881 Becker, [l982],Fall
,

Saml. 53. enskild individ eller företag då direkt åberopaEn kanetts.
bestämmelserna i direktivet i tvist inför nationell domstol elleren en
EG-domstolen.

direkta effektenDen direktiv dock begränsad på detär sättet attav
enbart sådana bestämmelser enskilda rättigheter detmotsom ger
allmänna effektkan direkt s.k. vertikal jfr Fallverkan, bl.a.ge
15284, Marshall, [l986], 723. Direktiv kan inte upphovSaml. ges.

skyldighetertill fir förhållande till det allmänna. hellerenskilda i Inte
enskildakan direktiv rättssubjekt.påverka rättsförhållandet mellanett

EG-rätten skall i betydande utsträckning tillämpas nationellaav
domstolar myndigheter inom gemenskapen. viktigt EG-och Det är att

därvid tolkas individer och företag skallrätten enhetligt. Enskilda
åtnjuta de harrättsskydd oberoende i vilken medlemsstatsamma av
sin hemvist Tolkningen ankommereller bedriver sin verksamhet.

Domstolendärför på EG-domstolen, 164 Romfördraget.ytterst art.
regler.är exklusivt behörig uttala sig innebörden EGsatt avom

analogier tillDomstolens tolkning skall huvudregel ske utansom
skiljer sig inte ifolkrätt tolkningsprincipereller nationell Dessrätt.

något används i medlems-avgörande hänseende från de principer som
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aktuellautgångspunkt i densindomstolar. Tolkningen tarstaternas
också vid dessbetydande vikt läggsordalydelse,bestämmelsens men

nödvändighetenoftaframhåller domstolensina avgörandensyfte. I av
påsyfte förverkligasså derasEG-bestämmelsernatolka mestattatt

den s.k. egfielctivitetsprincipen.effektiva sätt,
spelar förarbetenfallet i svensk rättTill skillnad från vad ärsom

har heltför domstolen. Denrättskällamycket begränsad roll somen
till grundläggandeförarbeten debeaktaavvisat möjligheten att

sig förarbetenanvändaockså mycket obenägenfördragen och är att av
utfärdaderättsakterdirektiv och andratill förordningar, av gemen-

ocksåi detta sammanhanginstitutioner. kanskapens Det noteras att
tillgå,finnshuvudtill rättsakter övermån förarbeten EGsi den att
någrainnehåller inteknapphändiga ochregel mycketså deär som

tolkningsanvisningar.
tolkning Rom-domstol fråganvid nationellVäcks avomen

utfärdatsrättsaktgiltighettolkning ellerfördraget eller somav enom
vissamöjlighet, och idomstoleninstitutioner, harnågon EGsav av

EG-domstolen,tolkningsbesked frånfall skyldighet, inhämta ettatt
fakultativ;frågerättenunderrätter är177 Romfördraget. Förart.

förnödvändigttolkningsbesked ärsjälvdomstolen avgör attettom
föreliggersista instansdomstol idöma i saken. Förden skall kunna

tolkningsbe-inhämtaskyldighethuvudregeldäremot ettattsom en
lägga detockså måsteför domstolen,Beskedet bindandesked. är som

i målet.för utgångentill grund
på denmedan det ankommerskall tolkaEG-domstolen EG-rätten,

dockpraktiken gränsendenna. I ärnationella domstolen tillämpaatt
upprätthålla.svårtolkning och tillämpningmellan att

dom-långtgående betydelsenbelysande exempel på denEtt av
C-10689, avgjortMarleasingfallettolkningsbesked erbjuderstolens

november 1990.den 13
stiftare.Comercial bildadesspanska aktiebolaget LaDet treav

med bolags-sambandBarvesia istiftarna fanns bolagetBland som
medanComercialtillgångar till Laöverförde alla sinabildningen

stannade fordringsägare,BarvesiasBarvesia.skulderna hos En av
yrkadedomstol ochvid spanskMarleasing, väckte då talanbolaget

yrkandegrund för sittTillComercial skulle ogiltigförklaras.Laatt
i syftebildats uteslutandeComercialåberopade Marleasing La attatt

bolagetochfordringsägaretillgångar undan Barvesiasrädda att
ogiltigt. Lacivillagstiftningen,därför, enligt den spanska var

påogiltighetsgrunden,anfördadenComercial invände häremot att
kunde åbero-bolagsdirektiv, intei förstagrund artikel ll EGsav

pas.
uppräkninguttömmandeinnehållernämnda artikeln 11Den aven

ogiltigför-till stöd för talanfår åberopasvilka grunder omensom
Artikeln innehållerblihunnit registrerat.klaring aktiebolagett somav
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inte någon bestämmelse denmotsvarar åberopadesom spanska
lagstiftningen. Spanien hade vid den aktuella tidpunkten inte anpassatsin lagstiftning till direktivets krav, tidentrots härföratt gått ut.

Den spanska domstolen frågade EG-domstolen artikel ll i förstaom
bolagsdirektivet har direkt effekt. Svaret blev nekande Ett direktiv
kan inte ålägga enskilda rättssubjekt skyldigheter och kan inte
åberopas vid tvister mellan enskilda. På initiativ konstateradeeget
emellertid EG-domstolen vad denatt spanska domstolen egentligen
sökte på huruvida densvar nationellavar lagstiftningen måste tolkas
i ljuset EGs direktiv. Iav på densvaret frågan konstaterade
domstolen den nationellaatt lagstiftningen, oberoende denav omtillkommit före eller efter direktivet, så långt det är möjligt skall
tolkas i enlighet med direktivets lydelse och syfte. I det aktuella fallet
innebar detta bolagatt inteett kunde förklaras ogiltigt på andra
grunder än de i första bolagsdirektivet.som anges Den spanska
civillagens lydelse till undgicktrots därmed La Comercial attogiltigförklaras.

falletI Frankovich C-690, C-990, avgjort den 19 november 1991,
har EG-domstolen slagit fast direktivatt ett i vissa fall kan grunda
skadeståndsansvar för den medlemsstat försummarsom genomföraatt
de åtgärder krävs för uppfyllasom att direktivets krav. Fallet gällde
tolkningen direktiv 80987EEGettav rörande arbetstagares rätt till
lön i händelse arbetsgivarens insolvens.av Direktivet innebär bl.a. attarbetstagare skall erhålla viss minimilön vid arbetsgivaresen konkurs.
Italien underlät inom denatt föreskrivna tiden uppfylla direktivets
krav och ñlldes, på talan Kommissionen enligtav 169 Romtör-art.
draget fir fördragsbrott. Därefter stämde några italienska arbetstaga-

inte fått sin lönre, som ut arbetsgivarens konkursbo,av italienska
medstaten yrkande skadeståndom motsvarande lönefordringama.

Med stöd 177 Romfördragetart. frågadeav den italienska domstolen
EG-domstolen dels direktivet hade direktom effekt, dels detomkunde grunda rätt till skadestånd för fördragsbrott.statenav

EG-domstolen anförde direktivbestämmelsemaatt inte tillräck-varligt precisa för denatt nationella domaren skulle kunna betrakta
enskilda adressater och direktivetsom att därför saknade direkt effekt.
Detta till grundadetrots, direktivet enligt domstolen rått till skade-
stånd. Det EG-rättsliga åläggersystemet enligt domstolen medlems-
staterna ett enskildagentemotansvar staterna fördragsbrottom genom
på något sätt inskränker de rättigheter EG-rätten skänker enskilda.

Med avgörandet i Frankovich-målet har EG-domstolen satt
ytterligare på medlemsstaternapress att sin lagstiftninganpassa till
EGs direktiv.
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bolagsrättEGsochEES-avtalet1.3

ansökandennaBeviljasi EG.medlemskapansöktharSverige om
övrigavillkorpågemenskapen somiSverige sammainträder

svenska rätten.dendeldåblirEG-rätten avmedlemsstater. en
innebärgrund. DetfolkrättsligpåvilarEES-avtaletingångnaDet nu

integörEG-rätten,tillanpassningåtagande menlångtgående omett
förhållandeiställningEG-rättensrätt.svenskdeltillEG-rätten aven

inteordandramed attkommermedlemsstateri EGsnationell rätttill
svensk rätt.tillförhållandedessimotsvarighetomedelbarasinha

åtagande attEES-avtalet ettinnebärområdebolagsrättensPå
primäradensåvältilllagstiftningen somsvenskadenanpassa

delari relevantaharEG-rättenprimäraDenEG-rätten.sekundära
sekundäradenmedanhuvudbestämmelser,EES-avtaletstillöverförts

bilagaiupptagitsområde har sombolagsrättens enpåEG-rätten
avtalet.tillfogats

EG-rättenprimäradenochEES-avtalet1.3.1

huvud-EES-avtaletsimotsvarighetsinharEGrättenprimäraDen
till lagförslagetframlagdaregeringendetEnligtbestämmelser. av

dessaskallEESsamarbetsområdeekonomisktEuropeisktettom
1991922170.landet prop.ihärlagsåsomgällabestämmelser

förbudpå motEES-avtalet ettvilarRomfördragetmedlikhetI
aktie-påinnebärnationalitet. Detgrundpådiskriminering av

svenskai denbestämmelseralltframför attområdebolagsrättens
frånjuridiskaellerfysiskasärbehandlar personerlagstiftningen som

bort.måsteEES-områdetland inomannat
svenska systemetdetföreslagithärav attgrundpåKommittén har

justitie-199213. InomSOUupphävasskallaktierbundnamed
bosätt-ändradeförslagutarbetatsvidare etthar omdepartementet

idirektörverkställandeochstyrelseledamöterstiñare,förningskrav
aktiebolagslagentordeförslagdessaGenomförsaktiebolag.svenska

EES-avtaletsföljerde kravtillgodoseväsentligt avallt somi
huvudbestämmelser.

EG-rättensekundäradenochEES-avtalet1.3.2

till EES-fogatsharområdebolagsrättenspåEG-rättensekundäraDen
bilagaEES-avtalet att77artikelbilaga. I angesavtalet avensom

bilaganIbolagsrätt.bestämmelsersärskilda angesinnehållerXXII om
hittillsEGsdelsimplementeraskallfullotillEFTA-staternaatt

ekono-europeiskaförordningendelsbolagsdirektiv,utfärdade om
skall deträttsakterdessatolkningVidintressegrupperingar.miska av
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till avtalet hörande protokoll 1 beaktas.
Den metod skall användas för implementerasom att den sekundära

EG-rätten regleras i artikel 7 EES-avtalet. Av artikeln framgårav att
rättsakter svarande EGs förordningarmot skall göras till delen av
den svenska rättsordningen, medan det står EPTA-statema fritt att
välja form och metod för implementeraatt rättsakter motsvararsom
EG-direktiv.

Enligt vad kommittén erfarit kommer justitiedepartementet under
hösten 1992 framlägga förslag införlivaett förordningenattom om
europeiska ekonomiska intressegrupperingar i svensk rätt.

I likhet med vad falletär i EGs medlemsstater står detsom EFI‘A-
länderna fritt välja form ochatt metod för implementering EGsav
direktiv. Bolagsdirektiven berör frågor i Sverige regleras isom
aktiebolagslagen och andra författningar. Kommittén föreslår med
hänsyn härtill de direktiv kommitténatt behandlar imple-som nu

i svensk rättmenteras ändringar i aktiebolagslagen ochgenom andra
besläktade författningar.

1.3.3 Förhållandet till nationell rätt

Enligt EG-domstolens praxis har EG-rätten företräde framför
nationella regler och skall tillämpas vad föreskrivsoavsett i densom
nationella rättsordningen. Denna ordning har inte någon omedelbar
motsvarighet i EES-avtalet. Avtalsparterna har inte överlåtit någon
normgivningskompetens till EES-organen. Samtidigt är det för en
enhetlig rättstillämpning nödvändigt EES-reglerna fåratt ett genom-
slag i EPTA-statema på sättett ordningen inommotsvarar EG.som

I detta syfte har till avtalet fogats protokoll 35, i vilketett EFTA-
åtar sig införastatema ñrfattningsbestämmelseatt innebörden attav

EES-regler skall över det uppstårta konflikter mellan införlivadeom
EES-regler och andra författningsbestämmelser.

I förslaget till EES-lag har i enlighet härmed upptagits lag-en
valsregel enligt vilken föreskrifter i EES-lagen eller lagannan som
har meddelats för uppfylla Sveriges förpliktelseratt enligt EES-
avtalet skall tillämpas hinder vad föreskrivsutan i lag 5 §.av som
Motsvarande skall gälla också i förhållandet mellan författningsföre-
skrifter lägre statsrättslig valör än lag.av

Det är emellertid märka såvälatt protokoll 35att den svenskasom
lagvalsregeln endast behandlar konflikter mellan införda EES-regler
och andra författningsbestämmelser. De säger ingenting vadom som
skall gälla Sverige underlåter eller brister i införlivaom EES-att en
regel. Någon motsvarighet till vad inom EG-rätten betecknassom

direkt effekt har Sverige inte åtagit sig införasom och det är inteatt
heller lagvalsregeln avsedd åstadkomma. Skulleatt Sverige brista i
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folkrättsligtdetinnebärEES-regel, ettinförlivaåtagandensina att en
inte.uppkommerregelneffektdirektnågonavtalet,brott avmot men

motsvarighetsinharEG-rättentolkningenhetligpåKraven aven
strävanuttalaspreambelavtalets parternasi attRedanEES-avtalet.i

tillämpningochtolkningenhetligvidmakthållaochuppnå avär att en
harmateriellti EG-rättenbestämmelsersådanaavtaletsåväl somsom

skallfallenskildauttalasVidareavtalet.i attmotsvarighetsin
förutsättningarnaochfriheternafyradesåvittbehandlas lika avser

konkurrens.friför en
be-vilkenenligtEES-avtalet6 iartikelvidareärintresseAv

bestämmelseridentiska medmån de äri deni avtalet,stämmelsema
ochgenomförandevidEG-rätten,sekundäraellerprimärai den

avgöranden EG-relevantamedenlighetitolkasskalltillämpning av
undertecknande.avtaletsfördagenföremeddelatsdomstolen som

avtaletmedi ochEES-regelsåuttryckasocksåkanSaken att somen
sinharmaterielltochrättsordningensvenskai deninförlivas som

regel fåttdennainnehålldetskalli EG-rätten,motsvarighet somges
praxis.EG-domstolensgenom

EES-avtalet kan EFTA-34protokoll107 ochartikelEnligt av
frånbesked EG-inhämtadomstolarnationellalåta sinastaterna

Medskall tolkas.EES-avtaletibestämmelserhurdomstolen om
bindande förskallemellertidbeskedsådanttillhänsyn att ett vara

kap.strida llförfarandethar motdomstolen,nationella ansettsden
blii ställetdetdomstolar kansvenskaregeringsformen. För2 §

särskilda BETA-denyttrande frånrådgivandeinhämtaaktuellt ettatt
bestämmelserNärmareskall inrättas.artikel 108enligtdomstol som

s.k.ingångnaEFTA-ländemamellani detdomstol finnsdennaom
övervakningsavtalet.

enhetligbestämmelserEES-avtaletsaspektsärskildEn omav
materielltEES-reglertillämpning motsvarasochtolkning avsomav

får förbestämmelserdessabetydelsedenärregler i EG-rätten
Tolkningenlagstiftning.nationelltillförarbetenutformningen avav

tolkningsanvis-BiTA-domstolen ochEES-reglema ankommer
synsättförekomma. Dettaintei principkani förarbetenningar

Europeiska170199192propositionregeringensocksåpräglar om
före-framhållerSålundasamarbetsområdet EES.ekonomiska
det iinnebäri avtalettolkningsreglemastatsrådet attdragande att

EES-avtaletomfattasområdenpå delagförarbetenframtida avsom
motivuttalandenför sådanafinnas någotinte kommer utrymmeatt om

tradition tillmättshostolkas storvissa regler börhur oss avsom
lämpligtdetkanrättstillämpning. Däremotdomstolarsbetydelse i vara

reglering kanföreslagenvarför vissuttalandengöra ansesatt enom
direktivet kräver prop.ifrågavarandemed vad detöverensstämma

s.150.199192l70
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1.3.4 Tidpunkten för anpassningen

Anpassningen till EES-avtalets krav skall huvudregelsom vara
genomförd vid tidpunkten för avtalets ikraftträdande, dvs. såvitt i dag
kan bedömas den januari1 1993. Detta gäller fullt i frågaut om
avtalets huvudbestämmelser, medan i flera fall viss övergångstiden
medgivits för anpassning till den sekundära EG-rätten.

På bolagsrättens område gäller enligt bilaga XXII anpassningatt en
till de utfärdade bolagsdirektiven och förordningen europeiskaom
ekonomiska intressegrupperingar skall genomförd två årsenastvara
efter avtalets ikraftträdande. Tråder avtalet i kraft planerat, måstesom
ändringarna sålunda träda i kraft den 1 januari 1995.senast För vissa
direktivbeståmmelser medges dock ytterligare anstånd med genom-
förandet.
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2 Privata publika aktiebolagoch

2.1 Inledning

Aktiebolaget vilar på principen begränsat tillägarnas äratt ansvar
i bolaget tillskjutna kapitalet. emellertid inte bara idet Det år

aktiebolag inte har något personligt fir bolagetsägarnasom ansvar
samtliga i i många länderförpliktelser. I medlemsstater EG och andra

finns i dag eller flera bolagsformer där begränsatägamas ären ansvar
till in till bolaget aktiekapital motsvarande.vad de betalat ellersom

Sverige står med reservation för kommanditbolag kan haI som-
aktiebolag komplementår endast aktiebolagsformen till budsett som -

för vill driva i förden verksamhet bolag personligtutansom ansvar
bolagets förpliktelser. Den anpassning till förestårEG görsom nu
det inte nödvändigt införa ytterligare bolagsform personligatt utanen
ansvarighet i väcker frågansvensk rått det önskvärt.ärmen om

2.2 Aktiebolagsformens användning i Sverige

finns 280 000 registreradeI Sverige i dag drygt aktiebolag. dessaAv
000är 190 bolag verksamma. Antalet aktiebolag ökar fortlöpande

fördubblats underoch har än de två decennierna.senastemer
Aktiebolagen mycket varierande storlek. Tillsammans har deär av

190 000 verksamma bolagen omkring 900 000 anställda,1 men
återfinnsdessa i mycket begränsat antal bolag.merparten ettav

Närmare tredjedel bolagen har inte några anställda alls och 90en av
170eller 000 bolag, färre 10 anställda. Endast drygthar änprocent,

400 aktiebolag fler 500har anställda. tabell Tidigareän Se
undersökningar tyder på bilden blir densamma fördelaratt om man
aktiebolagen efter omsättning.
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Tabell Svenska aktiebolagl vidverksamma årsskiftet 1990-91 fördelade efter
antal anställda

Anställda Antal Totalt antal
företag anställda

0 61 200 0
1 29 200 29 000
2 4 47 900 131000-
5 9 23 600 154000-
10 19 13 100 175000-
20 49 7 800 235 000-
59 99 2 400 164 000-
100 199 l 200 163 000-
200 499 700 208 000-
500 435 698 000-

Källa Centrala Företagsregistret, SCB

Den svenska lagstiftaren har, i till vad fallet i mångaärmotsats som
andra länder, sedan länge godtagit aktiebolag har endastatt ett en
ägare. Detta torde så undantagslöst fallet i de drygtgott som vara
60 000 bolag saknar anställda och det kan mycketantas attsom en

andel de bolag har begränsat antal anställda, harstor ettav som
endast eller familj ägare. En meden person en som annan grupp en
ofta mycket begränsad ägarkrets år dotterbolagen. Totalt finns i landet
drygt 13 000 koncerner med omkring 40 000, regel helägda,som
dotterföretag.

Når verksamheten växer ökar regel bolagets behov kapital.som av
möjliggöraFör kapitalanskaffning i skala till låga kostnader,att stor

har många bolag introducerat sina aktier på aktiemarknaden. Till allra
del upprätthållsstörsta denna marknad i dag den handelgenom som

bedrivs vid Stockholms fondbörs. Totalt förekommer börshandel i
omkring 200 företags aktier. Antalet iägare dessa bolag varierar från
omkring 500 i minstade bolagen till fler 100 000 iän de största
bolagen. vissI utsträckning förekommer det också bolag vilkasatt
aktier inte handlas vid Stockholms fondbörs har större kretsen
aktieägare. Kommittén bedömer det i dag ñnns drygt 100att
onoterade bolag med minst 100 ägare.

2.3 Aktiebolagslagens tillämpningsområde

Aktiebolagslagen äger tillämpning på samtliga svenska aktiebolag
såvida inte föreskrivetår i särskild lag.annat

hänsynMed till verksamhetens speciella finns särskildaart
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bestämmelser för bankaktiebolag i bankaktiebolagslagen 1987618
och för försäkringsaktiebolag i försäkringsrörelselagen 1982713.
Särskild lagstiftning finns också bl.a. för fondbolag i lagen 199011-
14 värdepappersfonder, finansbolagom i lagen 1988606 om
finansbolag värdepappersbolagsamt i lagen 1991981 värde-om
pappersrörelse.

Aktiebolagslagens generella tillämplighet hindrar emellertid inte att
i enskilda bestämmelser uppställs särskilda regler med hänsyn till
bolagets storlek, bolagets ägarstruktur eller huruvida bolagets aktier
är föremål för handel på aktiemarknaden.

Särskilda regler med hänsyn till bolagets storlek ñnns bl.a. i 8 kap.
rörande bolagets ledning. I 8 kap. 1 § föreskrivs bolagetsatt styrelse
skall ha minst ledamöter,tre mindreatt antalett ledamötermen
godtas aktiekapitalet eller maximikapitaletom inte uppgår till 1 miljon
kronor. Motsvarande storleksgräns finns i 8 kap. 3 § beträffande
skyldigheten i bolaget haatt verkställande direktör.en

En huvudsakligen storleksmässig skillnad mellan olika bolag görs
också i bestämmelserna revisors kvalifikationer. Sålundaom före-
skrivs i 10 kap. 3 § minstatt bolagets revisorer skallen av vara
auktoriserad tillgångarnas nettovärde överstigerom beloppett som

l 000motsvarar gånger basbeloppet eller antalet anställda under de
två räkenskapsåretsenaste i medeltal överstigit 200 eller bolagets
aktier eller skuldebrev är noterade vid börs eller auktoriseraden
marknadsplats.

Särskilda bolagregler för olika storlek finns också i 4av kap.
rörande ökning bolagets aktiekapital i 11av kap.samt rörande
bolagets redovisning.

En skiljelinje med anknytning till ägarförhållandena i bolaget dras
i 9 kap. 12 § fjärde stycket när det gäller bolag med högst tiosom
aktieägare bl.a. föreskriver varje ägareatt skall beredas tillfälle att

del böcker,ta räkenskaper och andraav handlingar, rör bolagetssom
verksamhet, i den omfattning det behövs för kunna bedömaatt
bolagets ställning eller visst ärende skall förekomma på bolags-som
stämma.

Vad slutligen gäller anknytningen till aktiemarknaden har redan
nämnts 10 kap. 3 § rörande revisors kvalifikationer i bolag aktiervars
eller skuldebrev är noterade vid börs eller auktoriserad marknads-en
plats. För bolag görs i 4samma kap. 1 fjärdegrupp §av stycket
undantag från förbudet nyemission tillmot underkurs.

De skillnader sålunda görs mellan olika aktiebolagsom är jämförel-
sevis små. Fördelarna med enhetlig reglering, bl.a. innebären som

minoritets-att och tredjemansskyddet i allt väsentligt är detsamma i
och småstora aktiebolag, har övervägaansetts nackdelarna. De

förslag vid flera tillfällen väcktssom införaatt särskildom en
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därförharbolagmindreföransvarighetpersonligbolagsform utan
statsmaktema.avslagits av

rörandeövervägandenTidigare2.4 en ny
ipersonligt ägaransvarbolagsform utan

svensk rätt

personligtbolagsformsärskild utaninföraSverigeiFrågan att enom
gångenförstaaktiebolaget avuppsidan togsvidägaransvar av

sittIaktiebolagslag.1944 årstillförarbetenaiLagberedningen
redo-aktiebolagtill lagFörslag8-91941 m.m.SOUbetänkande om

erfarenheternapraktiskadeochregleringen avförberedningengjorde
med desamrådeftersig,ansågländer,andraibolagsformdenna men

förbolagsformsådanföreslåbörainteländerna,nordiska enövriga
enligt Lag-saknadei frågaBolagsformenvidkommande.svenskt

utländskadeochrättsutvecklingensvenskadengrundval iberedningen
kommitutsträckning attidenvisaansågs storatterfarenheterna

ochkontroll-bristfälligaföljdtillalltframförmissbrukas, av
mångauppfattning attLagberedningens avpublicitetsföreskrifter. var

förbolagsformsärskildmedförbundnaskullefördelar ende varasom
ibestämmelser ettsärskildaredanuppnåskundebolagmindre genom

ifråganintedockuteslöt attBeredningenbolagsordning.aktiebolags
övervägande.förnyattillkunnaskulleframtiden tas upp

bolagsfonnsärskildfråganaktualiseradesårTrettio enomsenare
Aktiebolagsutredningenaktiebolagslag.1975 årstillförarbetenai

aktiebolagslagtillFörslag197115SOUbetänkandesittiförordade
lagstiftningenländer,nordiska attövrigamedsamrådefterm.m.,

personligt ägar-bolagform utanendasttillhandahållaskulle aven
kvarstodvidkommandesvensktFöraktiebolaget.nämligenansvar,

skälenanförda ytter-motLagberedningendeutredningenenligt av
sådantbolagsform utanligare ansvar.en

aktie-påhöja kravetÅr riksdagochregering attbeslutade1973
kronor.00050tillkronor0005frånstorlekminstakapitalets

småföretagar-frånalltframförkrav,starkatillupphovHöjningen gav
alternativerbjudaskulle ettlagstiftningsvenskocksåpåsida, attnas
skyndsamriksdagenhemställde1974 enHösten omaktiebolaget.till

mindreförbolagsformsärskildinförandeangåendeutredning av en
årBolagskommitténs.k.denanförtroddes somUppdragetföretag.

IAndelsbolag.197866SOUbetänkandesittframlade1978
iägarnadärandelsbolag,bolagsform,föreslogsbetänkandet nyen

förpersonligtnågothaskulleinte ansvaraktieägaremedlikhet
förpliktelser.bolagets

aktiebolagetmedlikhetermycketuppvisade storaAndelsbolaget
modell.aktiebolagslagenmedreglerasförslaget somenligtskulleoch
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Skillnaden mellan bolagsformema gällde i huvudsak insatskapitalets
storlek, ägarandelamas överlåtbarhet minoritetsskyddetssamt
utformning.

Andelsbolagets insatskapital skulle uppgå till minst 20 000 kronor.
Samtidigt föreslogs höjning det lägsta aktiekapitalet i aktiebolagen av
till 125 000 kronor. En obestämd allmänhet skulle inte fåmera
inbjudas till delägarskap i bolaget och andelsbevis motsvarande aktier
i aktiebolag skulle inte få utfärdas. Bolagsmännen skulle också ges
långtgående möjligheter i bolagsordningenatt föreskriva begräns-
ningar i fråga andelarnas överlåtbarhet. Förutom hembuds-om
klausuler föreslogs i bolagsordningenatt skulle kunna in såvältas
förköps- samtyckesklausuler. För stärka minoritetsskyddetsom att
föreslogs vidare samtliga bolagsmänatt skulle rättengaranteras att
fortlöpande följa bolagets förvaltning och i princip också ha vetorätt

beslut sådanamot ändringar det ursprungliga bolagsavtaletom av som
ryckte undan förutsättningarna för delägarskapet. Bolagskommittén

emellertid inte enig i den grundläggande fråganvar det överom
huvud behövdes särskild bolagsform för mindre företag.en

Kommitténs förslag vid remissbehandlingenutsattes för omfattande
kritik. Många remissinstanser vitsordade i och för sig särskildaatt
regler för de mindre företagen kunde behövas ansåg inte attmen
kommitténs förslag tillgodosåg dessa behov. De mindre företagens
särskilda problem borde i stället lösas inom aktiebolagslagens ram.
Med hänsyn till remisskritiken beslutade regeringen Bolags-att
kommitténs förslag till andelsbolagslag inte skulle genomföras.

2.5 Aktiebolag och andra bolag personligtutan

ägaransvar i EGs medlemsstater

2.5.1 Tyskland

Den utomlands, vid sidan aktiebolaget, förekommande särskildaav
bolagsformen personligtutan ägaransvar har sitt i Tyskland.ursprung
En successiv skärpning den tyska aktiebolagslagstiftningen underav
1800-talets decennier ledde till framväxtensenare bolagsformav en

sökte förena den aktiebolagsrättsliga principensom ägamas frihetom
från personligt med den flexibilitet i fråga bolagetsansvar om
organisation och ledning utmärker bl.a. kommanditbolaget ochsom
andra personassociationer. Bolagsformen benämndes Gesellschaft mit
beschränkter Haftung GmbH och reglerades i lag första gången år
1892.

Ett GmbH skall ha andelskapital på minstett 50 000 tyska mark,
medan aktiekapitalet i aktiebolag, Aktiengesellschaft,ett skall uppgå
till minst 100 000 mark. För båda bolagsformema gäller minstatt
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få registreras.skallbolagetin förha betalatsmåstemark att25 000
förfaran-ochsimultanbildningendastbildaskanGmbHEtt genom

Publici-aktiebolag.bildandeförgällervadenklare änärdet avsom
mindre stränga.ocksåärtetsföreskriftema

bolagsandelamaochinte begränsatbolagsmän ärAntalet delägare
Överlåtelse alltidemellertidkräver ettöverlåtbara.frittprincipiär

bolagetgällandeblirochförfarande motnotarielltellerdomstols-
andelsbevis intemedförReglernadetta. atttillanmälanförst genom

förföremåltillgöraspå sättellervid börs annatinregistreraskan
handel.allmän

förfrihetbetydandekännetecknasGmbH-lagstiftningen enav
rättigheterinbördessinareglerabolagsordningenibolagsmännen att
långtgåen-uppnåexempelviskanBolagsmännenförpliktelser.och en
bolagsord-iägarkretseniförändringar attkontroll överde genom

övrigafrånsamtyckeellerförköpsrättbestämmelserinningen ta om
i bolaget.andelöverlåtelsevidbolagsmän av

denaktiebolaget ärtyskadetfallet ivad ärfrånskillnadTill som
Bolagetshierarkisk.entydigtGmbHistrukturenorganisatoriska ett

skall i bolagetDärutöverbolagsstämman.ärbeslutandehögsta organ
för detendastmåstestyrelsemedan utsesdirektör,alltid finnas en

harbolagetellerbolagsordningenupptagits ihärombestämmelserfall
flestade allrapraktikeniinnebär attanställda. Detta500fler än

utövarbolagsmännen ettochtvå bolagsorgan attendast harGmbH
verksamhet.löpandebolagetsinflytande överdirekt

tillförhållandeirösträttbolagsmanvarjeharbolagsstämmanVid
emellanbolagsmännenAvtalsfrihetenandelskapitalet.andelsin av

andelamabestämmaskanbolagsordningen attiemellertidmedför att
saknaskallheltandelarvissaröstvärde ellerolika attskall ha

röstvärde.
rättharvarje bolagsman attbl.a.skydd gäller attminoritetensTill

talanPåhandlingar.övrigaochbokföring avbolagetsdelta av
domstolandelskapitalet kantiosammanlagtmed procentbolagsmän av

uppnåomöjligtblivitdet attupplösas,skallbolagetförordna omatt
förgrunderviktigaandraföreliggerdetellerbolagsändamålet om

upplösning.
tidlångunder attGmbH-lagstiftningeniutmärkande dragEtt var

bolagetsoffentliggörandeochkontrollsaknades avregler om
utbredningsnabbabolagsformenstillbidrog menDettaredovisning.

lades1960-taletslutetVidkritik.fortlöpandeocksåföranledde av
skulleGmbHiredovisningenfast ettlagstiftningsärskildi attdärför

isättpå ettoffentliggörasochgranskas somutformas, samma
angivnai lagenvissauppfylldebolagetförutsattaktiebolag, att

fjärdetill EGsLagstiftningen har anpassatsstorlekskriterier. numera
redovis-principiinnebär attbolagsdirektiv. Detsjunde sammaoch

GmbH.ochaktiebolagförgällerningsbestämmelser



SOU 199283 Privata och publika aktiebolag 113

Den firma under vilken GmbH bedriver sinett verksamhet skall
innehålla beteckningen Gesellschaft mit beschränkter Hañung i dess
utskrivna form eller i förkortningsformen GmbH.

För möjliggöraatt övergång från bolagsform tillen en en annan
uppställs i den tyska lagstiftningen särskilda omvandlingsregler. En
sådan övergång innebär principiellt bolagets tillgångaratt och skulder
övergår till bolag übertragendeett nytt Umwandlung, något som
borde kräva utförliga regler till skydd för bolagets intressenter.
Lagstiftaren har emellertid för övergång från GmbH till Aktien-en
gesellschaft och Övergångenvice valt synsätt.ett annatversa anses
i dessa fall ske med bibehållen rättssubjektivitet formwechselnden
Umwandlung och förenklade regler därom har upptagits i aktie-
bolagslagen.

För giltigt beslut övergång från GmbH till Aktiengesellschaftom
krävs beslutet biträttsatt andelsägare med fjärdedelartre deav av
vid stämman avgivna rösterna. Vid övergången skall bestämmelserna
i aktiebolagslagen inbetalning aktiekapitalet vid bolagsbildningom av
äga motsvarande tillämpning. I och med registreringen övergångs-av
beslutet övergår bolaget till Aktiengesellschaft,att ett andels-vara
kapitalet blir aktiekapital och andelarna aktier. Bolagsman vidsom
stämman röstat förslaget övergångemot kan fritt överlåta sinaom
aktier i det bolaget eller begära bolaget för hansnya att räkning
bjuder aktierna till försäljning.ut

En övergång i riktning, frånmotsatt Aktiengesellschañ till GmbH,
kräver huvudregel samtliga aktieägaressom samtycke. Aktieägare

inte är närvarande eller företrädd vidsom stämman samtyckaanses
till övergången, han inte inom månader fråntre stämmanom skrift-
ligen meddelar bolaget Har bolagetmotsatsen. färre än 50 ägare kan
giltigt beslut fattas med samtycke ägare till 90 aktie-av procent av
kapitalet. Aktieägare därvid röstat beslutet kan frittemot överlåtasom
sin andel i det bolaget eller begära bolaget förvärvarnya att den-

Medan övergång från GmbH till Aktiengesellschañsamma. en inte
bedömts kunna försämra borgenäremas ställning, omvandlinganses en
i riktning, bl.a. till följdmotsatt de mindre stränga kapitalskydds-av
reglerna i GmbH, kunnaett till för borgenärerna. I likhetvara men
med vad gäller vid nedsättning aktiekapitalet harsom därförav
bolagets borgenärer rätt till säkerhet eller betalning för det fall ett
Aktiengesellschañ övergår till bli GmbH.att ett

Totalt finns i Tyskland i dag omkring 380 000 GmbH och 2 400
Aktiengesellschaft. Antalet GmbH ökar fortlöpande, medan tendensen
i fråga Aktiengesellschañ är den Denom motsatta. numerära
dominansen till är dock dettrots sammanlagda antalet anställda och
den sammanlagda omsättningen lägre i GmbH än i aktiebolagen.
Genomsnittligt är också antalet ägare i GmbH väsentligt lägreett än
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har endastGmbHallaOmkring hälftenAktiengesellschaft.i ett av
tvåeller ägare.en

Övriga medlemsstaterkontinentaleuropeiska2.5.2

infördes underförebildGmbH-lagstiftningentyskaMed den som
bl.a.bolagsform imotsvarandesekelskiftetefterårtiondena närmast

SociétéBelgienS.A.R.L.,limitée,responsabilitéSociété åFrankrike
Société äLuxemburglimitée, SPRL,responsabilitéåde personnes

responsabilitäsocietâItalienochS.A.R.L.responsabilité limitée, a
Även dettabolagantaleti dagländer åri dessalimitata, SRL. av

aktiebolag.antaletväsentligt större änslag
Romfördragetsvidsaknadeursprungliga medlemsstaterBland EGzs

bolagsformsärskildNederländerna utanendastundertecknande en
Harmoniseringenaktiebolaget.vid sidanansvarighetpersonlig avav

1971årNederländernaemellertidföranledde attinom EGbolagsrätten
beperktevennootschapbesloten metbolagsformeninföra

loppetaktiebolaget. Inomalternativ tillaansprakelijkheid BV ettsom
aktiebolag,befintliga80omkringomvandladesår procentett avav

bolagsformen.till denNV,vennootschapnaamloze nya
kontinental-i definnsbolagsform ävensvarandeGmbHEn mot

Greklandnämligensig till EG,anslutiteuropeiska stater senaresom
sociedad deSpanienefthinis, EPE,periorismensiseteria

sociedadesPortugaloch quotaslimitada, SRLresponsabilidad por
Lda.limitada,responsabilidadede

IrlandStorbritannien och2.5.3

iuppdelningenkontinentaleuropeiskadenStorbritannienI motsvaras
uppdel-dennärmastpersonligt ägaransvarbolagsformertvå utan av
liabilitylimitedpublicochi privateaktiebolagenning görs avsom

andra länderflestaoch dei TysklandlagstiftarenMedancompanies.
och regleratbolagsformGmbH ärmarkerat att egenennoga

valtlagstiftarenbrittiskaden attsärskild lag, haridensamma en
tvåcompanieslimited liabilitypublic typerprivate ochbetrakta som

Companiesi Act.reglerasbådacompanies, vilkaliabilitylimitedav
i Irland.falletärDetsamma

brittiskai denintroduceradesliabilitylimitedprivateThe company
limitedsåutformadeReglerna1907. att ettårlagstiftningen var

föreskrifterdetprivatebetraktadesliability genomomsomcompany
antaletmaximeratöverlåtbarhet,aktiernasbolagsordningen begränsati

tillerbjudandevarje formförbjuditochtill femtiobolagetiägare av
bolaget.utgivnaskuldebrevelleraktiertecknaallmänheten att av

bolagetbolagsordningenirestriktioner ettinte sådanaFanns var
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public company.
I samband med Storbritanniens inträde i blevEG det emellertid

nödvändigt i lag dra tydligare skiljelinje mellan bolags-att upp en
kategorierna. Lagstiftaren utgick därvid från alla aktiebolag skallatt

private companies; för behandlas public måsteattvara som company
bolaget uppfylla vissa krav.

inregistreraFör public krävs det såväl bolags-att ett attcompany av
ordningen bolagets ñrma framgår bolaget publicäratt ettsom

bolagsordningen är uppställd enligt vissa i lagen angivnaattcompany,
föreskrifter och bolaget har s.k. authorised capitalatt ett motsvaran-
de 50minst 000 brittiska pund.

För private ställs inte något påkrav visst minstaett ettcompany
insatskapital. Bolaget kan inregistreras och påbörja sin verksamhet

något sådant kapital.utan
privateEtt får inte tillvända sig allmänheten medcompany en

inbjudan teckna eller förvärva aktier eller andra värdepapperatt som
bolaget givit Saken iuttrycks lagen så private limitedAut. att

offencecommits offers the public sharestocompany an any
in debentures of the 1985company, Companies 81Act 1.or sec.
överträdelse förbudet kan medföra straff, påverkar inteav men
giltigheten ingångna avtal.av

Aktierna i private fritt överlåtbara, överlåtbar-ärett company men
heten inskränks regelmässigt bestämmelser i bolagsordningen.genom
Aktier eller andra värdepapper utfärdats privateettsom av company
får inte heller inregistreras vid Londonbörsen.

Bestämmelserna bolagets organisation och ledning mindreärom
långtgående för private för publicän companies.

Redovisningslagstifiningen i tillär även Storbritannien anpassad
EGs fjärde sjunde bolagsdirektiv,och vilket innebär i alltatt
väsentligt ställs på privatekrav och public companies.samma
Flertalet private companies familjekontrolleradeär företag med en
begränsad verksamhet, medan public companies regel har ensom

ägarkrets syftestörre och bedriver omfattande verksamhet. Ien mer
möjliggöra enkel båda bolagstypemaövergång mellan deatt en

i re-registration of privateuppställs lagen särskilda regler s.k.om
companies till public vicecompanies och versa.

förut-Omregistrering private till publicett companyav company
fjärdedelarbiträtts medsätter bolagsstämmans beslut ägare treatt av

omregistre-bolaget förede avgivna krävsrösterna. Därutöver attav
aktie-uppställda kravetringen uppfyller det för public companies

möjligt för privatekapitalets minsta storlek. inteDet är ett company
nödvändigaanskaffa det för övergång till publicatt companyen

kapitalet emittera aktier till allmänheten.attgenom
till privategiltigt beslut övergång från publicFör companyom
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de påfjärdedelarmedbiträtts ägarebeslutetkrävs treatt avav
kansådant beslutstämmanavgivna rösterna. Fattarstämman ett en

defemmed minstminst 50 ellerminoritet ägare procent avom
skallbeslutetdomstol begäraviss tid vidutgivna aktierna inom att

naturligtvis intefår stämmobeslutetBifalles käromåletupphävas.
minoritetenstillgodoseemellertid väljakanregistreras. Domstolen att

eller någonålägga bolagetpåintresse sätt, attt.ex.annat avgenom
aktier.minoritetensförvärvabolagsmännen att

framgåskallpublicprivate ellerHuruvida bolag är ettett company
egentliga firman följasskall denfirma. privatedess I ett companyav

firman iltd, medanformenden förkortadeordet limited eller ettav
ellerpublic limitedmed ordenskall avslutaspublic companycompany

förkortningsformen plc.
privateomkring miljonStorbritannien lfinns i dag iTotalt com-

public companies.panies och 10 000

Danmark2.5.4

flera tillfällenvidpåpekats,nordiska länderna har,De som ovan
personligtbolagsforminföra särskildpåavvisat tanken utanatt en
Danmarkemellertidi infördemed inträdet EGsambandägaransvar. I

motiveradesReformenanpartsselskab ApS.år 1974 bolagsformen
medöverensstämmelsestrukturelluppnåsträvan att enav en

Vidaregemenskapen.inomi övriga länderbolagslagstiftningen
undan-bolagsdirektivuppståskulle EGsanfördes problematt om

betecknadesi Danmarkvarje bolagskulle tillämpas påtagslöst som
aktiebolag.som

iregleratanpartsselskabettyska GmbHlikhet med det ärI en
särskild lag.

000 danskaminst 200andelskapitalskall haAnpartsselskabet ett
till minstskall uppgåaktieselskabaktiekapitalet ikronor, medan ett

överlåtbara,frittanpartsselskabet ärAndelarna i500 000 kronor.
förstborgenäreröverlåtarensandelsöverlåtelse får verkan motmen

bevisSkriftligtdärom.behörigen underrättatsbolagetnär om
ställasanpartsbevis kantidigare benämntandelsinnehav ut, men

i frågabevisetinnebär dettapraktikenmåste ställas till viss I attman.
hellerdärför intekanenkelt skuldebrev. Detjämställa medär ettatt

föremål för allmäntillgörasinregistreras vid börs eller på sättannat
ocksåkan begränsasöverlåtbarhethandel. Andelarnas genom

förköps-formexempelvis ibolagsordningen,bestämmelse i av en
samtyckesklausul.eller

vid vilkenvid bolagsstämmainflytandeAndelsägarnas utövas en
vad därommedi enlighetvarje andel berättigar till rösträtt som

fullständigpunkt råderPå dennaföreskrivits i bolagsordningen.
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avtalsfrihet, vilket bl.a. innebär det i bolaget kanatt finnas andelar
inte berättigar till rösträtt vid stämman.som

I anpartsselskabet skall alltid finnas direktion beståendeen av en
eller flera ledamöter, medan styrelse krävs endast i större
anpartsselskab.

Minoritetsskyddet i anpartsselskabet är utformat på sättsamma som
i aktieselskabet, med den viktiga skillnaden den i aktiebolags-men att
lagen uppställda tioprocentsgränsen för utövande minoritetensav
rättigheter, i anpartsselskabet bestämts till tjugofem procent.

Reglerna likvidation vid förlust viss del insatskapitaletom ärav av
ingripande i anpartsselskabet än i aktieselskabet.mer

Redovisningsreglerna är för anpartsselskab ochgemensamma
aktieselskab. I samband med anpassning till EGs fjärde och sjundeen
bolagsdirektiv överfördes reglerna till särskild årsredovisningslag.en

Med tydlig förebild i den tyska lagstiftningen har också den danska
lagstiftaren valt betraktaatt omvandling anpartsselskabett tillen av

aktieselskab ochett omvänt övergång från bolagsform tillsom en en
med bibehållen identitet. Förfarandeten annan, aktualiserar därför

inte några regler upplösning det gamla bolaget ellerom av succes-
sion egendom från det gamla till det bolaget.av omvandlingennya
innebär inte något gäldenärsskifte i förhållande till bolagets borge-
närer och inte något ägarskifte i förhållande till panthavare. Om-
vandlingen har inte heller några skattemässiga konsekvenser för
bolaget eller dess ägare.

En omvandling från anpartsselskab till aktieselskab förutsätter dels
beslut därom fattasatt bolagsstämman med minst två tredjedelarav
såväl de avgivna rösterna det företräddaav andelskapitalet, delssom
aktieselskabslovensatt regler värdering apportegendom iom av

samband med bildande aktieselskab iakttas. Anpartsägareav som
motsätter sig övergången kan inte begära det bolaget förvärvaratt nya
eller ombesörjer försäljning hans aktier.av

Med nämnda majoritet kan också bolagsstämmannyss i ett
aktieselskab besluta bolaget skallatt omvandlas till anpartsselskab.ett
Inte heller för detta fall uppställs några särskilda minoritets-
skyddsregler.

Anpartsselskabets firma skall innehålla ordet anpartsselskab eller
den förkortade formen ApS.

Totalt finns i dag i Danmark 63 000 anpartsselskab och 28 000
aktieselskab. Anpartsselskabens regel mycket begränsade storleksom
medför emellertid dessaatt för mindresammantaget delsvarar en av
sysselsättningen och produktionen i det danska näringslivet än
aktieselskaben.
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bolagsdirektivEGs2.6

harmoniseringåstadkomma avbolagsdirektiv attEGs enavser
varjeidetinteDirektiven kräver attmedlemsstaterna.ibolagsrätten

ägaransvarmed begränsatbolagformertvå menfinnsmedlemsstat av
fallet.så ärfrånstyckeni långa attutgår

ambitionen1960-taletunderinleddesharmoniseringsarbetet varNär
allaförreglerna typerharmonisering avåstadkomma avatt en

förstadetgällerdärmedlinjeImedlemsstaterna.ikapitalassociationer
GmbHsåvälpublicitetsfrågor,bl.a.behandlarbolagsdirektivet, som
privatesåvälochländernakontinentaleuropeiskai deaktiebolagsom
Irland.ochStorbritanniencompanies iliabilitylimitedpublicsom

materiellnågonintetillämpningsområdeDirektivets genomanges
skallbolagsformerdeuppräkningdefinition, somavutan genom en

idirektivetexempelvisSålunda attdirektivet.omfattas angesav
mitGesellschaftdierörande delsreglerpåtillämpningTyskland äger

PåAktiengesellschaft. motsva-diedelsHaftung,beschrånkter
påskall tillämpasStorbritannienidirektivetföreskrivsrande sätt att

såvälpådvs.liability,limitedwithincorporatedthe company
delsDanmark påoch icompaniesliabilitylimitedpublicprivate som

aktieselskabetdelsanpartsselskabet ., omfattasbolagsparmotsvarandeelleraktiebolagSåväl GmbH som
bolagsdirek-sjundeochfjärdeiredovisningsbestämmelsernaockså av

direktivemellertid i dessagörsbolagsformOberoende entiven. av
destobolag,störrestorlek. Juolikabolagmellan merskillnad av

krav.direktivenslångtgående år
bolagsformer-Även bådagällerdirektivettolfteelfte ochåttonde,

övrigadeomfattande änmindreemellertiddirektiv ärDessana.
begränsatendastsammanhangförevarandeiharochdirektiven

intresse.
aktie-baradäremotdirektivetsjätteochtredjeandra,Det avser

kategoriermellan olikaskiljermedlemsstateri aveller,bolag som
tillförslagenmedfalletåraktiebolag. Detsammapublikaaktiebolag,

direktivetandradirektiv. Itrettonderespektivetiondefemte, angesett
Aktien-dierörandereglertillämpningTyskland ägeridetatt

publicrörande thereglerpåStorbritannienigesellschaft,
aktieselskabetröranderegleri Danmarkcompany, osv.

bolags-endasterbjuderlagstiftningensvenskanuvarandeDen en
då tillämp-blirbolagsdirektivSamtligapersonligtform utan ansvar.

kontinen-efterlagstiftarensvenskaSkulle denpå aktiebolag.liga alla
aktie-sidanvidbolagsformförebild införataleuropeisk avnyen

kategoriertvåförebild skapabrittiskhandmed i förstaellerbolaget,
båda bo-gälladirektiv komma attskulle vissaSverige,aktiebolag iav

förendastgällaskulleandramedan-kategorierna,ellerlagsformema
dem.den avena
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Frågan blir då det andra, tredje och sjätte direktivet innehållerom
bestämmelser inte lämpligen bör gälla för alla aktiebolag.som

Det andra bolagsdirektivet rör skyddet för bolagets kapital. Flera
direktivets krav uppfylls i allt väsentligt redan i dag aktie-av av

bolagslagens regler. Detta är exempelvis fallet i fråga innehålletom
i stiftelseurkund och bolagsordning, bestämmelserna senasteom
tidpunkt för betalning aktier och bestämmelserna utbetalningav om

bolagets medel. Aktiebolagslagens regler innebär på flera dessaav av
punkter starkare skydd än vad direktivetett kräver. I andra fall krävs
endast mindre justeringar för uppfylla direktivets krav.att

någraPå punkter är emellertid direktivet väsentligt långtgåen-mer
de än vad lagen i dag föreskriver. Det gäller framför allt artikel 6

kräver aktiekapitalet skall uppgå tillatt minst 25 000 ECU,som mot-
svarande i dag omkring 185 000 svenska kronor. Detta belopp kan
också femte år justeras Rådet med hänsynvart till penningvärdetsav
förändring. Vid tillämpning direktivet på samtliga svenskaen av
aktiebolag, skulle denna bestämmelse nödvändiggöra kraftigen
höjning aktiekapitalet i fjärdedelar bolagen, jfrtre avsnittav av
2.7.4.2 nedan. Det frågan det är önskvärt begränsareser attom
direktivets tillämpningsområde så det bara gäller de bolagen.att större

Det tredje direktivet behandlar fusion. Aktiebolagslagens fusions-
regler överrensstämmer i grunden med direktivets krav, ett stortmen
antal detaljändringar måste göras. Det inteär nödvändigt direktivetatt
i alla delar tillämpas på samtliga bolag personligt ägaransvar.utan
Till stöd för enhetlig reglering talar å andra sidan önskemåleten att
inte försvåra fusion mellan bolag olika form eller kategori.av

Det sjätte direktivet delningrör bolag, s.k. fission. Direktivetav
äger tillämpning endast i de medlemsstater har bestämmelsersom om
fission i sin lagstiftning. Direktivet är i allt väsentligt spegelbilden av
det tredje direktivet och bör därför tillämpningsområde iges samma
den mån det föranleder lagstiftning i Sverige.

Förslaget till femte direktiv gäller bolagets struktur och ledning. Be-
stämmelserna är utformade med de tyska reglerna rörande Aktien-
gesellschaft förebild. De föreslagna bestämmelserna medger intesom
den flexibilitet i fråga bolagets organisation kännetecknarom som
bolag GmbH-typ. deOm blir tillämpliga på samtliga svenska aktie-av
bolag skulle det innebära starka begränsningar i möjligheten låtaatt
mindre bolag i framtiden välja sin organisation fritt iänegen mera
dag.

Förslaget till tionde direktiv rör fusioner över ländergränser och bör
behandlas på sätt det tredje direktivet.samma som

Förslaget till trettonde direktiv gäller offentliga uppköpserbjudanden.
I praktiken tillämpningsområdetär därmed begränsat till bolag med
många ägare köper och säljer bolagets aktier på den organiseradesom
aktiemarknaden.
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övervägandenKommitténs2.7

aktiebolagkategoriertvå2.7.1 Behovet av

minst tvålagstiftningen i dagerbjuderi EGvarje medlemsstatI
verksamhetbedrivaönskari bolagför den utanalternativ som

kontinental-övrigaFrankrike ochTyskland,Ipersonligt ansvar.
särskildaktiebolagetfinns vid sidanmedlemsstatereuropeiska enav

Storbritannien och IrlandIpersonligt âgaransvar.bolagsform utan
ii dagFinland och Norge,aktiebolag. Ikategorierfinns två somav

personligtbolagsform ägaransvarSverige bara harlikhet med utanen
alternativ tillinförasyftar tilllagstiftningförbereds ettattsomnu

länderna inom EG.överensstämmelse medför nåaktiebolaget att
svenskakomplettera deninnetiden ärväcker fråganDet attnuom

för svenskadet möjligtbestämmelser ävengörlagstiftningen med som
traditionella aktie-detpå sätt ännäringsidkare annatatt genom-

förbetalningsansvarpersonligti bolagdriva verksamhetbolaget utan-
förpliktelser.bolagets

önskvärtåtgärd det ärför sådan ärtalaromedelbartVad attensom
på sinlikartad strukturhari och EESmedlemsstater EGallaatt en

förfri etableringsrättEES-avtalet innebärbolagslagstiftning. en
ochSvenska medborgareEES-området.företag inomochpersoner

område ochfritt inom dettaetablera sigkunnaföretag kommer att
frihetEES-området får fullimed hemvisträttssubjektutländska att
rörlighetdentvekaninte råda någonsig här. kanetablera Det attom
på dettalagstiftningensyftar till främjasetableringsfriheten omsom

likartad.område är
detunderförståtthittills utfärdatEG harbolagsdirektivDe attsom

personligtbolagsformerminst tvåfinnsi varje medlemsstat utan
omöjligtinteaktiebolag. Det ärtvå kategorierellerägaransvar attav

direktiv det skulletill dessaaktiebolagslagenden svenska menanpassa
framför allt kravetgällersvårigheter. Detotvivelaktigt innebära stora

25motsvarande 000aktiekapitalpå minstaandra direktiveti det ett
2.6 tillämpningi avsnitt skullekommittén redovisatECU. Som aven

kraftigframtvingasamtliga aktiebolagbestämmelsen påden en
bolagen.i fjärdedelarhöjning aktiekapitalet drygt tre avav

svårigheterna medövervägande detVid är värt attatt ta anpassaom
ocksådirektiv i dag finns måste hänsynaktiebolagslagen till de som

föreligger och kan kommatill de förslag till direktivtas som nu som
2.6 har förslaget tilli framtid. anförts i avsnittSom ettatt antas en

aktiebolagslagenfemte bolagsdirektiv utformats med den tyska som
föreslagna bestämmelsernaförebild och det tveksamt deär om

för små ochbeträffande bolagets organisation och ledning passar
medelstora bolag i Sverige.

i frågaliknande svårigheterfinns anledning räkna medDet att om



SOU 199283 Privata och publika aktiebolag 121

förslag kan komma i framtiden.att Eftersomsom presenteras alla
EG-stater har minst två bolagsformer personligt ägaransvarutan eller
två kategorier aktiebolag är det sannolikt direktiv kan kommaav att

utformas med sikteatt bara på den bolagsformen eller bolags-ena
kategorin. Om Sverige då bara har slags bolagett personligtutan
ägaransvar, nämligen aktiebolaget, kan betydande svårigheter
uppkomma vid implementeringen.

Kommittén skall enligt sitt uppdrag över aktiebolagets organisa-se
tion. Det är möjligt sådan översynatt vid handenen attger or-
ganisationen bör olika i och små bolag istora något avseende.vara
Finns det då två bolagsformer personligtutan eller tvåansvar
kategorier aktiebolag i den svenska lagstiftningen kanav det ge

för flexiblautrymme lösningar på bolagens organisations-mera
problem.

Kommitténs överväganden leder därför fram till slutsatsen denatt
anpassning till EGs bolagsdirektiv skall ske bör förenas medsom nu

reform innebär även den svenskaatt lagstiftningenen tillhanda-som
håller två alternativ för den önskar driva verksamhet i bolagsom utan
personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser.

Ett utmärkande drag hos de bolag utgör alternativ till aktie-som
bolaget i de kontinentaleuropeiska länderna är de i tillatt motsats
aktiebolaget inte har möjlighet vända sig tillatt allmänheten för
kapitalanskaffning. Andelsbevisen får inte ställas till innehavaren och
kan i praktiken inte göras till föremål för allmän handel. I Storbritan-
nien och Irland uppnås motsvarande resultat privateattgenom
companies i till public companiesmotsats inte får inbjuda allmän-
heten teckna eller förvärvaatt aktier i bolaget.

Kommittén föreslår rätten vändaatt sig tillatt allmänheten för
kapitalanskaffning skall bestämmande för gränsdragningen mellanvara
de två bolagsalternativen även i svensk rätt. Ett bolag vill hasom
möjlighet emittera aktier, skuldebrevatt eller andra värdepapper till
allmänheten bör underkastas strängare krav än andra bolag beträffan-
de bl.a. det kapitalets storlek. Andra bolag bör förbjudnaegna vara

inbjuda allmänhetenatt teckna aktier elleratt andelar i bolaget men
kan i gengäld tillåtas ha mindre kapital.ett Andra skillnadereget kan
komma föreslås i kommitténsatt fortsatta arbete.

Bolaget skall självt bestämma det skall ha möjlighet vändaattom
sig till allmänheten för kapitalanskaffning. Vill bolaget ha denna
möjlighet skall detta komma till uttryck i bolagets firma.

frågaDen inställer sig är de två bolagsalternativensom börnu om
regleras i särskild lag eller inom för aktiebolagslagen.en Frånramen
utländsk rätt kan exempel hämtas på båda lösningarna. I de kontinen-
taleuropeiska länderna, där lagstiftaren framhållit GmbH ochattnoga
dess motsvarighet utgör bolagsform, har denna bolagsformen egen
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Irland,Storbritannien ochi särskild lag. Iregleratsocksåregelsom
bolagsfor-skildabetraktascompanies intepublicochprivatedär som

i ställetlagstiftarenharkategorier aktiebolagolikautan avsommer
kategori-bådaregleraktiebolagslagivalt upptaatt omgemensamen

er.
avseendeutformning i dettaregleringenssvenskaför denAvgörande

kanolika reglerutsträckningvilkenikommitténenligtbör vara
bedöm-Kommitténsbolagsaltemativen.för de bådagällakomma att

kan kommaochföreslåsskillnaderdärvid dening är att somsom nu
sådanarbete inte ärkommitténs att atti delföreslås nästa avatt av

ocksåtalardettaskilda lagar. Föriregleringmotiverarde en
införtsregleringsärskilddärländerdeerfarenheter. Iutländska en

såvittdelar, bl.a.idennaharaktiebolagslagen storavid sidan av
alltmer likblikommitmed tidentredjeskyddet för attman,avser
betydandeimellani praktikenstår därförValetaktiebolagslagen. att

införalagi dennaelleraktiebolagslagendubblerautsträckning att
aktiebolag.kategoriertvåbestämmelser avom

avsnittdet ierinraslutligenkommitténvillsammanhangdettaI om
andelsbolags.k.helt lagtillförslagetrefererade2.4 omnyenovan

förFörslaget1978.Bolagskommittén år utsattesframlades avsom
detErfarenhetenlagstiftning.tillledde interemisskritik ochhård av

särskild lag.lagstiftningsärendet talar emot en
lagtekniskförordakommitténanförda villgrund detPå enav

skiljeraktiebolagslagenStorbritannien därfrånlösning hämtatssom
föreslårKommitténcompanies.publicochcompaniesprivatemellan
skillnadmotsvarande sätt görspåaktiebolagslagensvenskai denatt

aktiebolag.kategoriertvåmellan av
iaktiebolagskommittéemamedsamrådiutarbetatFörslaget är

länder.dessaframläggs iMotsvarande förslagoch Norge.Finland

aktiebolagpublikaPrivata och2.7.2

utskrivet elleraktiebolag,innehålla ordetskallfirmaaktiebolagsEtt
såkategoriertvåiaktiebolagenDelastill AB.förkortat somupp

kategorivilkenframgå tillfirmanföreslår bör detkommittén av
bolagsdirek-andrai EGsuttalat kravocksåärhör. Dettabolaget ett

särskildasindärvid hakategorivarjebörintresseklarhetenstiv. I
kommitténsenligträckerdeti firman;skall ingåbeteckning som

beteckning.sådankategorien fårbara denmening inte att enena
tvådemellangränsdragningenföreslagitKommittén har att

allmänheteninbjudatill rätten atthänsynmedkategorierna sker att
bolagetvärdepapperoch andraaktierförvärvateckna eller gersom

efterkommitténföreslårha denna rättskallbolagdeFörut. som
publikabeteckningenStorbritannienilagstiftningenmönster av
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aktiebolag medan övriga bolag betecknas privata aktiebolag.
Beteckningama överensstämmer med vad föreslås i Finland. Isom

Norge föreslås beteckningama offentliga respektive privata
aktiebolag.

I Storbritannien och Irland kan kategoritillhörigheten för privateett
bolaget sist i ñrman in förkortningenattcompany taranges genom

ltd, medan public påett motsvarande sätt kan användacompany
förkortningen plc. Kommittén praktiska skäl talar förattanser en
sådan möjlighet också i Sverige och föreslår kategoritillhörighetenatt
får förkortningen prb i stället för privat aktiebolag ochanges genom
pub i stället för publikt aktiebolag. Förkortningarna bör liksom i
Storbritannien och Irland alltid läggas sist i bolagets ñrma. Kom-
mittén föreslår bestämmelser härom iatt 16 kap.tas upp

Firma kan registreras på två eller flera språk, varvid varje lydelse
skall i bolagsordningen. Om aktiebolag finns i det land påanges vars
språk firman skall registreras, bör det utländska ordet för aktiebolag
användas i firman. Saknas återigen godtagbar översättning får deten
svenska ordet aktiebolag användas i firman den i övrigt ärtrots att
avfattad på främmande språk. Vadett bör gälla ocksåsagtssom nu
kategoribeteckningama privat och publikt liksom förkortningarna
därav.

2.7.3 Gränsdragningen mellan aktiebolagskategoriema

Den gränsdragning kommittén förordat mellan privata ochsom
publika bolag bör komma till uttryck redan i aktiebolagslagens första
kapitel. Kommittén föreslår det sker särskilt förbudatt förettgenom
privata aktiebolag eller aktieägare i sådant bolag söka spridaatt
bolagets aktier eller teckningsrätter i bolaget eller bolaget utgivnaav
skuldebrev eller optionsbevis offentliggöra eller påatt annatgenom

rikta inbjudansätt till vidare krets teckna eller förvärva sådanaatten
värdepapper.

För inte väcka tvivel Sverigesatt vilja och förmåga attom
implementera bestämmelserna i det andra bolagsdirektivet lägstaom
tillåtna aktiekapital kommittén det mycket viktigtanser attvara
förbudet för privata aktiebolag vända sig till allmänheten föratt att
skaffa kapital respekteras. Kommittén föreslår därför förbudetatt
sanktioneras straffbestämmelser i 19 kap. Tidigare erfaren-genom
heter emellertid vid handen straffbestämmelser inte är heltattger
effektiva när det gäller överträdelser det slag i fråga.ärav som nu
Kommittén sig därför inte kunna avstå från utnyttja ocksåattanser
civilrättslig ogiltighet sanktion fir överträdelse förbudet. Isom av
enlighet härmed föreslår kommittén uttrycklig bestämmelse atten om
teckning eller avtal förvärv ingås på grund inbjudanom som av en
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ogiltigt.i strid med förbudet skallutfärdats varasom
sig till allmänheten medför privata bolag vändaförbudEtt att

kringgås någonteckna aktier i bolaget kaninbjudan attatt genom av
står bolagetnågon näragamla aktieägare ellerbolagets somannan
vidare på värde-sedan sälja demde aktierna förtecknar attnya

förbudet kringgås på dettapappersmarknaden. förebyggaFör att att
1991980 handel medföreslår kommittén i lagensätt att om

förbud handelstraffsanktioneratfinansiella instrument motupptas ett
privat bolag givitvärdepappersmarknaden med fondpapperpå ettsom

ut.
banker, fondhandlaresvårt deKommittén har än attatt tro annat

värdepappersmarknadenhandlar påyrkesmässigtoch andra som
i privata bolagsförbudet handelrespekterakommer motatt papper.

denberäknas litet eftersomsådan handel kan ocksåförIntresset vara
aktiebolagprivat harförvärva värdepapperöverväger ettatt somsom

sälja dem vidare på värde-inte lagligen kangivit hanattut vet
beträffande förbudetskäl anförtspappersmarknaden. Av samma som

aktier och värdepappersprida bolagetsprivata bolag sökaför att
emellertidsig kommitténtill allmänhetenhänvändelse ansergenom

sanktionutnyttja ogiltighet ävenavstå fråninte kunna motatt som
marknaden.med värdepapper påförbudet handlaatt

Även gränsdragningen mellanföreslåsFinland ochi Norge att
vända sig tillmöjlighetenbolagskategorierna skall bestämmas attav

länderna föreslåskapitalanskaffning. I bådaallmänheten för ett
aktiebolag inbjuda allmän-förbud för privatstraffsanktionerat attett

i strid med förbudetAvtal ingångnaaktier i bolaget.heten tecknaatt
ogiltiga.emellertid inteskall anses

Aktiekapitalets storlek2.7.4

aktiekapitalets storlekrörande2.7.4.1 Tidigare överväganden

förordningaktiebolagslagen, 1848 årssvenskaden förstaRedan ang.
fast aktiekapital.fannsi aktiebolagetaktiebolag, förutsatte ettatt

uppställdekoncessionssystemet,s.k.byggde på detLagen, som
tillstorlek. Vid övergångkapitaletsinte något krav påemellertid

aktiebolagföreslogs1895 aktiebolagslagnormativsystemet i års att
25 000minimikapital, minstaktiekapital, ellerskulle ha ettett om

utskottsbehandlingenemellertid underavvisadesFörslagetkronor.
5 O00tillfastställde kravetvarefter riksdagensåsom alltför strängt,

kronor.
höjningLagberedningenaktualiseradeFemtio år avensenare

Lagberedningenaktiebolagslag.1944 årsi förslaget tillkapitalkravet
exempelvisandra länder,aktiebolag ikapitalkravet förnoterade att

emellertidansågsi Sverige. Dettaväsentligt högre änTyskland, var
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betingat i dessa ländervara att också fanns bolagsformenav GmbH
eller motsvarande, med lägre kapitalkrav. Beredningen avvisade för
sin del tanken på i Sverige införaatt sådan bolagsform. Den ansågen
det inte heller motiverat genomföra någonatt ändringannan av
kapitalkravet än motsvarade penningvärdeförändringensom under de
gångna decennierna och föreslog kravet på aktiekapitaletsatt minsta
storlek skulle höjas till 10 000 kronor. I propositionen till riksdagen
föreslogs också detta belopp, riksdagen lät 5 000 kronor stå kvarmen

nedre gräns.som
Frågan höjning kapitalkravet aktualiseradesom en av nästa gång
Aktiebolagsutredningen i dessav betänkande SOU 197115 Förslag

till lag aktiebolag Utredningenom ansåg höjningm.m. nödvändig,en
menade i likhet med Lagberedningenmen höjningen bordeatt stanna

vid vad motsvarade penningvärdeförändringen.som Utredningen
förordade höjning till 20 000 kronor. Höjningenen skulle emellertid
bara gälla bolag bildades efter densom aktiebolagslagensnya
ikraftträdande.

Aktiebolagsutredningens förslag i fråga aktiekapitalets minstaom
storlek blev hårt kritiserat. Många menade hänsynen tillatt det
allmänna, de anställda och övriga borgenärer krävde gränsen föratt
aktiekapitalets minsta storlek betydligt högresattes än vad utred-
ningen förordat. Regeringen intrycktog remisskritiken ochav
föreslog i 197393 den nedreattprop. gränsen skulle bestämmas till
50 000 kronor och höjningen, övergångstid,efteratt viss skulle gälla
även äldre aktiebolag.

Regleringen innebar i huvudsak aktiebolagatt ett aktiekapitalvars
den 6 juni 1973 inte uppgick till 50 000 kronor, under övergångs-en
period hade välja mellanatt öka sitt aktiekapitalatt till 50 000 kronor

Övergångstideneller träda i likvidation.att utsträcktes i omgångar till
utgången år 1981. Ett bolag vidav denna tidpunkt varkensom ökat
sitt aktiekapital till 50 000 kronor, trätt i likvidation eller försatts i
konkurs, avfördes aktiebolagsregistret och därmedur upplöst. Förvar
bolagets förpliktelser svarade därefter styrelseledamöter, verkställande
direktör och aktieägare. De sistnämnda i förhållande till sina aktie-
innehav.

2.7.4.2 Aktiekapitalets storlek i privata och publika aktiebolag

Aktiebolagslagens krav på minsta aktiekapitalett 50 000 kronorom
gäller samtliga aktiebolag. Med hänsyn till verksamhetens art upp-
ställs för vissa bolag högre krav i särskild lag, för de allra flestamen
aktiebolag gäller 50 000 kronorsgränsen.

En genomgång bolagsordningens uppgiftav aktiekapitaletsom
storlek i samtliga 282 000 i dag registrerade aktiebolag vidger
handen 217 000 aktiebolag,att eller 77 har aktiekapitalprocent, ett
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Endastkronor.50 000dvs.minimikrav,lagensexakt motsvararsom
50 000änstörreaktiekapital ärbolagen har23 ettprocent somav

tabell 2.Sekronor.

storlek.aktiekapitaletsefterfördeladeaktiebolagSamtliga svenska2Tabell
1992FebruariAktiekapital i tkr.

AntalAktiekapital
aktiebolag

217 00050
47 00050 499- 0007500 999- 000ll1000-

282 000

registreringsverket.ochPatent-Aktiebolagsregistret,Källa

aktiekapitaletshöjningregelverk krävertillanpassning EGsEn aven
bolagsdirektivetandradetpunkten l6artikelstorlek. Iminsta av

25 000minsthamåstedirektivetomfattasbolagföreskrivs att avsom
detväxelkursergällande motsvararVid i dagaktiekapital.iECU

Rådet råttartikel har att3punktenEnligt185 000 kronor. samma
förändringartill bl.a.med hänsynårfemtebeloppdettajustera vart

Medskett.intehittillsharjusteringsådanNågonpenningvärdet.i
kan15 årikraft drygt attvarit i antashardirektivettillhänsyn att nu

kommit närmare,harjusteringenden förstaför men omtidpunkten
säga.omöjligtärföretas attkommerdenoch när att

kategorier.tvåindelas iaktiebolagenföreslagitKommittén har att
bedömningkommitténsenligtdetblirförslagetdetinteGenomförs

till närmareaktiekapitalettillåtnahöja det lägstanödvändigt att
vidregistreradefinns ut-aktiebolagallaför000250 kronor som

genomfördså fallimåstehöjning1994. Dennaårgången varaav
vidkanintehöjningen stanna1998. Attutgången årvidsenast av

Rådetförsiggarderamåste attberor på185 000 kronor att man
25 000 ECUbeloppetjusterarfemårsperiodenunder den närmaste

uppåt.
blirgenomförskategoriindelningenföreslagnadenemellertidOm

aktiebolag.publikaendasttillämpligtbolagsdirektivetandradet
förfrihetfullrådadådetkommeraktiebolagen attprivatadeFör

storlek.minstaaktiekapitaletsi frågalagstiftarensvenskaden om
50 0OnuvarandedensåledeshindrarEG-råtten attIngenting i

andradetkanbolag. Däremotför dessafastliggerkronorsgränsen av
gräns.dennajusteraanledningfinnasskäl att
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För oförändrad nivå på aktiekapitalets minstaen storlek i privata
aktiebolag talar intresset stimulera småföretagsamheten.att Ettav
högt kapitalkrav kan hämma dem vill bilda aktiebolag försom att
driva näring.

Mot detta kan anföras aktiekapitalet skallatt ersätta aktieägarnas
personliga för bolagets förpliktelser. Erfarenheternaansvar deav

årens många konkursersenaste understryker vikten rimligtett stortav
aktiekapital. Blir aktiekapitalet för lågt riskerar aktiebolagsformen att
råka i vanrykte bolagsformen kan missbrukas.attgenom

Vid den avvägning sålunda måste ske har kommitténsom stannat
för föreslå höjningatt det lägsta tillåtna aktiekapitaleten också iav
privata aktiebolag. Höjningen bör emellertid inte göras mera
omfattande än förändringarnamotsvarar i penningvärdet.som

Uppräknat med konsumentprisindex 50 000 kronormotsvarar i juni
1973 omkring 230 000 kronor i maj 1992. Till bilden hör emellertid
också äldre bolag hadeatt uppfylla kravet på 50att 000 kronor i
aktiekapital först vid utgången år 1981 och helt övervägan-attav en
de majoritet dessa bolag utnyttjade denna möjlighet. Enav upp-
räkning 50 000 kronor med konsumentprisindex från denav l januari
1982 omkring 100 000 kronor i maj 1992. Kommittén harger därför

för föreslåstannat aktiekapitaletatt iatt privat aktiebolag börett
uppgå till minst 100 000 kronor.

För de publika aktiebolagen gäller nämnts minimigränsensom
25 000 ECU eller 185 000 kr i dagens penningvärde. Frågan är
emellertid gränsen bör sättas så lågt.om

Det finns i dag omkring 280 000 aktiebolag i bolagsregistret. Av
dessa är det endast drygt 200 redan i dag har sina aktier noteradesom
på marknaden. Till detta kan läggas knappt 100 aktiebolag som
visserligen inte har sina aktier noterade på marknaden ändåmen som
har spridning på sina aktier bland 200 ägare eller fler.en Med dessa
siffror utgångspunkt och med hänsyn till utländskasom tagen
erfarenheter räknar kommittén med mycket litet antal, kanskeatt ett
l 000 bolag, kommer välja kategorien publika aktiebolagatt när de

bestämmelserna träder i kraft.nya
Kommittén har låtit undersöka aktiekapitalets storlek i de bolag

vilkas aktier är föremål för notering på Stockholms fondbörs A-lista,
OTC-listan eller O-listan. För inregistrering aktier vid Stockholmsav
fondbörs krävs bolagets aktiekapitalatt uppgår till minst 2 miljoner
kronor. För bolag vilkas aktier på OTC- eller O-listannoteras finns
inte något krav i detta avseende. Kommitténs undersökning vidger
handen samtliga bolag iatt denna har aktiekapital på minstettgrupp

miljon1 kronor. Se tabell 3.
Kommittén har vidare låtit undersöka bolag utanför aktiemarknaden

med med minst 200 ägare. Totalt 70 bolag har identifierats i denna
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aktiekapitalbolagockså dessaharundantagenstaka ettMedgrupp.
tabell 4.Semiljon kronor.minst luppgår tillsom

1992februariaktier imarknadsnoteradeaktiebolag medSvenska3Tabell
miljoner krAktiekapital iaktiekapitalets storlek.efterfördelade

AntalAktiekapital
aktiebolag

42l - 852 - 185 9- 969910 - 65999100-
261000-

217

fondbörs.StockholmsKälla

i200minst ägareaktier ochonoteradeaktiebolag medSvenska4Tabell
miljoner kriAktiekapitalstorlek.aktiekapitaletsefterfebruari 1992 fördelade

AntalAktiekapital
aktiebolag

4l- 62l - 752 - ll95 - 2450l0 - uso - 63

Huset.StoraKonsultföretagetKälla

enligtböraktiebolagpubliktistorlekaktiekapitaletspå ettKravet
aktiebolag.privatiänväsentligt högreställas ettmeningkommitténs

aktiervilkasaktiebolagsamtligaiocksåvisarStatistiken settstortatt
spridningsådan attharellerhandel,allmänföremål förär en

aktiekapitalhandel, harsådan ettförfinnsi dagförutsättningar en
kronor.miljonerminst 2på

hämmardetså högtsättasinte attsidanå andrabörKravet
proposi-iharRegeringenkapital.skaffaföretagförmöjligheten att

viktensmåföretagspolitik betonat25199l9251tionen nyenoms.
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effektiv riskkapitalmarknad för småföretag byggs Detattav en upp.
enligtär regeringen önskvärt med marknad börskaraktär dären av

aktier i småföretag kan sådan marknad kan medomsättas. En
kommitténs kategoriindelning aktier i publika aktie-endast hantera
bolag.

På grund det aktiekapitalet ianförda föreslår kommittén ettattav
publikt aktiebolag skall uppgå till minst 1 miljon kronor.

Finland, aktiekapitalet i skall uppgå tillI där i aktiebolag dagett
15minst 000 finska föreslås minst 50 000 finskamark, höjning tillen

mark för privata aktiebolag för publikaoch 500 000 finska mark
aktiebolag. emellertid inte gälla äldreDet kapitalkravet skallnya
bolag efter därtudelningen önskar privata. I Norge,som vara
aktiekapitalet i dag skall 50 000 föreslåsuppgå till norska kronor, en

150 miljonnedre gräns 000 norska kronor i privata bolag och l
norska kronor i offentliga kapitalkravet 200 000bolag. DanmarkI är
kronor för aktieselskab.anpartsselskab och 500 000 kronor fir

2.7.5 aktiebolagskategoriByte av

publikaKommittén har i det föregående avsnittet uppskattat antaletatt
iaktiebolag blir omkring 000 bestämmelserna träderl när de nya

överväldigande kommerkrañ. majoritet de gamla bolagenEn av
bolagsåledes bli privata aktiebolag. Så samtligaatt gott somsom

bildas därefter kommer såvitt kommittén ocksåkan bedöma att vara
förbliprivata aktiebolag. Flertalet de privata bolagen kommer attav

kapitalprivata. del dem kommer emellertid och krävaEn växaattav
i omfattning bolaget sig till allmänheten.sådan måste vändaatten

bolaget publiktDärmed tvingas övergå till publikt aktiebolag. Ett
aktiebolag också på affärer tvingas sätta nedkan grund dåligaav

miljon likvidation och tillaktiekapitalet under l kronor för undgåatt
och liknandeföljd övergå till privat dessahärav bolag. Förett

aktiebolagskategori.situationer krävs bestämmelser bytei lagen om av
bolagskategori skallviktig fråga sådant byteEn är ett avom

med måstefråganinnebära bolaget byta identitet. Besvarasatt anses
enligteftersom desamtycke till bytetbolagets borgenärer sittge

Kommitténgäldenär.skyldiga godta bytesvensk interått är att av
sätt.uppfattas på dettainte skallemellertid kategoribyteatt ettanser

tillgångar och skuldersinabehåller aktiebolagetVid kategoribyteett
alltså inte. Ettfordrasnågot samtycke från bolagsborgenäremaoch

behåller sittbolagetoförändrade identiteten äruttryck för den att
organisationsnummer.

iliggeraktiebolagpubliktaktiebolag tillövergång från privatEn
utvecklas.ochföretag skall växaönskemållinje med allmänna attom
marknad.påkan säljasderas aktieraktieägarna innebär detFör att en
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borgenäremaFör innebär sådant kategoribyte inte heller någraett
problem. Bolaget får bättre möjligheter skaffa kapital ochatt eget
kraven från värdepappersmarknaden på insyn i bolaget har även
borgenärerna glädje av.

I samband med bytet kategori måste bolaget sin firma.ändraav
Beslut sådan ändring giltigtär det biträtts aktieägare medom om av
två tredjedelar såväl de avgivna pårösterna de stämmanav som
företrädda aktierna. Samma majoritet bör krävas för beslut byteom
från privat till publikt aktiebolag. Vidare måste kontroll ske atten av
det lägsta tillåtna aktiekapitalet för publika aktiebolag inte finnsbara
registrerat det också finns förtäckning det vid tiden förutan att
kategoribytet. Kommittén föreslår bestämmelser härom iatt tas upp
17 kap.

dettaI sammanhang har kommittén också övervägt privatettom
aktiebolag önskar övergå till bli publikt skall kunna anskaffaattsom

fördet publikt aktiebolag nödvändiga aktiekapitaletett attgenom
emittera aktier på värdepappersmarknaden. sådan emission kanEn
enligt kommitténs uppfattning inte medges. Det skulle skapa en
osäkerhet gränsdragningen mellan de två bolagskategorierna ochom
kunna tvivelväcka Sveriges implementering bestämmelsernaom av
i det andra bolagsdirektivet aktiekapitalrörande lägsta tillåtna i ett
publikt aktiebolag.

övergång frånEn publikt till privat aktiebolag betydligt störrereser
problem. Aktieägare köpt sina aktier marknaden och räknatsom
med när helst kunna sälja dem igen, kan efter kategoribytetatt som
inte längre sälja dem på marknaden. Därigenom minskar också
aktiens likviditet väsentligt. giltigtFör beslut sådant kategori-ettom
byte bör enligt kommitténs mening därför krävas utomordentligt hög
majoritet. Kommittén föreslår samtliga på stämman närvarandeatt
aktieägare med minst 90 samtliga aktier skall biträdaprocent av
beslutet. Med så hög majoritet blir intedet aktuellt med be-en
stämmelser skyldighet lösa in minoritetens aktier.attom

2.7.6 Ikraftträdande- Övergångsbestämmelseroch

tidpunkt vid vilken aktiebolagslagstiftningenDen den svenska skall
tillanpassad EGs bolagsdirektiv bestäms EES-avtalet.vara av

Sverige har bolagsrättens område medgivits implementeringstiden
på två år från avtalets ikraftträdande. Kommittén föreslår med hänsyn
härtill ändringarna i aktiebolagslagen i kraft den 1 januarisättsatt
1995.

den januari 1995Fr.o.m. 1 skall sålunda varje aktiebolag vara
endera privat aktiebolag eller publikt aktiebolag. Kommittén föreslår

samtliga aktiebolag i ikraftträdandet hänförssamband med tillatt
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ansöktbolaget innan desskategorin privata aktiebolag, såvida inte
tillhöra aktiebolag.kategorin publiktattom

haaktiebolag skall bolagettillhöra privatFör kategorin ettatt
aktiebolag bildasPrivataaktiekapital minst 100 000 kronor. somom

kapital-uppfylla dettafr.0.m. den januari 1995 skall omedelbart1
kapitalkravetföreslår kommitténkrav. För äldre privata bolag att

med lägrejanuari 1996. Bolagskall uppfyllt den 1senastvara
Rättsverkningarnaavförs dag.aktiekapital registret denna attavur

1973 årsenligtavförs registret föreslås bli desammabolaget somur
lagstiftning.

miljonaktiekapital minst 1publika aktiebolag krävsFör ett om
Äldre januari 1995 önskardenkronor. bolag fr.0.m. 1 varasom

kapitalkravet.uppfyllamåste detta datumpublikt aktiebolag senast
finns möjlighetuppfyller kapitalkravet,bolag inte dåFör attsom

aktiebolag.övergå från privat till publiktsenare
aktiekapitalethöjningenår 1973 beslutadeErfarenheterna den avav

tillförsrekommenderar verketaktiebolagskommitténsådanaär attatt
den1995 för sighalvåretsärskilt under andra taattextra anresurser

och övrigahöjningenden föreslagnaarbetsanhopning som nu
beräknas medföra.framlagda förslag kan
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Övriga3 förslag

Kommittén har analyserat det första, andra, tredje och tolfte bolags-
direktivet på sätt redovisas i betänkandets fjärde avdelning.som
Kommittén har vid denna analys arbetat med målsättningen Sverigeatt
på lojalt sätt skall uppfyllaett direktivens krav det inte finnsattmen
anledning än undantagsvisatt annat gå längre än vad direktiven
kräver. Resultatet analysen vid handen det krävs serieav attger en

ändringar i den svenska lagstiftningen för EGsav krav skallatt
tillgodoses. Dessa ändringar har emellertid oña begränsad betydelse
bl.a. det skälet svensk aktiebolagsrättatt i likhetav med EGs
bolagsrätt i mycket hämtat sin inspiration från tysk rätt. 1975 års
aktiebolagslag uppfyller därför redan i utgångsläget i långa stycken
EGs krav.

Bland de viktigare ändringar kommitten föreslår skall följandesom
nämnas. i

3.1 Apportemission m.m.

I det andra bolagsdirektivet åläggs medlemsstaterna reglera s.k.att
uppskjuten i sina aktiebolagslagen.apport Den svenska aktie-
bolagslagen saknar helt bestämmelser sådan Kommitténapport.om
föreslår därför bestämmelseratt uppskjuten in i 2 kap.apportom tas

3.2 Företrädesrätt vid ökning aktiekapitaletav

detI andra bolagsdirektivet föreskrivs aktieägarna skall haatt
företrädesrätt vid kontantemission i förhållande till det antal aktier de
tidigare äger. Medlemsstaterna får emellertid medge avvikelseatt
från företrädesrätten föreskrivs i bolagsordningen bl.a. i fråga om
aktier skiljer sig beträffande rätten till andel i vinst ellersom
likvidationskvot. Avvikelsen får inte innebära ägarna till aktieratt av

slag helt utesluts frånett rätten teckna aktier slagatt annatnya av
skall betalas kontant. De skall alltid ha åtminstonesom subsidiären

företrädesrätt till de aktiema.nya
I svensk rätt saknas bestämmelser subsidiär företrädesrätt tillom

aktier. Kommittén föreslår saken regleras i 3 kap.nya att
Det skall i sammanhanget påpekas värdet subsidiäratt av en

företrädesrätt framstår något tveksamt. Om aktier skallsom nya
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företrädes-förmånlig, torde deframstårtill kurstecknas somsomen
säljaför aktierna ellersigantingen tecknaaktieägarnaberättigade

favörekonomiskasig dentillgodogöraförteckningsrättersina att
iemissionen det närmasteså fall blirinnebär. Ilåga kursendensom

betydelse begränsad.företrädesrättenssubsidiäraoch denfulltecknad
första handde iframstår så högteckningskursenåterigen attOm som

tordeutnyttja sin teckningsrätt,avstår frånñreträdesberättigade att
ekonomiskt värde.begränsatföreträdesrättensekundäraden vara av

högstanyemissioni beslutmöjligtockså ettDet är att ett angeom
5jfr 4 förstaökning kap. §aktiekapitaletsförbelopplägstaoch

denavbryta teckningen närstyrelsenbemyndigaochstycket 4 attatt
Med såblivit täckt.aktiekapitalbehovbolagets ettbedömer att av

vanligen fulltecknad ochnyemissionenbliremissionsbeslututformat
aktualiseras inte.företrädesrättensubsidiäraden

möjlighetenockså erinrakommitténvillsammanhangl detta om
från aktieägarnasavvikelsebeslutabolagsstämmanför att om

enligt punkten 4enligt gällande rättSåvälföreträdesrätt. avsom
föreskrivakan bolagsstämmanbolagsdirektiveti det andraartikel 29

aktieägarnahållet, såhelt ochföreträdesrättenfrånavvikelse att
Då måste detsubsidiära företrädesrätt.ochsin primäramister både

endast beträffan-avvikelseföreskrivaförockså stå stämmanöppet att
emissionsbe-föreskrift iföreträdesrättensubsidiärade den genom

berättigadehandde i förstainte tecknasaktierslutet att avsomom
anställda.exempelvis bolagetsandra,skall erbjudas

vidföreträdesrätten ärsubsidiäraför denbärande motivet attDet
intresse förför väckalågtofta sättskontantemission kursen att

värdetverkligalägre än detkursenemissionen. Om represente-satts
handi förstavärdeekonomisktaktiemaöverblivnade ett somrar

kommitténenligtDärvid saknas dettillgodo.aktieägarnabör komma
redan harde aktieägareskillnad mellananledning göraatt som

och dei emissionenaktiertecknasin företrädesrättutnyttjat att
utnyttja. Ingenhaft någon företrädesrättinteaktieägare att avsom

blivitaktiertill deden andranågon bättre rätt änhar somgrupperna
subsidiärahärmed deni enlighetKommittén föreslåröver. att

tilllika deaktieägare har rättallaskall innebäraföreträdesrätten att
överteckning skall deaktieslag. Vidaktierna,överblivna oavsett

till tecknatförhållandetecknarna iaktierna fördelas mellanöverblivna
lottning. Fördelnings-mån det inte kan ske,antal och, i den genom

2nuvarande 17 kap. §bestämmelserna imodellen har hämtats från
fall.fria aktier i vissttredje stycket fördelningen avom

bolagsdirektivet behandlasartikel 29 i det andrapunkten 2 bI av
skiljer sigaktieraktier med olika röstvärde sättsamma som som

fråganlikvidationskvot. väckeri fråga till vinst eller Deträttenom
bolagsordningenbestämmelser itiden tillåtaär att omom nu mogen

aktiekapitalet,vid ökning även närföreträdesrätten till aktier avnya
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skillnaden mellan aktieslagen röstvärdet.avser
Röstvärdesskillnader betydelsefullaär i svenskt näringsliv haroch
ekonomiskt värde. Kommittén marknaden vidett sin värde-attmenar

ring aktierna kan beakta diskriminerande bolagsordningsbestäm-av
melser och alltså priset på aktierna kommer sättas med hänsynatt att
till aktierna företrädesrätt till aktier eller ej.om ger nya

framstårDet också från allmänna synpunkter önskvärt attsom
företrädesrätten till aktier, i många sammanhang ärnya som av
utomordentlig betydelse för aktieägarna, så långt det är möjligt
regleras i bolagsordningen, så den överväger köpa aktieratt attsom
i bolaget vad han har sigrätta efter och kan korrektsättavet att ett
pris på aktierna. Kommittén föreslår därför skillnaderna mellanatt om
aktieslagen hänför sig till röstvärdet, töreträdesrätten vid ökning av
aktiekapitalet enligt 4 kap. skall regleras i bolagsordningen.

Det emellertidär ägnat inge betänkligheter två aktieslag,att om
har lika till tillgångarrätt och vinst och endast skiljer sig åt isom

fråga rösträtt, skall ha olika företrädesrätt till aktier vidom nya
ökning aktiekapitalet fondemission jfr SOU 197115av genom s.
155. En sådan emission är bokföringsåtgärd innebär atten ren som
aktiekapitalet ökas överföring medel från fritt kapital,egetgenom av
uppskrivningsfond eller reservfond eller uppskrivninggenom av

Ökningenanläggningstillgångs värde. aktiekapitalet sig uttrycktarav
i aktier delas till aktieägama. Om aktierna skallutnya som vara
likaberättigade i fråga tillgångar och vinst innebär det attom
fondaktiema måste fördelas så aktieägarna behåller sin andelatt av
aktiekapitalet och röstetalet i bolaget. En uttrycklig bestämmelse
härom bör in i aktiebolagslagen.tas

betänkligheter beträffandeDe fondemission kan anföras motsom
skillnader i företrädesrätt mellan aktieslag inte skiljer sigsom
beträffande rätten till tillgångar och vinst siggör inte gällande med

styrka när det gäller kontantemission. Här kan kommersiellasamma
skäl anföras för emissioner riktas till ägarna det ellersom av ena
andra slaget. nackdel emissionenDen kan innebära för de övrigasom
aktieägarna kan också neutraliseras väl emissions-avvägdgenom en
kurs.

Med kommitténs förslag har i praktikende viktigaste skillnaderna
mellan aktieslagen förbundits med skyldighet reglera företrädes-att

i bolagsordningen.rätten finnsDet i och för sig knappast bärande
skäl särbehandla övriga skillnader. Artikel 29 punkten 2 detatt av
andra bolagsdirektivet medger emellertid inte bestämmelser olikaom
företrädesrätt i andra fall skillnadernaän när mellan aktieslagen avser
röstvärdet eller tillrätten utdelning eller likvidationskvot.

På grund det anförda föreslår kommittén den nuvarandeattav
förbudet i bolagsordningen reglera företrädesrätten tillattmot nya
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endast röstvärdetaktieslagenaktier, skillnaderna mellannär tasavser
iskyldighet reglera företrädesrättenmedbort och ersätts atten

bolagsordningen.
beslutföreskrivs bolagsstämmansandra bolagsdirektivetI det att

kräver två tredjedelsfrån aktieägamas företrädesrättavvikelseom
absolut majoriteträcker det medmajoritet. Enligt aktiebolagslagen

majoritet förkrav på absolutför sådant beslut. Aktiebolagslagens
ändringar krävsdärför höjas. Motsvarandesådant beslut måste

företabemyndigande för styrelsenbeträffande beslutstämmans attom
godkännandefrån aktieägarnas företrädesrätt och stämmansavvikelse

styrelsen under förut-sådan avvikelse har beslutats avav somen
Ãndringama gällerbolagsstämmans godkännande.sättning av

skuldebrevaktier konvertibla skuldebrev ochemission såväl somav
Kommittén föreslår ioptionsrätt till nyteckning.förenade med

5ändringar i 4 och kap.enlighet härmed

3.3 aktiekapitaletNedsättning av

majoritet påföreskrivs två tredjedelsbolagsdirektivetI det andra
aktiekapitalet.giltigt beslut nedsättning Ombolagsstämman för avom

krävas särskildaktieslag skall dessutomdet finns än ett om-mer
nedsättningen.varjeröstning inom aktieslag berörssom av

kan i dag fattas med absolutnedsättning aktiekapitaletBeslut om av
ändras. Kommitténmajoritet. måste därför lagenPå denna punkt

majoritet påföreslår huvudregel två tredjedels stämman, mensom
tidigare utgivna aktier rubbasrättsförhållandet mellan genomom

föreslås högre majoritet.nedsättningsbeslutet ännu
nedsättning aktiekapitalet riskerar bolagsborgenärernaVid attav

det andra bolags-komma till skada. Såväl aktiebolagslagen som
be-direktivet innehåller därför, i överensstämmande,stort sett

få betalning ellerstämmelser för bolagsborgenärernarätt attom
emellertidsäkerhet för sina fordringar. aktiebolagslagenI görs ett

för sådana samtidigtundantag bolagets borgenärer är bolagetssom
gäldenärer i rättsförhållande. undantag inte till allaDetta ärsamma

förenligt föreslårdelar med direktivet och kommittén det be-att
gränsas.

I det andra bolagsdirektivet har bolagets borgenärer tillrätt
betalning eller säkerhet också nedsättningen sker enligt förbehållnär
i bolagsordningen. Någon sådan finns inte enligt aktie-rätt
bolagslagen. Kommittén föreslår det lagfästa borgenärsskyddetatt
stärks på denna punkt.



ÖvrigaSOU 199283 förslag 137

3.4 Förvärv aktierav egna

Enligt det andra bolagsdirektivet får aktiebolag inte teckna sinaett
aktier. Någon motsvarande bestämmelse finns inte i aktiebolags-egna

lagen även gällande rätt får innebära sådan teckningattom anses en
är ogiltig. Kommittén föreslår i klarhetens intresse uttryckligtett
förbud teckning aktie.mot av egen

I det andra bolagsdirektivet behandlas vidare den situationen att ett
aktiebolag förvärvat aktier i det bolaget. Direktivet föreskriveregna
då bolaget skall göra sig medatt aktierna inom år. Liknandetreav
bestämmelser finns i aktiebolagslagen, kommittén föreslår vissamen
justeringar för uppnå full överensstämmelseatt med vad direktivet
kräver.

Kommittén skall enligt sina direktiv pröva frågan svenskaom
aktiebolag, i likhet med vad falletär i många andra europeiskasom
länder, skall få förvärva aktier. Besvaras frågan med ja, kommeregna
de föreslagna bestämmelserna omprövas. Kommittén åter-attnu
kommer således till frågan aktier i sitt slutbetänkande.om egna

3.5 Aktiebolags ställföreträdare

Enligt det första bolagsdirektivet blir aktiebolag bundet i för-ett
hållande till tredje de åtgärder bolagsorganen företarman genom som
på bolagets vägnar, under förutsättning åtgärderna ligger inomatt
den företrädarätt bolaget bolagsorganenlagen tillerkänneratt som
eller tillåter dessa tillerkänns. Med bolagsorganenatt i direktivetavses
bolagsstämma, styrelse och verkställande direktör medan styrelsenav
utsedda firmatecknare företräda bolaget på grund fullmaktanses av
och följaktligen inte räknas till bolagsorganen. Med andra ord blir
bolaget enligt direktivet bundet åtgärder bolagets styrelse ellerav som
verkställande direktör företar bolagetspå vägnar under förutsättning

åtgärden lagligen kan företasatt ställföreträdaren. Som exempel påav
bolagetnär inte blir bundet kan nämnas det fallet styrelsen ingåratt

avtal ändra bolagsordningen; sådanatt ändring kan baraom en
beslutas bolagsstämman.av

I aktiebolagslagen saknas uttrycklig bestämmelse bolagetsatten om
ställföreträdare binder bolaget åtgärder de företar inomgenom som

för sin lagliga kompetens. Kommittén föreslår sådanramen att en
bestämmelse införs. Därvid finns det enligt kommitténs mening inte
skäl behandla styrelsenatt utsedda särskilda firmatecknareav
annorlunda än styrelsen och verkställande direktören. Bestämmelsen
har utformats i enlighet härmed.

Alla aktiebolag skall i sin bolagsordning ändamålet medange
bolagets verksamhet, sågverksrörelse. Bolagsordningent.ex. skall

in för registrering och kungöras. Verksamhetsföremålet fårges
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med bolaget.i förbindelseför alla träderkäntdärefter somanses vara
bolagetssituationenbehandlas denbolagsdirektivetförstadet attI

för sinför bolaget inomhandlarvisserligenställföreträdare ramen
verksamhetsñremålet. Enligtöverskriderlagliga kompetens men

ställföreträdarensändå bundetregelblir bolagetdirektivet avsom
medlems-möjlighet föremellertiddirektivet öppnasåtgärder. I en
på såbetydelse sättverksamhetsföremålet störretillmätastaterna att

innebörd bolagetlagbestämmelsermeddelatillåtet attdet är attatt av
verksamhets-medöverensstämmeravtal intefritt frångår ett som

i ondvisarbolagetföremålet, tro.motpartenatt varom
strideråtgärderinte företafår bolagsorganensvenskEnligt rätt som

Åtgärder verksamhets-utanförfallerbolagsordningen.mot som
befogenhetsöverskridande. Förföljaktligenbehandlasföremålet som

förmår visafritt detgårgäller bolagetsådana fall att mot-att om
Bestämmel-överskreds.befogenheteneller bort inseinsåg attparten
nyssnämndadenför bolaget änfår gynnsammeraanses varasen

ondtrosregeln i direktivet.
för bolagetmöjlighetennuvarandeföreslår denKommittén attatt

strid medställföreträdare idessavtal ingåttssigfreda mot avsom
direktivetsväljer såledesKommitténbort.verksamhetsföremålet tas

huvudregel.
åtgärd på bolagetsvidtarställföreträdarehända bolagetskanDet att

i strid medkompetensför sin lagligainomvägnar menramen
bolagsorgan.högrebeslutbolagsordningen ellerinstruktioner i ettav

i fastighets-direktörenverkställandeexempel kan nämnas ettSom att
bolagsordningen,idetfastighetersäljer bolagetsbolag atttrotsaven

inte fårhanbeslut styrelsenellerbolagsstämmobeslut attangesav
åtgärd.sådanvidta en

bolagsorganens rättbegränsningar idirektivet kan attEnligt
på grundellerbolagsordningenpå grundföreträda bolaget avav

dentredje Ialdrig åberopasbolagsorganbeslut motett man.av
ingåttsavtalbehandlasåterigenaktiebolagslagensvenska ett avsom

lagliga kompetensför sininomställföreträdarebolagets menramen
befogenhetsöverskridande ochinstruktionermed sinai strid ettsom

verksamhets-närsig på sättalltså fredakanbolaget somsamma
bestämmelsernaförslårKommitténöverskridits.föremålet att om

eftersom deaktiebolagslagenbefogenhetsöverskridande utmönstras ur
direktivet.strider mot

verkställandesituationenockså denbehandlasaktiebolagslagen attI
skall enligtDålagliga kompetens.överskrider sindirektören

verkställandeemellertidbundet. Ombolaget intehuvudregeln vara
för denvidtagits inomåtgärdengivit skendirektören att ramenav

kundeintebeslutstyrelsensdärförförvaltningen ellerlöpande att
uttryckligenligtblir bolagetolägenhetväsentligavvaktas utan en

förmårbolagetbundet. Endastregeländåbetämmelse härom omsom
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visa insåg eller hade bort inseatt verkställandemotparten att
direktören överskred sin lagliga kompetens går bolaget fritt. Kom-
mittén föreslår inte några sakliga ändringar i den bestämmelsen.

3 .6 Vinstutdelning m.m.

Enligt det andra bolagsdirektivet får vinstutdelning ske endast under
vissa förutsättningar. Har utdelning skett i strid med dessa förutsätt-
ningar skall de aktieägare har mottagit utdelning betala tillbakasom
beloppet till bolaget. Det gäller dock bara bolaget förmår visa attom
aktieägarna kände till utdelningen olaglig eller de medatt attvar
hänsyn till omständigheterna inte kunde okunniga det.vara om

Direktivets godtroskrav förmånligtär för aktieägarna och imera
motsvarande mån till nackdel för bolagets borgenärer detänmera

i dag gäller enligt aktiebolagslagen. De svenska godtrosreglemasom
innebär återbetalningsskyldighet för aktieägama, bolaget förmårom
visa inte hade skälig anledningatt mottagaren det frågaanta att var

laglig vinstutdelning. Kommittén föreslår bestämmelsernaattom en
ändras till överensstämmelse med direktivet.

Enligt det andra bolagsdirektivet får bolag inte lämna lån ellerett
ställa säkerhet i syfte tredje skall förvärva aktier i bolaget.att man
En motsvarande bestämmelse finns i den svenska aktiebolagslagen.
Enligt den svenska lagen kan emellertid skattemyndigheten eller i
vissa fall Finansinspektionen medge undantag från detta låneförbud.
Denna undantagsmöjlighet strider direktivet. Emellertid föreliggermot
enligt kommitténs uppfattning praktiskt behov undantag frånett av
låneförbudet i vissa fall. Det finns därför inte anledning undanröjaatt
möjligheten till undantag i vidare mån än absolutär nödvändigtsom
för tillgodose direktivets krav. Kommittén förordaratt i enlighet
härmed undantagsmöjligheten undanröjsatt endast beträffande publika
aktiebolag, för vilka direktivet gäller, medan de privata aktiebolagen,

inte omfattas direktivet, får behålla möjligheten eftersom attav
dispens lämna lån eller ställa säkerhet för förvärv aktier i bolaget.av

3.7 Fusion

I aktiebolagslagen regleras i dag två former fusion. förstaDenav
innebär aktiebolag överlåtande bolaget går iatt ett ett annatupp- -
aktiebolag Övertagande bolaget varvid det överlåtande bolaget- -
upplöses likvidation och tillgångardess och skulderutan övertas av
det Övertagande bolaget. En sådan fusion brukar kallas absorption.
En särskild form absorption är när helägt dotterbolag gårettav upp
i moderbolaget.

Den andra fusionsformen innebär två eller flera överlåtandeatt
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bolag förenas bilda aktiebolag övertar derasatt nyttettgenom som
tillgångar och skulder aktierna i Övertagande bolaget.det Dennamot
form fusion brukar kallas kombination.av

Absorption i koncemförhållande och kombinationän harannat
lång tid varit utomordentligt i Sverige.under sällsynt Orsaken till

detta står sannolikt finna främst i skattelagstiftningen. Detatt nya
skattesystemet har emellertid i viss mån ändrat förutsättningarna för
fusion aktiebolag statistiken påmellan och tyder Ökad frekvens.en
Bestämmelserna i aktiebolagslagen får därmed Ökad betydelse.

bolagsdirektivet behandlar fusionDet tredje mellan aktiebolag och
kommitténs förslagbehöver med tillämpas bara på publika aktie-

bl.a. till möjligheten fusionbolag. Med hänsyn mellan publikaav
och privata aktiebolag föreslår emellertid kommittén fusions-samma

förhindrabestämmelser för samtliga aktiebolag. För be-att att
särskilt kvalificerad majoritetstämmelserna för Övergång frånom
till privat aktiebolag kringgås, föreslårpublikt aktiebolag kommittén

fusionemellertid uttryckligt förbud där det Övertagandemotett
bolaget privat aktiebolag och eller flera de överlåtandeär ett av

publikt.bolagen är
absorption, kombinationtredje bolagsdirektivet reglerar ochDet

dotterbolag. Bestämmelsernaabsorption helägt är emellertidav mera
aktiebolagslagendetaljerade i den svenska och kommittén harän

ändringar ifunnit det omöjligt bara den svenska lagtextenatt genom
Kommittén lägger därför fram förslag tilluppfylla alla krav. helten

reglering.ny
förtjänar följandeBland de sakliga nyheterna nämnas.att

får vid absorption fusionsvederlagetEnligt aktiebolagslagen helt
skuldebrev det Övertagande bolageteller delvis utgöras t.ex. somav

föreskriver fusionsvederlagetutfärdar. Direktivet bara får beståatt
kontantbolaget eller betalning.aktier i det Övertagande Kom-av

enlighet härmed och föreslårmittén har utformat bestämmelserna i
50 detden kontanta delen inte får änutgöraatt procentmer av

fusionsvederlag.nominella värdet de aktier lämnasav som som
förenadekonvertibla skuldebrev, skuldebrev medInnehavare av

nyteckning, vinstandelsbevis eller andra värdepapperoptionsrätt till
förlora dessasärskilda rättigheter i överlåtande bolag riskerarmed att

föreskrivs innehavar-rättigheter bolaget upplöses. direktivetnär I att
Övertagande bolagetminst rättigheter i det deskall ha somna samma

Kommittén föreslår bestämmelser häromhade i det överlåtande. att
in aktiebolagslagen.itas

för de bolag skallFusionsdirektivet utgår från styrelsernaatt som
fusionsplan skall tjänagå upprättar som somsamman en gemensam

Fusionsplaneni bolag.beslutsunderlag på bolagsstämma samtliga
fler uppgifter i dag krävs besluts-skall innehålla många än somsom

fråga fusion. Blandunderlag bolagsstämma skall pröva omsom



SOU 199283 Övriga förslag 141

skall värderingsfrågomaannat belysas i detalj. Kommittén harmera
utformat sitt förslag i enlighet härmed.

Fusion absorption kräver enligt gällandegenom rätt godkännande
bolagsstämma endast i det överlåtandeav bolaget. För det Över-

tagande bolaget fusionen inte innebära än företagsköp.anses ettmer
Direktivet utgår emellertid från aktieägarna iatt det Övertagande
bolaget kan ha anledning motsätta sig fusionen.att I enlighet härmed
föreskrivs i direktivet aktieägarminoritetatt viss storlek varviden av -storleken inte får bestämmas till högre andel än fem procent av
samtliga aktier i bolaget har rätt få fusionenatt prövad på bolags--
stämma också i Övertagande bolaget. Kommittén föreslår att en
minoritet med fem aktierna i detprocent Övertagande bolaget skallav
ha rätt påkalla bolagsstämmaatt för ställning till fusionen.att ta

I likhet med vad gäller i dag är det alltså bolagsstämmansom som
har godkänna elleratt förkasta fusionsplanen. För giltigt beslut om
godkännande krävs det biträtts aktieägareatt med två tredjedelarav

såväl de avgivna rösternaav de vid stämman företräddasom
aktierna. Det innebär ändring i förhållande till gällande rätten som
har absolut majoritet huvudregel. Kommittén föreslår dessutomsom
ännu högre majoritet fusionen innebär rättsförhållandetom att mellan
tidigare utgivna aktier rubbas. Det högre majoritetskravet motsvarar
vad kommittén föreslagit för nedsättning aktiekapitalet i motsvaran-av
de situation.

När överlåtande bolagett upplöses i samband med fusion övertas
dess tillgångar och skulder det Övertagande bolaget. Det innebärav

det överlåtandeatt bolagets borgenärer byter gäldenär. Ett sådant
byte är de enligt svensk rätt inte skyldiga tåla. Sedan gammaltatt
gäller därför borgenårema vidatt fusion har rätt få betalning elleratt
säkerhet för sina fordringar. I aktiebolagslagen görs emellertid ett
undantag för sådana bolagets borgenärer samtidigt är bolagetssom
gäldenärer i rättsförhållande. Detta undantag intesamma är till alla
delar förenligt med direktivet och kommittén föreslår det be-att
gränsas i likhet med vad föreslås vid nedsättning aktiekapita-som av
let.

Det tredje bolagsdirektivet föreskriver vissa rättsverkningaratt av
fusionen skall inträda samtidigt. Det överlåtande bolaget skall sålunda
upplösas på gång dess tillgångar och skuldersamma överförs tillsom
det Övertagande bolaget och aktieägarna i det överlåtande bolaget
tillförs vederlaget för sina aktier. I aktiebolagslagen inträder dessa
rättsverkningar successivt på så sätt det överlåtandeatt bolagets
tillgångar och skulder först överlåts på det Övertagande bolaget varvid
fusionsvederlaget överlämnas till det överlåtande bolaget. Styrelsen i
det överlåtande bolaget skiftar därefter fusionsvederlaget bland
aktieägarna. Först när detta skett och redovisning för skiftet lagts
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Kommitténupplöst.dettabolaget äröverlåtandei detfram på stämma
kräver. Dedirektivetvadnyordning nyaföreslår motsvararsomen

kansjälvabolagenfusionerandedeinnebärbestämmelserna att
ochtillgångarbolagetsöverlåtandedettidpunktvilkenvidbestämma

dennadag ärIbolaget.Övertagandepå detövergåskallskulder
registreras.fusionenberoende närtidpunkt av

innebärSverigei attfusionsformenvanligastejämförelseDen utan
sådanharOftamoderbolaget.igårdotterbolag enhelägtett upp

i lotter-minoritetsaktiertvångsinlösenförberettsfusion avgenom
kandotterbolagetiaktiersamtligamoderbolaget ägerNärbolaget.

skalldotterbolagetträffa avtalhelst attstyrelser närbolagens omsom
fusionsav-närupplösesDotterbolaget genastmoderbolaget.igå upp

registreras.talet
såvälibolagsstämmanfrånutgårbolagsdirektivet atttredjeDet

bolagenmellanfusiongodkännaskalldotterbolag avmoder- ensom
styrelserbolagensförmöjlighetEmellertidslag.ifrågavarande gesnu

förutsättningar.vissaunderfusionsådanbeslutgiltigtfattaatt enom
emellertid intefusionsplan,sålunda upprättaskallStyrelsema somen

sådanteftersomfusionsvederlagbestämmelserinnehållabehöver om
minstmåsteDärefteroffentliggöras.skallplanutgå.skall Dennainte

minstUnderkraft.iträderfusionsplanen eninnanförflytamånaden
ha rättmoderbolagetiaktieägarnaskalltidpunktnämndamånad före
storlekvissaktieägarminoritetOmfusionsplanen. avdel enatt ta av

femandel än procenthögretillbestämmasfårintestorlekenvarvid- prövadfusionenfråganfåbegärbolagetaktier i attsamtliga omav -
dockhäromframställningenskallmoderbolagetibolagsstämmapå

härmedenlighetiförslagsittutformatKommittén harbifallas.alltid
minoritetsåbestämts attbolagsstämmapåkalla envarvid rätten att

dennaskall habolagetÖvertagandeiaktiernamed fem procent av
rätt.

tvångsinlö-bestämmelsernatillåterkommaKommittén omattavser
slutbetänkande.sittidotterbolagiminoritetsaktieravsen

Registrering3.8 m.m.

offentliggörandebestämmelser avfinnsbolagsdirektivetförsta omI
Bestämmelsernabolag.andraochaktiebolagrörandehandlingarvissa

iochbolagensträngare motaktiebolagslagenmedjämförelseiär
enlighetIavtalsparter.bolagetsvälvilligamån motmotsvarande mera

bestämmelseuttryckligbl.a.kommittén omföreslårdirektivetmed en
ochi Post-kungörande skettinnaninteregelaktiebolagatt ett som

blivit ellerförhållandeåberopaskall kunna ettTidningar somInrikes
visaförmårbolagetEndastaktiebolagsregistret.iinförtbli ombort
gårförhållandetkungjordaicketill detkäntfaktisktmotpartenatt
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bolaget fritt. Det kan gällat.ex. avtalett avgången verk-som en
ställande direktör tecknat innan uppgift direktörsbytet kungjorts.om

Direktivet behandlar bl.a. det fallet aktiebolagsregistretatt och
kungörelsen vad införts i detta inte stämmerom överens.som Bolaget

har kännedom rätta förhållandetsom kan naturligtvisom inte åberopa
kungörelsen tredjemot Denne får däremot åberopa kungörelsenman.

bolaget. sistnämndamot I fall kan bolaget dock freda sig attgenom
visa kändeatt motparten till vad införts i aktiebolagsregistret.som
Kommittén föreslår bestämmelseratt härom i aktiebolags-tas upp
lagen.

3.9 Ikraftträdande- och Övergångsbestämmelser
Kommittén har i det föregående föreslagit indelningen iatt privata
och publika aktiebolag skall träda i kraft den 1 januari 1995.
Detsamma bör huvudregel gälla kommitténssom övriga förslag.
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III Specialmotivering

Förslaget till lag ändring i aktiebolagslagenom
19751385

1 kap. Inledande bestämmelser

kapitlet,I fastslår de grundläggande dragen i aktiebolagetssom
struktur definierar koncembegreppet, harsamt intagits bestämmelser

innebär aktiebolagen indelas i tvåatt kategorier, privatasom
aktiebolag och publika aktiebolag.

§1
Paragrafen har ändrats på så sätt bestämmelserna i andra stycketatt

aktiebolag skall ha aktiekapitalatt och detta skallettom att vara
fördelat på eller flera aktier flyttats till paragrafen en ny

2 §
Av paragrafen, är framgår aktiebolagen indelas i tvåattsom ny,
kategorier, privata och publika aktiebolag. framgårSom denav
allmänna motiveringen bestäms indelningen rätten anlitaattav
värdepappersmarknaden. Ett aktiebolag vill ha rått vända sigattsom
till allmänheten för sin kapitalanskaffning måste välja kategorin
publikt aktiebolag. Privata aktiebolag har nämligen inte rätt att
emittera värdepapper till vidare krets, 4en se

Det övervägande antalet bestämmelser i aktiebolagslagen kommer
gälla för såväl privata publika aktiebolag.att Iden mån lagreglersom

skall gälla endast för den kategorin, detta särskilt i lagen.ena anges

3 §
förstaI stycket har intagits den tidigare i l § bestämmelsenupptagna

aktiebolag skall ha aktiekapital och dettaatt skall uppgå tillett att ett
visst minsta belopp. Paragrafen föreskriver olika belopp för det
minsta tillåtna aktiekapitalet i privata respektive publika aktiebolag.

skälAv anförts i allmänmotiveringen föreslås minstaettsom
aktiekapital på etthundratusen kronor i privat aktiebolag miljonoch en
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kronor i publikt aktiebolag.
aktiekapital uppgårInget hindrar privat aktiebolag haratt ett ett som

till miljon kronor eller högre belopp.en
andra stycket framgår alla aktier skall ha nominellaAv att samma

värde.

4 §
privatadenna och följande paragraf har upptagits förbud förI ett

aktiebolag för sin kapitalanskaffning vända sig till allmänheten.att
första privat aktiebolag eller aktieägare iEnligt meningen får ett

isådant bolag inte sprida bolagets aktier eller teckningsrättersöka
optionsbevisbolaget eller bolaget utgivna skuldebrev eller genomav

inbjudan vidare kretsoffentliggöra eller på rikta tillsättannatatt en
sprida skallteckna eller förvärva sådana värdepapper. Uttrycketatt

nedan.läsas tillsammans med vidare krets,en se
får anskaffa kapital från allmänhe-Ett privat aktiebolag således inte

lån.sig vid ökning aktiekapitalet eller vid upptagandeten avvare av
bestämmelsen hör bl.a. kontantemis-Till de åtgärder medsom avses

skuldebrev påsioner, försäljning antal aktier ellerett stort enav
utbytes-gång, introduktion på marknaden sådana värdepapper samtav

i alla slag löpandeerbjudanden. Med skuldebrev lagrummetavses av
sådana skuldebrev i antal ochskuldebrev enkla störresamt utgessom

32 tredjeför rörelsen och därför enligt §är avsedda den allmänna
stycket 193681 skuldebrev i vissa hänseenden ärlagen attom

faller såledeslikställa med löpande skuldebrev. Under bestämmelsen
obligationer förlagsbevis.vinstandelsbevis, ocht.ex.

gällande lag bl.a. i 4 kap. 18 §Rekvisitet vidare krets återfinns i
tillskyldighet utfärda emissionsprospekt vid inbjudanrörande att

aktiebolag viss storlek. Iförvärv aktier eller teckningsrätter i avav
ledningrekvisitet kan vissfråga den innebördennärmare avom

paragraf.förarbetena till nämnda Etthämtas från vad uttalades isom
formerförvärv under sådanaerbjudande teckning eller skersomom

200,överstiga omkringantalet tecknare eller köpare kan beräknasatt
får riktat till vidare krets SOUenligt dessa uttalanden anses en

med vidare krets är19719 80. exakt vadAtt som avses ens. ange
det på vilketemellertid inte möjligt. Avgörande måste sättvara

i enskilda fallet.erbjudandets adressater bestäms det
bestämmelsens tillämplighetkommittén föreslagnaFör den av

eller antalerfordras inbjudan riktas till obestämt störreatt ett
förvärva i paragrafeni syfte dessa skall teckna ellermottagare att

spridas.uppräknade dvs. värdepapperen skall Det ärvärdepapper,
sådantaktiebolag eller isåledes inte tillåtet för privat ägare ettett

erbjuda allmän-bolag exempelvis i dagspressenatt annonsergenom
heller kanheten teckna eller förvärva aktier i bolaget. Inte ettatt

värde-antal kunder hossådant erbjudande riktas till obestämt ettett
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pappersinstitut. Det i lagen angivna kravet på erbjudandets syfte
innebär å andra sidan lagbestämmelsen inte hindrar privatatt att ett
aktiebolag överlåts till eller mindre antal köpareetten genom en
aktieförsäljning kommer till stånd efter annonsering it.ex.som
massmedia. Syftet med erbjudandet iär detta fall inte obestämtatt ett
eller större antal skall förvärva aktiema.personer

erbjudaAtt bolagets aktieägare förvärva värdepapperatt som
bolaget emitterat inteär sprida dessa. Ett privat aktiebolag haratt
därför alltid möjlighet vända sig till den befintliga ägarkretsen föratt
anskaffning kapital.av

Enligt andra meningen teckningär eller avtal förvärv, på grundom
otillåten inbjudan, ogiltigt. Ogiltighet inträder ävenav en om

tecknaren eller förvärvaren är i god förvärvetAtt sketttro. genom
värdepappersinstitut, handlat i kommission, bör inte medföra attsom
förvärvarens goda tillmäts betydelse.tro

Uppsåtligt brott förbudet i första meningen medför straff enligtmot
19 kap. 1 § första stycket

5 §
förstaI meningen föreskrivs endast fondpapper, utgivitsatt som av

publikt aktiebolag, får bli föremålett fir handel på värdepappers-
marknaden. Motsatsvis följer sådan handel inte får äga medatt rum
fondpapper utgivits privat aktiebolag.ettsom av

Begreppet fondpapper har i paragrafen betydelse enligtsamma som
l kap. l § lagen 1991980 handel med finansiella instrument.om
Som sådant räknas alla de löpande värdepapper, nämligenpapper
aktier, interimsbevis, emissionsbevis och olika former skuldebrev,av

kan aktiebolag.utsom ges av
Handel på värdepappersmarknaden har, efter förebild i 2 § första

stycket 1 insiderlagen 19901342, deñnierats handel på börssom
eller organiserad marknadsplats eller värdepappersinstitut. Avgenom
motiven till det lagrummet framgår med handel på värdepappers-att
marknaden all handel på organiserade marknadsplatser ochavses

auktoriserade mellanhänder värdepappersinstitut, under detgenom
värdepappersaffärer sker mellan tvåatt kända förärpartersom som

varandra i allmänhet inte är sådan handel prop.att anse som
199091 42 50. Enligt kommitténs mening affärerär sistnämnts. av
slag vid tillämpningen förevarande paragraf inte betraktaattav som
handel på värdepappersmarknaden de ingåtts förmed-ens om genom
ling mellanhand.av

Som konsekvens handel endast tillåtenär med publikaatten av
bolags fondpapper, har i andra meningen föreskrivits handelatt om
bedrivs med privata bolags avtal därvid träffas köppapper, som om

Äveneller försäljning ogiltigt. iär detta fall gäller ogiltigheten mot
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godtroende förvärvare. sakens ligger detta gällerI ävennatur att om
förvärvet skett värdepappersinstitut eller mäklare.genom

2 kap. Aktiebolags bildande

Änd-kapitlet 9 införts.I har 3 och 9 ändrats och §§§ en ny a
ringama Hänvisningar tillföranleds det andra bolagsdirektivet.av
artiklar direktiv.dettaavser

2 §
Ändringen föranleds artikel 7.av

registreringsärendenPatent- och registreringsverkets praxis i ger
vid intehanden åtaganden utföra arbete eller tjänst godtasattatt som

praxisapportegendom. uppfylla direktivets krav bör dennaFör att nu
lagfästas.

3 §
Ändringen föranleds artikel 3 litteraav

Enligt paragrafens skall stiftelseurkund inuvarande lydelse
förekommande skallfall innehålla uppgift bolaget ersättaattom annan
kostnad för bolagets bildande allmänna avgifter och sedvanligaän

arbete.arvoden för upprättande stiftelsehandlingar och liknandeav
Stiftelseurkunden beräknat belopp för dessaskall högstaettange

medkostnader. bolagets kostnader i sambandutesluta vissaAtt av
står inte ibolagsbildningen från paragrafens tillämpningsområde,

direktivbestämmelsen. denna följer enligtöverensstämmelse med Av
ikommitténs bedömning samtliga kostnader bolaget haratt som

stiftelseurkunden tillsamband med bolagsbildningen måste ianges
högsta Paragrafen har i enlighet härmed.beräknade belopp. ändrats

9 §
Ändringen föranleds artikel 10 punkten 2.av

anmälsEnligt paragrafens nuvarande lydelse skall, aktiebolagnär
för godkändregistrering, yttrande företes från auktoriserad eller

skallrevisor all apportegendom tillförts bolaget. yttrandetAvatt
värdeframgå i stiftelseurkunden inte åsatts högreapportegendomenatt
blidet verkliga värdet för bolaget och den eller kan tillän är antasatt

för vinna full överensstämmelsebolagets verksamhet. Förnytta att
med direktivbestämmelsen i stycket andra meningenhar andra
intagits bestämmelse revisorn i yttrandet skall beskriva apportegen-att
domen vilken metod vid värderingen den.och använts avange som

sistnämnda revisorn tillgångar iI hänseende skall t.ex. enange om
tillskjuten affärsrörelse upptagits till bokfördaapportegendomsom

på good-värden eller marknadsvärden eller efter vilken grund värde



SOU 199283 Specialmotivering 149

will beräknats. Revisorn skall i yttrandet anmärka särskilda värde-
ringssvårigheter.

9 §a
Ändringen föranleds artildama ll och 13.av

Enligt första stycket skall avtal, bolaget inom två år frånsom
registreringen träffar med stiftare eller aktieägare, underställas
bolagsstämman för godkännande, avtalet innebär bolagetom att
förvärvar egendom vederlagmot ett minstmotsvarar tiondelsom enÄvenaktiekapitalet. avtal,av styrelsen ingått före bolagetssom
registrering, skall underställas bolagsstämman fir godkännande.
Bestämmelsen skall hindra reglerna tillskottatt och Övertagandeom

egendom i samband med bolagsbildningav kringgås. Risken för sådan
s.k. uppskjuten framstårapport särskilt vid förvärvstor frånsom
stiftare eller aktieägare. Ifrågavarande slag förvärv behöver inteav
underställas bolagsstämman, de ägt på svensk eller utländskom rum
börs eller led i bolagets löpandeett affärsverksamhet.som

I andra stycket bestämmelser kallelseges till bolags-om m.m.
stämma. Därvid skall bestämmelserna i 4 kap. 4 § gälla i tillämpliga
delar. Föreskrifterna i den paragrafen förslag till emissionsbeslutom
skall gälla avtalet.

I tredje och fidrde styckena föreskrivs styrelsenatt och revisorerna
skall sig över avtalet.yttra Styrelsen skall redogöra för de omstän-
digheter kan vikt vid bedömandetsom värdetvara påav den för-av
värvade egendomen och för bedömandet avtalet i övrigt. frågaIav

den närmare utformningen styrelsensom redogörelse äger 2 kap.av
3 § tredje och fjärde styckena motsvarande tillämpning. hänvis-Av
ningen till 2 kap. 9 § andra stycket 4 följer revisorernasatt av
yttrande skall framgå egendomenatt i styrelsens redogörelse inte
åsatts högre värde än det verkliga värdet för bolaget och att egen-
domen är eller kan bli till firantas bolagetsnytta verksamhet.
Yttrandet skall beskriva egendomen, vilken metod använtsange som
vid dess värdering anmärka särskildasamt värderingssvårigheter.

Om bolagsstämman inte godkänner avtalet inom månader frånsex
avtalsdagen, är enligt femte stycket första meningen avtalet utan
verkan bolaget. Bolagetmot kan sålunda inte förpliktas fullgöraatt
detta. bolagsstämmansAv vägran godkännaatt avtalet följer att
bolaget inte heller kräver fullgörelse.

femteI stycket andra meningen har upptagits motsvarighet tillen
2 kap. 3 § sista stycket. Har viss bestämmelse rörande denen
förvärvade egendomen inte redovisats styrelsen för aktieägarna påav
föreskrivet sätt, omfattar bolagsstämmans godkännande avtaletav
inte bestämmelsen och denna kan därefter inte göras gällande mot
bolaget.
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skallbestämmelserparagrafensföreskrivsstycket attsjätteI
har2 §17 kap.enligtaktiebolagprivatockså närtillämpas ett

sådantiräknasTvåårsfristenaktiebolag.publikttillomvandlats ett
bolagsordningen. Iändradedenregistreringenförfrån dagenfall av

vidaktiebolagallaföreskrivsövergångsbestämmelserna attpunkten6
privata.karakteriseras1995 skalljanuari1den somikraftträdandet

aktiebolagförmöjligheter attÖvergångsregleringen emellertid ettger
Förbolagen.publikatill dehänförsdagdennafr.o.m.detså attagera

förberedan-sådanavidtardeinnebäratorde det attbolagbörsnoterade
1995.januariden 1fr.o.m.publikarubricerasdeåtgärderde att som
1996.1995 ochårenunderparagrafentillämpaskyldigadåblirDe att

aktiebokochaktiebrevAktier,3 kap. m.m.

Ändringarna13 §§.ochi ländringarföretagitsharkapitletI
bolagsdirektiven.tolfteochandraföranleds av

§1
andraib2 litteraÄndringama punkten29artikelföranleds av

bolagsdirektivet.
skall haaktieägarnaföreskrivsbolagsdirektivet attandradetI

deaktierantaltill detförhållandekontantemission ividföreträdesrätt
iföreskrivaskanföreträdesrättdennafrånAvvikelsetidigare äger.

eller rättenröstvärdebeträffandesigskiljeraktierfråga somom
emellertid intefårAvvikelsenlikvidationskvot.ellervinstandel itill
från rättenuteslutshelt attslagaktiertillägarna ettinnebära att av

skallDebetalas kontant.skallslagaktierteckna annat somavnya
aktierna.till deföreträdesrättsubsidiäråtminstonealltid ha nyaen

aktiebolags-iför denuttryckochoförändratstycket ärFörsta ger
likhetsprincipen.grundlägganderätten

i bolaget.olika rättmedaktierfinnasfår detstycketandraEnligt
29artikelbolagsdirektivetandrarörandeövervägandenkommitténsI

iförekommerskillnaderför vilkaredogörelselämnas somen
iskillnadernämligenhuvudgrupper,sigrörpraktiken. Det treom

preferensaktier,ochlikvidationskvot stam-ochtill vinsträtten
2och1punkternaskillnader. Avövrigaröstvärdesskillnader samt
imåstealltidaktieslagenmellanolikheternaframgår angesatt

varje slag.aktierantaletliksombolagsordningen av
i dettabetydelsecentralstycket är3 i andraPunkten samman-av

skiljeraktieslagendåoch endastföreskrivs i daghang. Där att om --
bolags-likvidationskvot,ellertill vinstfråga rättensig i om

företrädesrättvilkenbestämmelserinnehållamåsteordningen om
i denanförtsskälfondemission. Avochvidaktieägarna har somny-

ändratsbestämmelserhar dessaavsnitt 3.2motiveringenallmänna
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så det blir obligatorisktatt i bolagsordningenatt reglera företrädes-
rätten mellan aktieslagen vid ökning aktiekapitalet enligt 4 kap.av
när skillnaden mellan aktieslagen röstvärdet. Det nuvarandeavser
förbudet i bolagsordningenmot att reglera företrädesrätten mellan
aktieslag skiljer sig åt endast i något tredjesom hänseende t.ex.
beträffande rätten välja styrelse elleratt revisor består oförändrat.
Punkten 3 har utformats i överensstämmelse härmed.

detI tredje stycket behandlas kontantemission.nya Beträffande
bakgrund och motiv ñr bestämmelserna i detta stycke hänvisas till
kommitténs överväganden rörande andra bolagsdirektivet artikel 29
punkten 2 och vad anförts i den allmänna motiveringensom avsnitt
3.3 företrädesrätt till nyemission.om

I tredje stycket föreskrivs till börja med primäratt företrädesrätt
inom varje aktieslag. Gamla A-aktier skall alltså rätt tecknaattge

A-aktier, sådana aktier Bolagsordningsbestämmelsenya om ut.ges
A-aktie skallatt tillrätt B-aktie,om sådana aktierge ny om ut,ges

godtas inte.
Föreskriften primär företrädesrätt inom aktieslagom innebärsamma

ingen skyldighet ñr bolaget emittera aktieratt alla slagnya av som
tidigare har givits Finns detut. A- och B-aktier kan i bolagsordningen
föreskrivas i fortsättningen baraatt A-aktier skall och deut attges

aktierna bara skall tecknas ägarnanya A-aktier. Och ävenav av om
bolagsordningen föreskriver både A- ochatt B-aktier skall emitteras,
innebär bestämmelsen primär företrädesrätt inom aktieslagom samma
inte någon skyldighet i bolagsordningenatt föreskriva deatt nya
aktierna skall emitteras i proportion till det antal aktier slagav samma

finns sedan tidigare. Bolagsordningen fårsom alltså utformas så att
den medger emissionsbeslut innebär exempelvis varje gammalsom att
A-aktie tillrätt två A-aktier medan varjeger gammal B-aktienya ger
rätt till B-aktie det vid tidentrots föratt emissionsbesluteten ny finns
lika många ochA- B-aktier i bolaget. Den lagfästa primära företrädes-
rätten inom aktieslag inte någon garanti församma så mångager att
aktier varje slag emitteras aktieslagen behållerav att sin relativa
styrka i bolaget.

I tredje stycket föreskrivs vidare aktieägarna alltidatt skall ha en
subsidiär företrädesrätt till aktier emitteras i samband medsom en
kontantemission.

Den subsidiära töreträdesrätten innebär aktier inte haratt som
tecknats aktieägare med primär företrädesrätt skallav erbjudas
samtliga aktieägare. Därvid gäller inte någon företrädesrätt inom varje
aktieslag aktieägarna harutan företrädesrätt till de aktierna inya
förhållande till de antal aktier de tidigare äger. Det följer sistaav
ledet i stycket föreskriver vid överteckningatt aktiema skallsom
fördelas mellan tecknama i förhållande till tecknat och,antal i den
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lottning.kan ske,intemån det genom
teckningslistor-innebärföreträdesrättsubsidiär attFöreskriften om

sedanbliraktier överteckningförlämnamåste utrymme somavna
jfr 17 kap.teckningsrätt,sinutnyttjatföreträdesberättigadeprimärtde

gällande rätt.stycket i2 första§
sekundäradenreglerabolagsordningenitillåtetinteDet är att

föreskriftEnlagenänpå sättföreträdesrätten annat omanger.
alltså inteaktieröverblivna ärtillaktieslagvarjeinomföreträde

emissionsbeslut inimöjligthellerinte taårmöjlig. Det att en
någotskulle innebäradeteftersomslag annatsistnämntföreskrift av

kanDäremotföreträdesrätt.aktieägaressamtligafrånavvikelseän en
bolagsstämmanavsnitt 3.2motiveringeni allmännaanförts densom

företrädesrättsekundäraaktieägaressamtligaavvika från genom
överbliv-tecknaerbjudasskallanställdade attföreskrift att t.ex.om

aktier.na
mellanskillnadenfondemission närbehandlasstycketfjärdeI

förestavadeBestämmelserna ärröstvärdet.gälleraktieslagen bara av
motiveringenallmännaredovisats i denbetänklighetervissa som

avsnitt 3.2.
aktieslagenmellanskillnadeninnebärstycketFjärde att avserom

proportionellföreskrivaskallbolagsordningenröstvärdet,endast
tillförhållandeaktieslag ivarjeinomföreträdesrättmedemission

aktierfondemissionvidförstaför detinnebärkapitalandel. Det att
skall deDärvidemitteras.skallgivitstidigare harslagalla utsomav

slagantal aktierdetproportion tilliemitterasaktierna sammaavnya
alltsåskallvarje slagmånga aktierSåtidigare.sedanñnns avsom

i bolaget. Hurstyrkasin relativabehålleraktieslagenemitteras att
handi förstaframgårtidigaresedanfinnsaktiermånga avsom

det andraemissionsbeslutet. Förförvid tidenaktiebolagsregistret
föreskriftinnehållabolagsordningsbestämmelsen attskall om

slag. Denaktiertillföreträdesrättharaktieägarna av sammanya
varje aktieslag.inomgälla baraskall alltsåföreträdesråttenprimära

gammalvarjeföreskrivabolagsordningenskalltredje attOch för det
aktieslag.aktier,mångateckna lika oavsettaktie rätt att nyager

anförtsvadindirektbelystsinnebörd harBestämmelsens genom som
kontantemission.föregåendei det om

kanbolagsordningen innebärbeskrivnaexempel på vad denSom
ökningC-aktier. Enochhar B-bolag A-,anföras ett avsom

respektivegammal C-varje B-innebära A-,aktiekapitalet kan då att
slag.aktietecknaaktie rätt att sammany avenger

föreskrifter ikringgåsfår inteBestämmelserna i stycket genom
skall finnasröstvärdesskillnadenförutombolagsordningen detattom
ekonomiskai frågaaktieslagenminimal skillnad mellanhelt omen

Är registreringskall vägras.detta falleträttigheter.
bolagsordningsbestäm-beträffandeÖvergängsregleringenAngående

övergångsbestämmelserna.punkten 9företrädesrätt,melser avseom
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13 §
Ändringen föranleds artikel 3 i det tolfte bolagsdirektivet.av

Enligt paragrafens nuvarande lydelse gäller har fåråttatt attenvar
utskrift aktieboken i avstämningsbolag. Sådan utskrift får emeller-av
tid inte innehålla uppgift aktieägare har högst femhundraom som
aktier i bolaget. Detta förbud skall enligt den föreslagna ändringen
inte gälla för bolag har endast aktieägare. Utskriftsom en av
aktieboken skall alltså under i paragrafen i övrigt angivna förutsätt-
ningar alltid tillhandahållas i fråga avstämningsbolag endastom som
har ägare, hinder antaletutan aktier i bolaget uppgåratt tillen av
högst femhundra.

Ökning4 kap. aktiekapitalet nyemission ellerav genom
fondemission

kapitletI har företagits Änd-ändringar i 12, 14 och 15 §§.
ringama föranleds andra bolagsdirektivet. Dessutom har 18 §av
ändrats på grund kommitténs förslag privata och publikaav om
aktiebolag. Hänvisningar till artiklar andra bolagsdirektivet.avser

2 §
Ändringen föranleds artikel 29 punkten 4 och artikel 40 punktenav

Enligt gällande kanrätt bolagsstämmas beslut avvika frånnu att
aktieägarnas företrädesrätt vid kontantemission fattas med absolut
majoritet. Andra stycket innebär majoritetskravetatt skärps. Beslut

avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall för bliom giltigtatt
biträdas aktieägare med minst två tredjedelar såväl de avgivnaav av
rösterna de på stämman företrädda aktierna. Majoritetskravetsom
överensstämmer med det föreskrivs för ändring bolags-som av
ordningen i 9 kap. 14 § första stycket. Högre majoritetskrav kan
föreskrivas i bolagsordningen.

Förslaget ändrar inte i övrigt förutsättningarna för beslut om
avvikelse från företrädesrätten. Alltjämt gäller således den inbördesatt

tillrätt företräde på grund bolagsordningen kan tillkommasom av
aktieslagen inte får förryckas bolagsstämmans beslut. Medgenom
andra 0rd får stämmans beslut inte innebära emissionen riktas tillatt
ägarna aktier enligt bolagsordningen inte företrädesrätt.av som ger

4 §
Ändringen föranleds artikel 29 punkten 4.av

Innebär förslag till beslut nyemission avvikelse från aktie-om
ägamas företrädesrätt, skall enligt paragrafens nuvarande lydelse
skälen till avvikelsen i förslaget eller i handling fogats tillanges som
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emellertid grundenmåstedirektivbestâmmelsengrunddetta. På av
redovisamåste såledesStyrelsenocksåemissionskursenför anges.

hur kursen bestämts.

12 §
Ändringen 27 punkten 2.artikelföranleds av

5 lika-stycket punkten ärförstaavslutarmeningarDe somnya
2 kap. 9 § andrameningarna isistaföreslagnalydande med de

hänvisas tillinnebördbestämmelsens närmareBeträffandestycket.
paragrafen.specialmotiveringen till den

§14
Ändringen 4.artikel 29 punktenföranleds av

ochnyemissionbeslutastyrelsenparagrafen kanEnligt omom
förutsättning2 underenligt §företrädesrättaktieägaresavvikelse från

i bådabeslut kangodkännande. Bolagsstämmansbolagsstämmansav
majoritet.absolut Imedfattasgällandeenligt rätthänseenden

bolagsstämmanbeslutföreslåsstyckeandra attparagrafens att avnu
från aktieägaresavvikelseföretagenstyrelsengodkänna aven

kvalificeradmedfattatsdetendastgiltigtärföreträdesrätt om
föreskrivitsmed vadöverensstämmerMajoritetskravetmajoritet. som

tillspecialmotiveringenframgårinnebörddessi 2 och närmare§ av
paragrafen.den

15 §
Ändringen 5.punkten29artikelföranleds av

styrelsenbemyndigaparagrafförevarandeenligtkanBolagsstämman
skeemissionen kanmåni dennyemission utanbeslutfattaatt om

aktieägamasavvika fråndärvidochbolagsordningenändring attav
bolagsstämmanskangällande rättEnligtenligt 2företrädesrätt

paragrafensmajoritet. Iabsolutmedfattashänseendenbådabeslut i
beslut bemyn-bestämmelseintagits attattstycke harförsta omennu

enligt 2företrädesrätt §aktieägarnasfrånavvikastyrelsendiga att
medöverensstämmerMajoritetskravetmajoritet.kvalificeradfordrar

framgårinnebördoch dess närmarei 2föreskrivits §det avsom
paragrafen.till denspecialmotiveringen

§18
privata ochÄndringen beträffandeförslagkommitténsföranleds av

aktiebolag.publika
bolag,skall, närlydelsehittillsvarandeparagrafensEnligt som

skyldigt hastycket ärfjärde attellerandra3 §10 kap.enligt
offentliggör ellerbolagi sådantaktieägareellerrevisor,auktoriserad

aktierförvärvainbjudanriktarkretsvidare atttillsättpå annat en
emissionsprospekt.upprättastyrelseni bolaget,teckningsrättereller
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Som ytterligare förutsättning härför gäller de beloppatt summan av
kan komma erläggas till följd inbjudanatt uppgår till minstsom av

1 miljon kronor. Rätt offentliggöra eller till vidare kretsatt riktaen
inbjudan ifrågavarande slag har emellertid på grund den före-av av
slagna bestämmelsen i 1 kap. 4 endast§ publika aktiebolag. Första
meningen har därför ändrats på så sätt skyldighet upprättaatt att
emissionsprospekt åvilar publikt aktiebolag.

Riksdagen har vid 199192 års riksmöte beslutat vissa ändringarom
i lagen 1991980 handel med finansiella instrument. Enligt 2om
kap. l § i nämnda lag skall med vissa undantag prospekt upprättas- -

den emitterar vissa fondpapper eller lämnar erbjudandeav som om
köp eller försäljning vissa finansiella instrument, under förutsätt-av
ning emissionen eller erbjudandetatt riktas till kretsöppen ochen

de belopp kan komma erläggas på grundsumman attav som av
emissionen eller erbjudandet uppgår till minst 300 000 kronor. Med

kretsöppen obestämt antalett På grund de sålundaavses personer. av
prospektreglema har iantagna förevarande paragraf föreskrivits att

skyldighet upprätta emissionsprospektatt inträder deom summan av
belopp kan komma erläggas till följd inbjudanatt uppgår tillsom av
minst 300 000 kronor.

Kommittén i sitt slutbetänkande återkommaatt till aktie-avser
bolagslagens bestämmelser emissionsprospekt med hänsyn till deom

prospektreglema i lagen handel med finansiella instrument.nya om

5 kap. Konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med
optionsrätt till nyteckning

I kapitlet har Ändringarnaändringar företagits i 2 och 8-9 §§.
föranleds andra bolagsdirektivet. Dessutom har 16 § ändrats påav
grund kommitténs förslag privata och publika aktiebolag.av om
Hänvisningar till artiklar andra bolagsdirektivet.avser

2 §
Ändringarna föranleds artikel 29 punkten 6 jämförd med punktenav
4.

Aktieägare har vid emission skuldebrev vederlag imotav pengar
företrädesrätt teckna sig för förvärvatt skuldebrev såsomav om
emissionen gällde de aktier kan komma träda i stället förattsom
skuldebreven eller nytecknas på grund optionsrätt. Bestämmelsenav
överensstämmer med vad gäller vid nyemission aktier. Häravsom av
följer bolagsstämman enligtatt gällande rätt med absolut majoritet
kan besluta avvikelse från aktieägamas företrädesrätt. Iom paragra-
fen har för vinna överensstämmelseatt med den föreslagna lydelsen-

4 kap. 2 § tillagts andra styckeett enligtnytt vilketav bolags--
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beslut avvika från aktieägarnas företrädesrätt giltigtstämmas äratt
endast det fattats med kvalificerad majoritet. Majoritetskravetom

med enligt förslaget uppställs i 4överensstämmer det kap. 2 §som
och dess innebörd framgår specialmotiveringen till dennärmare av
pragrafen.

8 §
Ändringen föranleds artikel 29 punkten 6 jämförd med punktenav
4.

paragrafen föreskrivs styrelsen kan besluta emissionI att om av
skuldebrev och avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt underom

godkännande. Bolagsstämmans beslutförutsättning bolagsstämmansav
enligt gällande fattasgodkännande kan i båda hänseenden rätt medom

intagitsabsolut majoritet. paragrafens andra stycke harI en ny
enligt vilken bolagsstämmans beslut godkännabestämmelse att en av

avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt giltigtstyrelsen företagen är
kvalificerad majoritet. Majoritetskravetendast det fattas medom

enligt förslaget uppställs i 4 kap. 2med det §överensstämmer som
framgår specialmotiveringen till denoch dess innebördnärmare av

pragrafen.

9 §
Ändringen punkten 6 jämförd med punkternaartikel 29föranleds av
4 och 5.

bolagsstämman kan bemyndiga styrelsenparagrafen framgårAv att
därvid avvika från aktieägarnasemission ochfatta beslut attatt om

rätt är det i båda hänseenden tillräck-gällandeföreträdesrätt. Enligt
bemyndigande fattas med absolutbeslutligt bolagsstämmansatt om

intagits sista mening.första stycke harmajoritet. paragrafensI en ny
bemyndigabeslut bolagsstämmanframgårdennaAv attatt av

företrädesrätt är giltigt endastaktieägamasavvika frånstyrelsen att
Majoritetskravetkvalificerad majoritet. överens-meddet fattatsom

innebörduppställts i 4 kap. 2 Dess närmaremed detstämmer som
till paragrafen.specialmotiveringen denframgår av

16 §
Ändringen privatakommitténs förslag beträffande ochföranleds av
publika aktiebolag.

emissions-skyldighet upprättapåParagrafen har ändrats sätt attatt
3aktiebolag enligt 10 kap. §skall åvilaprospekt inte längre som

auktoriserad revisor ellerhaskyldigtfjärde stycket ärandra eller att
skyldighet i stället åvila publiktskallSådansådant bolag.aktieägare i

Angående motiven tilli sådant bolag.aktieägareaktiebolag eller
4 18kommittén anfört under kap.till vadändringen hänvisas
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6 kap. Nedsättning aktiekapitaletav

I kapitletuharföretagits ändringar i 6 och 8 §§ och 2 §en ny a
införts. Andringarna föranleds andra bolagsdirektivet. Hänvis-av
ningar till artiklar detta direktiv.avser

§1
Ändringen föranleds artikel 33 punktenav

I 12 kap. 4 första§ stycket föreskrivs för närvarande tillatt
reservfonden skall avsättas belopp reservfonden inte uppgårsom, om
till 20 aktiekapitalet,procent minst 10av motsvarar denprocent av
del nettovinsten för året inte gårav åt för täcka balanseradsom att
ñrlust.

De flesta aktiebolag har, ibland redan i samband med bolagsbild-
ningen, medel tillavsatt reservfonden så den utgör 20att procent avÅtgärdenaktiekapitalet. vidtas i syfte skapa förutsättningaratt fir
vinstutdelning. Med hänsyn till flertalet aktiebolagatt således kan

haantas reservfond överskrider denen tioprocentsgränssom som
föreskrivs i artikel 33, kommer den nuvarande möjligheten att
överföra nedsättningsbeloppet till reservfonden sakna praktiskatt
betydelse. Punkten 1 i första stycket har i enlighet härmed ändrats
så nedsättning inteatt längre får ske för avsättning till reservfond i

fall änannat i 6 kap. 8 § och 7 kap. 2som fjärde§avses stycket.
Sistnämnda stycke innehåller bestämmelser skyldighet för bolagetom

sätta ned aktiekapitaletatt när bolaget förvärvat aktieregna men
försummat dem i tid.att avyttra

2 §
Ändringen föranleds artikel 30.av

I den sista meningen föreslåsnya nedsättningsñrslagetsatt
huvudsakliga innehåll skall i kallelsen till bolagsstämman.anges

2 §a
Paragrafen, är föranleds artiklarna 30 och 31som jämfördany, av
med artikel 40 punkten

Enligt gällande rätt kan bolagsstämmans beslut nedsättningom av
aktiekapitalet fattas med absolut majoritet. I första stycket föreskrivs

bolagsstämmasatt beslut nedsättningnu aktiekapitalet förom attav
giltigt skall ha biträtts aktieägarevara med två tredjedelar såvälav av

de avgivna rösterna de vid stämman företrädda aktierna.som
Majoritetskravet överensstämmer med vad enligt 9 kap. 14 §som
gäller för ändring bolagsordningen inte påverkarav redansom
utgivna aktiers rätt. bolagsordningenI kan föreskrivas högre majori-
tet.

I andra stycket har intagits krav på särskilt kvalificerad majoritet
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redanmellanrättsförhållandetrubbarnedsättningsbeslutetfallför det
gällervadmedöverensstämmerMajoritetskravenaktier.utgivna som

majori-föreskrivas högrekanbolagsordningen15 I9 kap.enligt
tet.

situationenbl.a. denbehandlasstycketandrameningenförstaI av
emellertidslag.enda Antag attaktierfinnsbolageti ettatt av

aktier,samtligapå hälftengårnedsättningsbesluttillförslaget ut att av
eller lösasdrasskall250 i aktieboken,med 1aktiernanämligen nr -

därförkrävsgiltigt beslutlikhetsprincipen. Förstriderin. Detta mot
biträttsdetstycket 315 första9 kap. § attefter mönster avav

tion-nioföreträdandeaktieägarenärvarandevidsamtliga stämman
skallaktieägaresamtligainte kräverlagenaktierna. Att attdelar av

kommitaktier harnågranågon ellerpåsamtycke berorsitt att omge
besluthindrabördet inteokändasåledes ärochbort ägarna som

iaktieägarekändvarjeinnebärordningennödvändiga. attbedöms
beslutet.har vetorättsituationerliknande motangivna ochden

kanidelta stämmanförsummataktieägarekan attTilläggas att som
underreglervanligaenligtbolagsstämmobeslutet t.ex.klandra

16i 9 kap.generalklausulen utanstriderbeslutetpåstående motatt
majoritet.kraftigsåmedfattatsbeslutethinder att enav

denbl.a.reglerasstycketandra1punktenmeningenandraI av
olikainte ärvisserligenaktierfinnsi bolagetsituationen avatt som
olikaändå har1i 3 kap. §meningi denslag sommenavsessom

aktierkonvertiblafrågaexempelviskanDeti bolaget.rätt omvara
tillförslagetinlösen. Antaghembud eller attunderkastadeaktiereller

skall lösasi bolagetpreferensaktierallainnebärnedsättningsbeslut att
preferensaktiernahälftentillhänsynbelopptill attin utan avsamma

stamaktier,tillskall konverteraskortbolagsordningen inomenligt
tillrättskallnedsättningsbeslut etttillförslagenligt gesammasom

godkännandebeslutgiltigtinlösenbelopp. Förväsentligt högre avom
vidsamtligabiträttsdetdärförkrävsnedsättningsbeslutet att av

företrädan-preferensaktierkonvertiblanärvarande ägarestämman av
denunderpreferensaktierkonvertiblasamtligationdelarde nio av

biträttsgodkännandebeslutetförutsättningen avytterligare att
deavgivna rösternadesåvältredjedelartvåmed somaktieägare av

l.styckettredje159 §jfr kap.aktiernaföreträddapå stämman
situa-denreglerasstycketandra2punktenmeningenandraI av

bolagsord-iolika slag. Antag attaktierfinnsi bolagettionen att av
innebärpreferensaktierochbestämmelserfinnsningen stam- somom

tillrättendastupplösning ettbolagetsvidpreferensaktierna geratt
förslagetInnebärvärdet.nominellamotsvarandeutskiftningsbelopp

medinlösasskallstamaktierochpreferens-nedsättningsbesluttill att
enligt bolags-stamaktiernas rättinnebäradetkanbelopp, attsamma
aktiekapitaletnedsättningbeslutgiltigtkränks. Förordningen avom

och niostamaktierallahälftentillbiträtts ägaredetdåkrävs att avav



SOU 199283 Specialmotivering 159

tiondelar de på stämman företrädda stamaktiemaav under den
ytterligare förutsättningen godkännandebeslutetatt biträtts av
aktieägare med två tredjedelar såväl de avgivna rösterna de påav som
stämman företrädda aktierna jfr 9 kap 15 § tredje stycket 2.

6 §
Ändringen föranleds artikel 32.av

Enligt gällande rått har sådana bolagets borgenärer, bestridersom
rätten lämnar tillståndatt till nedsättning aktiekapitalet, rätt tillav

full betalning eller betryggande säkerhet för sina fordringar. Undan-
från dennatagna regel är emellertid borgenärer tillika ärsom

gäldenärer Ändringeni rättsförhållande. femtesamma stycketav
innebär undantaget endastatt kommer omfatta borgenärer,att vilkas
anspråk utgörs sådana fordringar på lön, pensionav eller annan
ersättning är förenad med förmånsrätt enligtsom 12 eller 13 §§
förmånsrättslagen 1970979. Ifrågavarande slag fordringarav ger
i händelse bolagets konkurs rätt till betalningav enligt den statliga
lönegarantin i enlighet med bestämmelserna i lönegarantilagen
1992497. Denna rätt till betalning får innebära det finnsattanses
betryggande säkerhet för fordringarna jfr 1975103 789.prop. s

Något ytterligare undantag har inte förenligt medansetts artikeln.
Det innebär bolagetsatt i avtalmotparter leveranser, licensupp-om
låtelser, avtal nyttjanderätt till fast egendom harom rätt fåetc. att
säkerhet ställd jfr 1975 2103 754 ff och 790.prop. s.

8 §
Ändringen föranleds artikel 36 punkten l littera d.av

Enligt gällande lag behöver bestämmelserna i 6 § borgenärsom
rätt till betalning eller säkerhet vid nedsättning aktiekapitalet inteav
iakttas, nedsättningen sker på grund förbehållom i bolagsord-av
ningen nedsättning inlösen aktier.om Eftersom förbehålletgenom av
framgår bolagsordningen, borgenäremaav redan när de rätts-anses
handlar med bolaget uppmärksammade på den risk förbehålletvara
kan innebära. Det fjärde innebärstycket bestämmelsernanya att om
borgenärsskydd i 6 skall§ tillämpas även när nedsättningen sker på
grund förbehåll enligt förevarande paragraf.av Bestämmelserna
behöver dock inte iakttas, inlösen sker med belopp inteom ett som
överstiger bolagets fria kapital enligt fastställd balansräkningegna för
nästföregående räkenskapsår, och beloppett nedsätt-motsvararsom
ningsbeloppet överförs till reservfonden. Det fjärde stycket harnya
utformats i enlighet härmed.

Ankommer det enligt förbehållet på bolagsstämman fatta beslutatt
inlösen är det tillräckligt stämmansom beslutatt fattas med absolut

majoritet enligt 9 kap. 13 Någon uttrycklig föreskrift härom har
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nödvändig.inte ansetts
aktiervissafattat beslutstyrelseneller attbolagsstämmanNär om

föranmälabolagetskallförbehållet, genastenligtinskall lösas
sammanlagdaaktiemasned medaktiekapitalet sättsregistrering att

nedsatt. Omaktiekapitaletregistrering skett ärbelopp. Närnominella
tillhar rättstycketenligt fjärdebolagsborgenärernaemellertid

6 vilkettillämpasfordringar,för sinasäkerhetbetalning eller
tillståndbesluträttens attnedsatt näraktiekapitalet ärinnebär omatt

stycket.andra7 §enligtregistreratsnedsåttningsbeslutetverkställa
härmed. Sam-enlighetiutformatsharmeningenandrastycketFemte

meningen.förstaföretagits iändringredaktionelltidigt har renten

vissaupptagandeaktier ochFörvärv7 kap. avegnaav
penninglån

nuvarandehar deföljdTill häravlinförtskapitlet harI nyen
dessutomhar4 §§2 och2-4 §§. Debeteckningarnaerhållit3 §§ nya

Hänvis-Ändringarna bolagsdirektivet.andraföranledsändrats. av
direktiv.dettaartiklartillningar avser

§1
Ändringen artikel 18.föranleds av

tecknaraktiebolagförbudföreskrivs ettmot attstycket ettförstaI
aktie.egen

stridaktiebolag ifalldetförbestämmelser ettstycketandral ges
skettteckningenaktie. Hartecknatstycketi förstaförbudetmed egen

tecknathastiftamaskallbildande,bolagetsmedsambandi anses
betalningen.försolidarisktmedochräkningföraktierna ansvaregen

regelmotsvarandegällernyemission,medsambanditeckningenSker
styrelseledamotStiftare,direktören.verkställandeochstyrelsenför

till ellerkändeintehanvisardirektör,verkställande atteller som
ochaktietecknareskall inteaktieteckningen,tillkännabort somanses

betalningsansvar.någothellerintehar
räkningbolagetsföraktierteckning genomstycketTredje avavser

aktiernatecknathaskallbulvanuppträderDenbulvan. ansessomsom
bedöma motalltsåAktieteckningen är atträkning. ensomför egen

rättshandling.gällandesjälvbulvanen
första-tredjeibestämmelsernaföreskriverstycketFjärde att

tecknardotterföretagtillämpning,motsvarandeskall ägastyckena om
moderbolaget.iaktier

2 §
och 3.2Ändringarna punkternaartikel 20föranleds av

förvärvadaktiebolaghuvudregel,skall,gällande rättEnligt avsom
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aktie, inte dragits in nedsättning aktiekapitalet,egen som genom av
så det kan ske förlust.avyttras snart Har aktien förvärvatsutan vid

övertagande aftärsrörelse, skall den inom två år, inteav avyttras om
bolaget erhåller dispens. Den lydelsen andra stycket innebärnya av

förvärvad aktie,att på vilket sätt den förvärvats,oavsett alltid skall
så det kan skeavyttras förlust,snart dock årutan eftersenast tre

förvärvet. Någon möjlighet etter dispens behållaatt aktien längre tid
än år finns inte.tre

Den bestämmelsen i andra stycket äger enligt tredje stycketnya
motsvarande tillämpning på aktier dotterföretag innehar isom
moderbolag.

fjärdeAv stycket framgår aktie, inte inomatt denavyttratssom
föreskrivna tiden, ogiltig.är Det åligger bolaget sätta ned aktie-att
kapitalet med aktiens nominella belopp. Ett belopp motsvararsom
det belopp med vilket aktiekapitalet nedsatts skall överföras till
reservfonden. Förslag till beslut nedsättning skall läggas fram påom
den första bolagsstämma hålls sedan ogiltighet inträtt.som

4 §
Ändringen den företagits i 4motsvarar kap. 18 5§ och kap.som
16 Angående innebörden bestämmelsen hänvisas till special-av
motiveringen till 4 kap. 18

8 kap. Bolagets ledning

ÄndringamaI kapitlet har företagits ändringar i 10 och 14 §§.
föranleds första och tolfte bolagsdirektiven.av

10 §
Ändringen föranleds artikel 5 i tolfte bolagsdirektivet.av

I paragrafen har tillagts andra stycke. Enligt dettaett skall,nytt om
aktiebolag har endastett ägare, avtal mellan honom och bolaget,en

inte löpande afñrstransaktioner på sedvanliga villkor,som avser
antecknas i eller fogas till styrelsens protokoll. Bestämmelsen innebär

avtal ifrågavarande slagatt upprättats skriñligen, avtalet iom av
huvudskrift eller avskrift skall fogas till styrelsens protokoll. Har
sådant avtal ingåtts muntligen, skall i stället dess innehåll antecknas
i protokollet. Avtal löpande affiirstransalctioner påsom avser
sedvanliga villkor behöver inte protokollföras. Undantagsregeln, som
anknyter till 8 kap. 6 gäller affärer inte med hänsyn tillsom
bolagsverksamhetens och omfattning osedvanligär beskaffen-art av
het eller betydelse. För undantagsregeln skallstor tillämpligatt vara
erfordras vidare avtalet ingås på sedvanliga villkor för affäreratt av
ifrågavarande slag och bolagsmannen inte erhålleratt gynnsammare
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gällt.haeljest skullevillkor än som
med endastbolagallagällerreglernaföreslagnadeEftersom en

följd bestäm-dotterbolag. Enhelägdaförocksågäller deägare av
måste förasfallifrågavarandeprotokoll ividareblirmelsema att nu

ledamot.endastbestårstyrelsendäri bolagäven enav

14 §
Ändringen bolags-2 i förstaochpunkterna l9artikelföranleds av
direktivet.

rättshand-bundetbliralltidbolagetstycket innebärFörsta att av
sin kompe-förinomföretarställföreträdaredesslingar ramensom

följavisserligen sägaskanpå det sättetsigförhållerdetAtt avtens.
sitt värdeemellertidharbestämmelseuttryckligEnoch 12 §§.ll

och intebestämmelseraktiebolagslagensdet ärerinran attomsom en
förbolagetsreglerarfullmaktsregleravtalslagens ansvarsom

har skettdettamarkering attåtgärder. Enbolagsorganens genomav
behörighet.föri ställetvaltsharkompetensordet

befogen-bestämmelsernågrainte längreåterfinnsparagrafenI om
allmännai denredovisatshardettaSkälen förhetsöverskridande.

förstaindirektendastframgårNyordningen3.5.motiveringen av
bundetbliralltidbolagetemellertidinnebärstycket. Det att av

bolagetspåföretarställföreträdarebolagetsrättshandlingar som
ställföreträdarenävenkompetens,fir sininomvägnar omramen

ochinstruktionersinarättshandlingen bryterföreta motattgenom
falletdetkan nämnaspå detta attexempeldet.inser Sommotparten

be-beslutstyrelsensellerstämmobeslutbolagsordningen,i om
bolagetsbestämmelseintagitshar attfirmatecknaremyndigande omav

godkännande.bolagsstämmansendast eftersäljasfåregendomfasta
avtaltecknarändå12 §elleri llfirmatecknare omOm avsessom

försäljningenblirbolaget,tillhörfastighetförsäljning somav en
försälj-medvetenköparen attbolaget ävengällande ommot varom

tillståndkrävdeansvarsfördelninginternabolagetsenligtningen av
ställföreträdarekompetentgällerMotsvarandebolagsstämma. om en

Avtalslagensverksamhetsföremål.bolagetsstrideravtalingår motsom
bolagetangivnadei fallemellertidogiltighetsregler kan engenusom

ställföre-trolöstecknatsavtalfrånfrittmöjlighet ett av enatt som
trädare.

bestämmel-medstridihandlatbolagetförställföreträdareOm en
hansbinderkompetensbolagsorganensaktiebolagslageni omserna

bolagsstämmanframgåraktiebolagslagen attbolaget.åtgärder inte Av
ändringbeslut bl.a.vissafattaexklusiv kompetens avhar att om
beträffandeuppgörelseochfusionlikvidation,bolagsordningen,

inteställföreträdare harBolagets15 1-3 §§.kap.enligtskadestånd
Beträffandeåtgärd.sådanfrågaibinda bolagetkompetens att enom

direktörenverkställandeochstyrelsenmellankompetensfördelningen
I
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hänvisas till framställningen under andra stycket.
En ställföreträdares kompetens företräda bolaget förutsätteratt att

han i vederbörlig ordning till ställföreträdare, jfr 18 kap.utsetts
3 a

I aktiebolagslagen finns förbud vissa åtgärder, utbetalningmot t.ex.
bolagets medel till aktieägarna i sambandän med vinst-annatav

utdelning, utbetalning vid nedsättning aktiekapitalet ellerav reserv-
fonden eller utskiftning vid bolagets likvidation 12 kap. 1 §.
Styrelsen kan inte fatta beslut åtgärder strider dettamotom som
utbetalningsförbud och sådana åtgärder binder, i fallutom som avses
i 12 kap. 5 första§ stycket, inte bolaget.

andra fallI detär osäkert i vad mån förbud i aktiebolags-ettmera
lagen innebär styrelsen saknar kompetens ingå avtal i strid medatt att
förbudet. Så styrelsen i strid låneförbudetmed i 12t.ex. ettanses av
kap. 7 § beviljat lån inte ogiltigt. Och lån styrelsenettvara som
beviljar bolagets revisor torde inte heller ogiltigtbli får till effektmen

revisorn förlorar sin behörighet och måste avgå 10 kap. 4 förstaatt §
stycket jfr dock Kedner 4Roos, uppl. 221. Vilken betydelses.

i detta sammanhang skall tillmätas förbudet i 8 13 förkap. §som
styrelsen företa rättshandling eller åtgärd är ägnadatt attannan som
bereda otillbörlig fördel aktieägare eller till nackdel förannan
bolaget eller aktieägare generalklausulen också svårtär attannan

generellt. Frågansäga i vad mån bolaget blir bundet åtgärdav en som
dess ställföreträdare företar i strid med förbud i aktiebolagslagenett
får överlämnas till rättstillämpningen från fall till fall.avgöraatt

andra stycket behandlasI verkställande direktören. Bestämmelserna
iöverensstämmer sak med gällande rätt.

Verkställande direktören är alltid kompetent träffa avtal inomatt
för löpandeden förvaltningen. Han dessutomär styrelsensutanramen

bemyndigande kompetent teckna avtal med hänsyn omfatt-tillatt som
ningen och bolagets verksamhet är osedvanlig beskaffen-arten av av
het eller betydelse, beslut intestyrelsens kan avvaktasstor utanom
väsentlig olägenhet för bolagets 8verksamhet kap. 12 jämförd med§
8 kap. 6 §.

Det kan svårt för utomstående vad falleravgöraattvara en som
inom för den löpande förvaltningen eller bedöma styrelsensramen om
beslut inte kan avvaktas väsentlig härtillolägenhet. Med hänsynutan
gäller överskridit iverkställande direktören sin kompetensatt om
något dessa företagit rättshandling förhänseenden hannärav en
bolaget, denna binder bolaget förutsättning bolagetsunder att motpart

i god visa insettBolaget torde ofta ha svårttro. att att motpartenvar
eller bort inse för den löpande förvaltningengränserna över-att

detskreds. Däremot kan försiktighet krävas närstörre motpartenav
gäller rättshandling till bolagets förhållanden ärmed hänsynen som
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därförbctydelse. Bolaget harosedvanlig beskaffehet eller storav
rättshandlingenvisa onda den omtvistadelättare näratt motpartens tro

karaktär.har sådanen

9 kap. Bolagsstämma

§13
majoritetinnebär det regel räcker med absolutFörsta stycket att som

majoritet för val. Högreför giltigt bolagsstämmobeslut och relativ
aktie-bestämmelser ieller lägre pluralitet kan emellertid följa av

majoritetskraven i 9andra stycket. Därmed delsbolagslagen avses
bolagsordningen, dels lagenskap. 14 och 15 för ändring av

till för minoritet viss storlek.bestämmelser skydd en av
bolagsordningendessutom tillåtet iEnligt andra stycket är det att

från huvudregeln absolutavvikelser såväl uppåt nedåtgöra omsom
bolagsordningenför val.majoritet för beslut och relativ majoritet I

tvåbeslut nyemission krävskan föreskrivas för giltigtattt.ex. om
storlek biträttminoritet visstredjedels majoritet eller att avom en

skallförslag skall träda i likvidation, dettabolagetatt varaansesom
ändring bolagsordningenbolagsstämmans beslut. det gällerNär av

sänkapå så det inte tillåtetemellertid lagen tvingande sätt ärär attatt
14 ochenligt 9 kap.majoritetskraven under vad skall gällasom
tillåtethöja alltså inte15 tillåtet kravet. Det är§§. Däremot är det att

för ändringföreskriva absolut majoriteti bolagsordningenatt av
ändringsådanñrma det går bra bestämmabolagets att att enmen

majoritet.skall kräva fjärdedelstre
giltigaserie beslut i dag ärKommittén föreslår att omsomen av

krävai fortsättningen skalluppnår absolut majoritet påde stämma
från aktie-beslut avvikelsekvalificerad majoritet. Det gäller om

betalasskallföreträdesrätt till aktier eller skuldebrevägarnas somnya
nedsättning914 och 15 5 kap. 8 och §§,kontant 4 kap. samt

och övergångaktiekapitalet 6 2 fusion 14 kap. 11 §kap. §,av a
17 kap. 1 och 2 §§.privat bolag till publikt bolag ochfrån tvärtom

på och fåralla tillbaka EG-kravföreslagna majoritetskraven gårDe
ibolagsordningen. Däremot ärunderskridas bestämmelserinte genom

frågavad gäller ii fall i likhet meddet möjligt dessaatt omsom.-
majoritethögreändring bolagsordningen föreskriva ännu genomav -

bestämmelser härom i bolagsordningen.
aktiebolagslagenbestämmelser iKommittén föreslår samtligaatt

huvudregeln i förstamajoritet enligtbeslut kräver högre änom som
kombi-paragrafen. kan utgörastycket räknas i Det sägas enupp

majoritetskravenlösningar, nämligennation två lagtekniska attav
reglernaanslutning till de övrigaantingen i 9 kap. 13 eller i§anges

majoritetskravet gäller.den åtgärdom
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17 §
I paragrafen har upptagits erinran enligt 14 kap.att 26en § talanom

upphävande stämmobeslut godkännandeom fusionsplanav om av
skall väckas inom månader. Beträffande motiven härförsex hänvisas
till specialmotiveringen till den paragrafen.

11 kap. Redovisning

9 §
Ändringen föranleds artikel 11 i det andra bolagsdirektivet.av

Uppgift uppskjuten skall lämnas i förvaltningsberättel-apportom
Denna ingår i årsredovisningen. Avskriftsen. årsredovisningenav

skall enligt 11 kap. 3 § in till Patent- och registreringsverketges
månad eftersenast det resultat- och balansräkningenen blivit

fastställda. När handlingarna kommit in till myndigheten blir de
offentliga.

12 kap. Vinstutdelning och användning bolagetsannan av
egendom

kapitletI har företagits Ändringamaändringar i 7 och 8 §§.
föranleds andra bolagsdirektivet. Hänvisningar tillav artiklar avser
detta direktiv.

§5
Ändringarna föranleds artikel 16.av

Enligt 12 kap. l första§ stycket får utbetalning till aktieägama av
bolagets medel ske endast enligt aktiebolagslagens bestämmelser om
vinstutdelning, utbetalning vid nedsättning aktiekapitalet ellerav
reservfonden och utskiftning vid bolagets likvidation. förstaAv
stycket första meningen följer aktieägare, erhållitatt utbetalningsom
i strid med lagen, ovillkorligenär skyldig återbetala beloppetatt till
bolaget. Enligt andra meningen i stycke inträder dock intesamma
någon återbetalningsskyldighet hade skäligmottagaren anledningom

det uppburnaanta beloppet.att utgjorde laglig vinstutdelning.
Kommittén föreslår den nuvarande ovillkorligaatt återbetalnings-

skyldigheten enligt första meningen i första stycket behålls oföränd-
rad. Utformningen godtrosskyddet för aktieägare, erhållitav som en
lagstridig utbetalning i form vinstutdelning, förändras emellertid.av

Artikel 16 innebär lagstridig vinstutdelningatt skall återbetalasen
de aktieägare har mottagit dennaav bolaget visarsom om att

aktieägarna kände till utdelningenatt olaglig eller med hänsyn tillvar
omständigheterna inte kunde okunniga det. I enlighet härmedvara om
föreskrivs i andra meningen första stycket lagstridigattav om en
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blirbetalningsmottagarenvinstutdelning,i formgjortsutbetalning av
kännedomhadehanvisarbolagetåterbetalningsskyldig endast attom

hamåsteförhållandenaföreliggande antasdegrundpåeller avom
andraFastänotillåten.utbetalningenkännedomhaft att varom

uttrycks-använderavfattningartikelnstillanknytaförmeningen att
tillkänthamåstetill ellerkände antasbetalningsmottagarensättet att

iondtrosrekvisitet,överensstämmerlagstridig,utbetalningenatt var
med deti saksubjektiva insikt,betalningsmottagarensdetvad avser

ochavtal1915218lageni 33 §uppställsondtrosrekvisit omsom
bolagetFörmårområde.förmögenhetsrättenspårättshandlingarandra
inträderondi sådanvarit trobetalningsmottagarenstyrkainte att

beloppetförutsättningunderåterbetalningsskyldighet, attheller inte
vinstutdelning.i formutbetalats av

§7
Ändringen 2.punktenartikel 23föranleds av

penninglåninte lämnaaktiebolagstycke fårtredjeparagrafensEnligt
bolagellerbolagetaktier iskall förvärva annatgäldenärensyftei att

stycket, underfjärdeiförbud undantasFrån dettakoncern.i samma
bolag iibolaget elleranställda ilån till annatförutsättningar,vissa

koncern.samma
styckefemteinförsparagrafeniföreslår nyttKommittén ettatt av

detinte får lämnasstycketfjärdeenligtlåninnebörd samman-omatt
överstigakommaskulledärefterlån attsådanabeloppetlagda av

framgårbestämmelsentillBakgrundenkapital.friabolagets avegna
23.artikelanslutning tillöverväganden ikommitténs

lån. Denbeviljandevidendasttillämpas nyttskallBestämmelsen av
fallför detbetalningtillförfallerlånlämnadetidigareinnebär inte att

överstigakommerlåndessa attbeloppetsammanlagdadet senareav
kapital.friabolagets egna

8 §
Ändringarna punktenartikel 23föranleds av

påSkattemyndighetenlydelse kannuvarandeparagrafensEnligt
förvärvdet vidi 7låneförbudetfrånundantagmedgeansökan om

påkallatkoncern äribolagelleri bolagetaktier annat avsammaav
föreliggerfalldet ielleromständighetersärskilda annat synner-om

be-FinansinspektionentillkommerdispensrättMotsvarandeliga skäl.
dess tillsyn.står underträffande bolag som

avsnitt 3.6motiveringenallmännaredovisats i denskälAv som
möjlighetFinansinspektionensochskattemyndighetens attbegränsas

aktier i det7 för förvärvlåneförbudet i §frånmedge dispens egnaav
fördispensmedge sådanaktiebolag.privata Atttillbolaget att avse
detdock,Dispens kanmöjligt.blir således inteaktiebolagpublika om

publikasåvälmeddelasomständigheter,särskildapåkallatär somav
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privata aktiebolag för lån är avsedda för förvärv aktier i annatsom av
publikt eller privat bolag inom koncern. Liksom enligtsamma- -

gällande rätt kommer även i fortsättningen undantag från låneförbudet
för ändamål än aktieförvärv i det bolagetannat eller bolagannategna
i koncern kunna medges, det föreliggeratt synnerliga skål.samma om
Det sist sagda gäller både publika och privata aktiebolag.

14 kap. Fusion inlösenoch aktier i dotterbolagav

I kapitlet har de nuvarande reglerna fusion medersattsom nya
bestämmelser, vilka återfinns i 1-26 §§. Bestämmelserna inlösenom

aktier i dotterbolag, i sak är oñråndrade, betecknas efter deav som
fusionsbestämmelsernas införande 27-31 §§. Hänvisningar tillnya

artiklar det tredje direktivet.avser

Inledande bestämmelser

l §
Första stycket innehåller definition på fusion. Den innebären att
överlåtande bolags samtliga tillgångar och skulder universal-genom
succession överförs på det Övertagande bolaget samtidigt detsom
överlåtande bolaget upplöses likvidation.utan

Ett ytterligare i definitionen fusionsvederlaget.moment Dettaavser
50skall till minst utgöras aktier i detprocent Övertagande bolaget.av

återståendeDen delen fusionsvederlaget får utgöras Detav av pengar.
således inte tillåtetär såsom fusionsvederlag lämnaatt kombinationen
aktier och skuldebrev eller egendom eller aktier i detav annan av

Övertagande bolaget och något dess dotterbolag. Motsvarar fusions-av
vederlaget inte lagens krav måste samgåendet mellan bolagen
rubriceras något fusion.än Det överlåtande bolagetannat bestårsom
då juridisk även avtalet fullföljs och dess tillgångarsom person om
och skulder med bolagsborgenärernas medgivande överförs på det- -
Övertagande bolaget.

Beräkningen förhållandet mellan aktier och den kontanta ersätt-av
ningen sker med hänsyn till nominella värdet på de aktier ingårsom
i fusionsvederlaget. aktierna oftaAtt har högre marknadsvärdeett
spelar ingen roll. innebärDet för kontant betalning iatt utrymmet

Ärrealiteten är mindre 50än fusionsvederlaget. marknads-procent av
värdet på det överlåtande respektive det Övertagande bolagets aktier
sådant det inte går bestämma lämpligtatt utbytesförhållandeatt ett
med hänsyn till den kontanta delen fusionsvederlagetatt då skulleav
behöva överstiga 50-procentgränsen, hänvisas bolagen till företaatt

s.k. split i det överlåtande eller det Övertagande bolaget eller båda.en
I andra stycket de tillåtna fusionsformema, nämligen fusionanges

absorption respektive fusion kombination. Formernagenom genom
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gällande rätt.enligtdesammaår som
aktiebolag heltexisterandeabsorption innebärFusion att ettgenom

absorptionspecialfallaktiebolag. Ettandraeller fleraöver etttar av
jfr 20dotterbolag, §helägtabsorberarmoderbolagnär ettär ett

ñnnasdet kangällande ärförhållande till rättinyhetnedan. En att
överlåtande bolag.än ettmer

Övertagande bolaget,detkombination nybildasfusionVid genom
jfr 5 och 12 §§.

2 §
Ändringen 2.artikel 3 punktenföranleds av

i 17 kap.majoritetskravetförhindratillsyftarstycketFörsta attatt
till privatpublikt aktiebolagövergång frånbeslutför giltigt1 § om

fusionaktiebolagpubliktkringgåsaktiebolag ettatt genomgenom
både absorption ochRegeln gälleraktiebolag.privatövertas ettav

kombination.
integällande utgörai rätti likvidationbolag trättAtt ett anses

andraförsta stycket14 kap. l §nuvarandefusionhinder mot
bolag iemellertid för fusionartikel 3 förutsättsmeningen. I av

tillgångar till aktieägarna ännuutskiftning bolagetslikvidation att av
aktiebolagslagen.stycket13 förstajfr 13 kap. §påbörjatsinte har

skallLikvidationenhärmed.i enlighethar utformatsAndra stycket
fusionen registrerats.verkställatillståndavslutas när rättens att

likvida-bolag iöverflödigt i lagen utsägaharDet att ettattansetts
likvidationstill-fusion.bolag iÖvertagande Avinte kantion vara

iåtgärder får vidtasinga andraföljafår nämligenståndet attanses
Övertagandedetta.till avveckla Ettsyftarsådanabolaget än attsom

avvecklingssyfte.inte ha dettaaktiebolag kanflera andraellerettav

§3
15.artikelParagrafen föranleds av

skuldebrevellerkonvertibla skuldebrevemissionbeslutI avom
alltid den rättnyteckning skallmed optionsrätt tillförenade anges

föroptionsbeviseller innehavaretillkomma borgenärskall avsom
stycketfusion 5 4 förstakap. §händelse bolaget upphörden genom

vinstandelsbevis 7beträffandebestämmelse saknas8. Motsvarande
fusion före konverte-bestämmelser hur2 Saknaskap. §. enom

befriarpåverkar innehavarens rättoptions- eller inlösendagenrings-,
denfrån skyldigheten reglerainte fusionerande bolagendet de att

för innehavarnasituationen på godtagbartuppkomna sätt ärett som
finna iOftast torde lösningen ståifrågavarande värdepapper. attav

eventuelltersättning för konverterings- eller optionsrätten,kontanten
i förening förtida inlösen skuldebrevet.med en av

bolagfusionerandeparagrafen intemärkaDet är ettattatt ger
Å andrautelöpande värdepapper.tvångsinlösanågon möjlighet att
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sidan kan värdepappersinnehavama inte förhindra fusionen förutsatt
det Övertagande bolagetsatt ekonomiska ställning är betryggande ifr

14 § andra stycket. Kan uppgörelse inte nås på frivillig väg, måste
det Övertagande bolaget erbjuda värdepappersinnehavama motsvaran-
de förmåner i det Övertagande bolaget de åtnjöt i det Överlåtan-som
de jfr 4 6.§ Tvist förmån får prövas allmän domstol iom av
samband med klander bolagsstämmobeslut godkännandeav om av
fusionsplanen eller, när det Överlåtande bolaget har upplösts, i mål
mellan värdepappersinnehavaren på sidan och det Övertagandeena
bolaget den andra.

Fusionsplan

I gällande rätt talas inte fusionsplan avtal fusion.utanom om om
Någon saklig ändring med den terminologin inteär åsyftad.nya
Paragrafen bygger på fusionsavtaletatt utformas fusionsplan.som en

I 4 betonas§ fusionsplanen skallatt för samtligavara gemensam
bolag. Tanken är bolagen tillsammansatt skall upprätta akt,en
bestående handlingar avseende samtliga bolagav lämpligenmen
indelad bolagsvis. Denna akt fusionsplanen tjänar besluts-som- -
underlag för samtliga bolagsstämmor skall ställning tilltasom
fusionen. framställningstekniskaAv skäl är det lämpligt tillatt
fusionsplanen hänföra allt material skall läggas fram på bolags-som
stämman inklusive styrelseberättelse och revisorsyttrande.

4 §
Punkterna 1-7 i paragrafen har införts på grund artikel underav
det punkterna 8-9 föranledsatt artikel 11 punkten 1 littera b-c.av

I paragrafen föreskrivs styrelserna föratt Överlåtande bolag och,
vid absorption, också det Övertagande bolaget skall upprätta en

fusionsplan. Vid kombination är detgemensam Övertagande bolaget
ännu inte bildat fusionsplanennär upprättas.

Fusionsplanen skall skriftlig och dagtecknad. Tidpunkten förvara
upprättandet har betydelse för när registrering skall ske, 9 Dense
skall undertecknas styrelsen för bolag. Undertecknasettvartav
fusionsplanen vid olika tillfällen får den upprättad när det sistaanses
bolaget signerar planen.

I paragrafen vissa minimikrav på fusionsplan.anges Uppräk-en
ningen är emellertid inte uttömmande. I 5-7 föreskrivs§§ ytterligare
uppgifter i planen. Förutom dessa obligatoriska uppgifter bör en
fusionsplan innehålla alla villkor för fusionen kan antassom vara av
betydelse för aktieägarna när de skall ställning till fråganta fusion
eller ej. planenAtt skall tjäna beslutsunderlag på bolagsstämmasom
i varje deltagande bolag innebär aktieägarna i samtligaatt fusione-
rande bolag får tillgång till information. Med hänsyn tillsamma att
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fusionsplaneneller förkastagodtaharendastbolagsstämmoma att
sigskiljertill beslutförslaginnehålladock intedennabehöver som

kan följaför vadreservationmedandra,till detbolagfrån somett
revisorer.ochstyrelsevalföreskrifterna avomav

fusionerandedeskallfusionsplanenföreskrivspunkten 1I att ange
firma och säte.bolagens

fusionsveder-fusionsavtalet skallföreskrivsgällande rättI att ange
andra14 kap. l §nuvarandefördelningför dessgrundernaochlaget

fusionsveder-specifikationpå2 har kravetpunkten2.stycket I av
utbytesförhållandeaktiernasföreskriftnågotlaget skärpts attgenom

skallersättningenden kontantastorlekenfallförekommandeioch av
anges.

ioch villkortidpunktfusionsplaneni3 skallEnligt punkten anges
i detaktiebrevenfusionsvederlaget. Omutlämnandeförövrigt av

eller kvittensÖverlämnandeutlämnasskallbolagetÖvertagande mot av
i fusions-såledesbör detbolag,överlåtandeipå aktiebreven anges

planen.
alltid fåbolagöverlåtandeiaktieägareskallframgår 1 §Som av

inteaktier ärdessaTeckningbolaget.Övertagandei detaktier av
14 kap.nuvarandeföreskriften itillmotsvarighetNågonnödvändig.

teckningregistreringsanmälan ersätterstycket5 andra av§ attom
påkallad.inteharaktierna, ansetts

utdelningsrätten.bestämmelserupptagits4 harpunktenI om
deskallfusionsplaneniinnebärBestämmelsen nyaatt omanges

räkenskapsår ellerlöpandeförredanutdelningtillråttaktierna ger
utdel-villkoradpåexempelnästföljande. Sommedfrån ochförst

kanstamaktieraktierna ärdenämnaskan geningsrätt somatt nya
Sådanasin del.fåttpreferensaktieägarnasedanutdelning först

förhållandenandraliksom t.ex.planeniböromständigheter anges -
innebär rättenaktieägartillskott attåterbetalningvillkor somavom -

osäker.eljestellerefterställdutdelning ärtill annan
skallfusionsplanennärupplysning årviktigaktieägarnaförEn

övergåoch skuldertillgångarbolagetsöverlåtandedetverket,isättas
upplösas.bolagetöverlåtandeoch detbolagetÖvertagandepå det

handenvidtydligtutformning attgivits5 harPunkten gersomen
fusionsplanen18 Ibehandlas idenärtidpunktden somavsessom

bolagsbild-ellerkapitalökningennärskerfusionenkan attanges
vissmöjligtemellertidär attDetregistrerats. senareenningen ange

och dessupplösesbolagetöverlåtandedetvilkenvidtidpunkt
Övertagande bolaget.detövergårskulderochtillgångar

bolagetÖvertagandeÖvergången dettillskulderochtillgångarav
överlåtandeskall dettidpunktdennaFråni detta.bokförasskall

betraktasbehåll,ifinnsmån deni denorganisation, som enbolagets
Åtgärder anställda iföretasbolaget.Övertagandedet avdel somav

bokförasskallbolagetöverlåtandetill dethördetidigareenheter som
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inte affärshändelser i detta i det Övertagande bolaget.utansom
I punkten 6 har upptagits bestämmelse fusionsplanen skallatt

innehålla uppgift de rättigheter det Övertagande bolagetom som
tillförsäkrar innehavare sådana aktier till vilka särskilda rättigheterav

knutnaär och innehavare andra värdepapper aktierän eller de åt-av
gärder föreslås till förmån för dessa jfr 3som personer,

I andra bolagsdirektivet finns föreskrifter vid bolagsbildningattom
skall i stiftelseurkunden bestämmelse bolaget skallattanges om

kostnadersätta för bolagets bildande jfr 2 kap. 3 §. Vid fusion
kombination nybildas det Övertagande bolaget, varför det bl.a.genom

det skälet påkallatär med motsvarande bestämmelse vid fusion.av en
I punkten 7 har upptagits bestämmelser innebär fusionsplanenattsom
skall innehålla uppgift varje förmån beviljas styrelseledamot,om som
verkställande direktör eller revisor i fusionerande bolag.

Punkten 8 vilket beslutsunderlag skall tillhandahållasanger som
aktieägarna före bolagsstämma skall behandla fusionsfråga.som
Förutom fusionsplanen inklusive styrelsens redogörelse för och
revisorernas yttrande över denna 5se och 6 skall§§ aktieägarna ha
tillgång till de fusionerande bolagens årsbokslut och förvaltningsbe-
rättelser för de räkenskapsåren.senaste tre

Av skål anförts under rubriken Fusionsplan bör desom ovan
angivna handlingarna utgöra del fusionsplanen. Genom fogasatten av
till fusionsplanen blir redovisningshandlingama del denna ochen av
hänvisningar till fusionsplanen även redovisningshandlingama.avser

Punkten 9 har utformats efter förebild 4 kap. 21 § andra stycketav
emissionsprospekt. Kravet fusionsplanen skall innehållaattom

uppgifter motsvarande delårsrapport enligt 11 kap. 13 och 14 §§
innebär följande. fusionsplanenI skall översiktligt redogöras för
verksamheten och resultatutvecklingen i denna för investeringarsamt
och förändringar i likviditet och finansiering sedan föregående
räkenskapsårs utgång. Vidare skall lämnas beloppsuppgiñ om
omsättningen och resultatet före bokslutsdispositioner och skatt under
rapportperioden. Om särskilda skäl föreligger, får ungefärligen
beloppsuppgift beträffande resultatet lämnas. Om synnerliga skäl
föreligger, får Kommerskollegium medge bruttoomsättnings-att

inte i planen. I planen skall upplysning lämnassumman anges om
händelser väsentlig betydelse för bolaget, inträffat underav som
räkenskapsåret eller efter dettas slut. Om särskilda hinder inte möter,
skall i anslutning till de angivna uppgifterna även lämnas motsvaran-
de uppgifter för rapportperiod under föregående räkenskaps-samma
år. Begrepp och i fusionsplanentermer skall i möjlig mån överens-
stämma med dem använts i framlagda årsredovisning.senastsom

Uppgifterna i fusionsplan sist angivet slag skall tidenen av avse
från utgången det sista de hela räkenskapsårtre redovisasav av som
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före den dagmånaderligger högsttidpunkti planen till tresomen
fusionsplanen upprättas.

§5
punkten 3.artikel 23Paragrafen föranleds av

bolaget.Övertagandenybildas detkombinationfusionVid genom
Planenstiftelseurkund. övertjänadå ocksåFusionsplanen skall som

tillinnehålla förslagdärförskallkombinationfusion genomen
ochhur styrelseÖvertagande bolagetför detbolagsordning samt ange

hållas i deskallbolagsstämmorväljas. Derevisorer skall som
fusionsplanen harställning tillförÖverlåtande bolagen attatt ta

detbeslutoch fattabolagsordningensamtidigt godkänna attom
och revisorer ivälja styrelseskall bildasbolagetÖvertagande samt

detta 12 §.

6 §
9.artikelföranledsParagrafen av

redogörelsefusionsplan skall lämnasföreskrivs iparagrafenI att en
vid bedömandeviktkanomständigheterför de avavvarasom

utformandet dennaVidbolag.lämplighet förfusionens ettvart av
emissions-20-22 §§i 4 kap.bestämmelsernaredogörelse kan om

till ledning.prospekt tjäna
mångainnehålla uppgift hurfusionsplanenskall4 2Enligt § om

angivet antallämnas förskallbolagetÖvertagande ettiaktier det som
vilken ersättningkontantbolagetÖverlåtandeaktier i det samt som

skalluppgiñDennafusionsvederlag.skall lämnasdärutöver som
svårigheter vidSärskildaredogörelsen.isärskiltkommenteras

Rättsligaanmärkas.skallbolagenfusionerandedevärderingen av
fall anläggas.förekommandeockså iskallfusionenpåaspekter

§7
1-2.10 punkternaartikelföranledsParagrafen av

med hänsynfusionsplanengranskahandförstaiskallRevisorerna
tjänayttrande skallderasEftersombolag.sittiförhållandenatill eget

fusionsvederlagetställningstagande tillaktieägamasförledningtill
bolaget. Detill detinskränktgranskning inteemellertid derasär egna

fusione-övrigapå devärdet ävenoch bedömatill helhetenmåste se
utformats såhar lagtextenhärmedenlighetjfr 8 §. Ibolagenrande

för varjerevisorsyttrandeinnehållaskallfusionsplanen ettatt
revisorersamtligameningenalltså inte attärdeltagande bolag. Det

lämpligtemellertidDet kan attyttrande.endaskall varaettomenas
skrivsstycketandraiomständigheterbeträffandeyttrandet avsessom

revisorer.samtligaundertecknassärskilt och av
skyldighetÄven principiellhar attsåledesrevisorerna enom

de kon-naturligtdetbolag ärfusionerandesamtligagranska om
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sina arbetsinsatsercentrerar till det bolaget. En sådan arbets-egna
uppdelning kan beaktas det skulle bli aktuellt utkräva skade-om att
ståndsansvar revisorerna för brister vid granskningen jfr 15av kap.
4 §.

förstaI stycket föreskrivs revisorernasatt yttrande skall framgåav
huruvida fusionsvederlaget och grunderna för dess fördelning har
bestämts på sakligt och korrektett sätt. Detta sammanfattande
omdöme skall emellertid kompletteras med uppgifter vilken ellerom
vilka metoder använts vid värderingen bolagens tillgångarsom av
och skulder. Det kan exempelvis ha ställt sig naturligt tillämpaatt
olika värderingsmetoder i de olika bolagen med hänsyn till deras olika
verksamheter. Olika värderingsmetoder kan vidare ha tillämpats på
olika slag tillgångar inom varje bolag. Resultatetav de tillämpadeav
värderingsmetodema skall Har vissa anläggningstillgångar i detanges.
Övertagande bolaget värderats med tillämpning angiven metod,av en
skall värderingsresultatet alltså redovisas särskilt. Revisorerna åläggs
vidare föra diskussionatt de tillämpade metodernas lämpligheten om
inte bara i allmänhet eller för bolaget helhet för varjeutansom grupp

tillgångar eller skulder blivit föremålav för värdering medsom
tillämpning viss metod. Diskussionen skall iav redo-utmynna en
görelse för vilken vikt tillmätts de olika värderingsmetodemasom vid
den samlade bedömningen värdet på bolag. Särskildaettvartav
svårigheter vid värderingen skall anmärkas.

Enligt andra stycket 1 skall i revisorernas yttrande särskilt anges
fusionen kan medföra faraantas för detom Övertagandeatt bolaget

inte skall kunna fullgöra sina förpliktelser borgenärer. Be-mot
stämmelsen har tillkommit med hänsyn till den principiella skyldig-
heten ställa säkerhet ocksåatt för det Övertagande bolagets borgenärer
jfr 13 punkten 2 ochart. 14 §. Denna skyldighet bortfaller detom
Övertagande bolagets ekonomiska ställning är betryggande jfr 13 §
andra stycket och 14 §.

Vid fusion kombination nybildas det Övertagandegenom bolaget
och de skäl förestavat förbudet underkurs isom mot samband med
bolagsbildning 2 kap. 2 § gör sig gällande också vid sådan fusion.
I andra stycket 2 föreskrivs därför i revisorernasatt yttrande skall
särskilt huruvida de överlåtande bolagensanges, sammanlagda
verkliga värde för det Övertagande bolaget uppgår till minst aktie-
kapitalet i detta. Formuleringen är och har förestavatsny av en
önskan undvika dubblaatt negationer jfr nuvarande 14 kap. 3 §
andra stycket 2. Någon saklig ändring i förhållande till gällande rätt
är således inte åsyftad.

Enligt tredje stycket skall revisorernas yttranden fogas till fusions-
planen och blir då del denna. Det innebär när fusionsplanenen av att
skall hållas tillgänglig för aktieägarna före bolagsstämma skallsom
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också tillfår tillgångaktieägarna10fusionsfrågan §,tillställningta
yttranden.revisorernas

8 §
punktenartikel 10föranledsParagrafen av

medfusionsplanengranskarevisorernaskall7under §anförtsSom
intekangranskningdennaintressenbolagetsdettillhänsyn menegna

bedöm-Dennabedöms.fusionerande bolagockså övrigaske attutan
räkenskapsmaterial ochtilltillgångfårrevisorernaförutsätterning att

därförparagraf harförevarandebolag. Iövrigafrånuppgifterandra
810 kap.tillmotsvarighetupptagits en

fusionsplanRegistrering av

9 §
artikelföranledsParagrafen av

först närskeregistreringföranmälanskallgällande rättEnligt
dåskallanmälanochfusionavtalgodkänt avsebolagsstämman om
fusions-redanföreskrivsparagrafförevarande attIstämmobeslutet.

frånmånaddet inomochregistreringföranmälasskall enplanen
registreringsfristenochdagtecknadskallPlanenupprättandet. vara

datum.från dettaräknas
fusionsplanenförutsättsföregåendedet enframgått varaSom av

inteemellertidframstårbolag. Detsamtligaföruppgiftgemensam
registreringsanmälan.bakomstårbolagsamtliganödvändigt attsom

sker.registreringförhar attbolagnågot ansvareträckabörDet att
på det över-lägganaturligt ansvaretsigdetställer attabsorptionVid

finnsbolagÖvertagandeingetkombination, därVidbolaget.tagande
på detankommafår detgörande,fullregistreringspliktensförvid tiden

sker.registreringförsörjabolagen attöverlåtande attdeäldsta av
organisations-lägstadethaallmänhetitordebolagetäldstaDet

numret.
ochtillin Patent-skallbilagorallainklusiveFusionsplanen ges

dåblirochregistreringsanmälanmedsambandiregistreringsverket
handling.offentlig

registrerasskallstämmobeslutetinteoch samman-fusionsplanenAtt
ocksågodkännasskallfalli vissafusionsplanen avmedhänger att

skallFusionsplanen10 §.bolagetÖvertagandei detbolagsstämma
bolaget,Övertagandei detbolagsstämmaunderställas omsålunda

det.begärbolagetiaktiersamtligafemminsttill procentägare av
hålls öppenellerbolagsstämmafråganlämpligtinteär attDet om

tvåtill högstbegränsasböraharBetänketidentid. ansettslängreunder
kännedomfåtthakanaktieägarnadagdenfrånräknatveckor anses

handenförkännedom omSådanplanen. varapresumerasom
enlig-3 I§.18 kap.skettTidningarInrikesochi Post-kungörelse
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het härmed har efter mönster 4 kap. 7 i§ andra stycket upptagitsav
föreskrift fusionsplanen eller redogörelse föratt det väsentligaen en

innehållet i den skall kungöras i Post- och Inrikes Tidningargenast
och den eller de ortstidningar styrelsen i varje bolag bestämmer.som
Kungörs inte planen i dess helhet, skall i kungörelsen lämnas uppgift

den hålls tillgänglig.om var

Bolagsstämma

10 §
Paragrafen föranleds artikel 7 punkterna l och artikel 8av samt
artikel 11 punkterna 1-2.

Enligt paragrafens första stycke skall fusionsplanen underställas
bolagsstämman i samtliga överlåtande bolag. Den skall dessutom
underställas bolagsstämman i det Övertagande bolaget, ägare tillom
minst fem samtliga aktier i det bolaget framställerprocent begäranav
därom inom två veckor från det fusionsplanen kungjorts enligtatt 9 §
andra stycket. Angående skälen för tvåveckorsfristen hänvisas till
specialmotiveringen till 9

andraAv stycket framgår bolagsstämma, iatt förstasom avses
stycket, får hållas tidigast månad efter det fusionsplanenatten
kungjorts enligt 9 Fusionsplanen skall under minst månad föreen
stämman hållas tillgänglig för aktieägarna och kostnadsfritt sändas till
aktieägare begär det. Den skall naturligtvis också läggas framsom
på stämman.

Någon sista dag för hållande bolagsstämma föreskrivs inte. Detav
får emellertid sägas ligga i sakens ingennatur stämmaatt extraom
för godkännande fusionsplanen hålls och de deltagande bolagenav
håller ordinarie bolagsstämma saken prövas, fråganutan fusionatt om
får förfallen, jfr 19 Stämmorna kan endast godkänna elleranses
förkasta fusionsplanen i dess helhet.

11 §
Paragrafen föranleds artikel 7 punkterna l ochav

Enligt gällande rätt kan bolagsstämmas beslut godkänna avtalatt
fusion fattas med absolut majoritet. förstaI stycket före-om av

varande paragraf föreskrivs regel bolagsstämmas beslutattsom en ny
godkänna fusionsplan är giltigt,att det biträtts aktieägare medom av

minst två tredjedelar såväl de avgivna rösterna de vidav som
stämman företrädda aktierna. Majoritetskravet överensstämmer med
det uppställts i 9 kap. 14 för§ ändring bolagsordningensom av som
inte påverkar redan utgivna aktiers rätt. I bolagsordningen kan endast
uppställas krav på högre majoritet.

I andra stycket har intagits krav på särskilt kvalificerad majoritet
för det fall fusionsplanen rubbar rättsförhållandetatt mellan aktier.
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kap.i 9återfinnsdemmedöverensstämmerMajoritetskraven som
majori-på högrekravuppställasendastkanbolagsordningen15 I

tet.
special-framgårbestämmelsernainnebördennärmareDen avav

tillförslagdär sägsVad26 kap.tillmotiveringen omsoma
aktier ägerindragningellerinlösenochnedsättningsbeslut avom

tilldelningpåfusionsplan ochpåtillämpningmotsvarande av
fusionsvederlag.

ocksåoñapraktikenifusionenkräverbolagetÖvertagandedetI
fusions-godkännandefråganmajoritet ävenkvalificerad avomom

skallaktierDebolagsstämman.understållsinteplanen somnya
bolagsordningensinomalltidintefusionsvederlagemitteras rymssom

förutsätterNyemissionenstorlek.maximikapitaletsbestämmelser om
stycket.andra4 kap. l §bolagsordningenändringdå aven

12 §
kombinationvidfusionsplanentjänar5under §anförts somSom

hurskallplanenbolaget. IÖvertagandeför detstiftelseurkund anges
skall skedetantingen attväljas,skalloch revisorerstyrelse genom

påöverlåtseller det vartangivnafusionsplaneni utsesvissa personer
styrelse-antalangivetväljabolagenÖverlåtande ettde attoch ett av

gällerangivnavissaSkall utsesrevisorer.ochledamöter personer
Överlå-överlämnatsdetstycket. Harförstai 11 §majoritetskravet

detistyrelsenledamötertvåväljastämmabolags t.ex.tande att av
dendvs.139 kap.enligtvaletskerbolaget,Övertagande anses

rösterna.de flestafårvald som

rättenhosFörfarandet

fårbolagenfusionerandei deaktieägarnaviktigtsärskiltär attDet
fusionen.informationobjektivmöjligtså långtochtillräcklig omen

fusionsplanen.tillhandahållsinformationDenna genom
andrainnehavareochobligationshavare,inräknatBorgenärer, av
såskyddasocksåmåste attbolagenfusionerandei derättigheter

uppnåsskyddDettaintressen.derasnegativtinverkarintefusionen
fusions-domstol innantillståndkrävsdetgällande rätti att avgenom

iändringNågon4 §.14 kap.nuvarandei verketfår sättasplanen
föreslås inte.ordningdenna

13 §
tillståndansöka rättensskyldighetföreskrivsstycket attförstaI om

frånräknatmånadinomskeskallDetfusionsplanen.verkställa enatt
tillställningförskall hållas taattbolagsstämmordesistaden somav

bolagetÖvertagandepå detdetabsorption ankommerVidfusionen.
bolagÖvertagandeingetkombination, därVidansökan.ombesörjaatt
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finnsännu registrerat, ankommer pådet det äldsta de Övertagandeav
bolagen in ansökan jfr 9 första§ stycket.att ge

Ansökan skall in till rätten i den där enligt bolagsordningenortges
för det Övertagande bolaget styrelsen skall ha sitt säte. Det gäller både
vid absorption och kombination.

Rätten skall underrätta Patent- och registreringsverket ansökanom
16 §.

Rättens prövning skall gälla skyddet för aktieägarnas, borge-
näremas och de anställdas intressen. I andra stycket, skall läsassom
tillsammans med 14 behandlas borgenärsskyddet.

I samband med bolaget ansöker tillståndrättens verkställaatt attom
fusionsplanen skall bolaget inge

två avskrifter protokollet från bolagsstämma ochprövatav som
godkänt fusionsplanen enligt 10
2. avskrift fusionsplanen,av

bevis fusionsplanen registrerats,att
4. förteckning Över de Överlåtande bolagens kända borgenärer med
angivande postadress, och,av
5. förteckning över det Övertagande bolagets kända borgenärer med
angivande postadress, revisorerna i fusionsplanen uttalat attav om
fusionen medför fara för det Övertagande bolaget inte skall kunnaatt
fullgöra sina förpliktelser.

I samband med fusionsplanen registreras, kungörs den 18 kap.att
Överlåtande2 §. bolags borgenärer förutsätts därigenom få känne-

dom gäldenärsbolaget kan komma upplösas fusion.att attom genom
Genom omedelbart anmäla sina fordringar till bolaget kan deatt
komma på denmed lista kändaÖver borgenärer skall in tillsom ges

därmedrätten och har försäkrat sig deras anspråk beaktas vidattom
prövning fusionen.rättens Motsvarande gälleri Övertagande bolag,av

ekonomiska ställning enligt revisorerna kan komma försämrasattvars
fusionen.genom

14 §
Paragrafen föranleds artikel 13.av

I paragrafen bestämmelser rättens prövning ansökanges om av om
tillstånd verkställa fusionsplan. I likhet med falletvad äratt som
enligt gällande rätt bestämmelserna dem enligt 6 kap.motsvarar som
6 tredje-femte§ styckena gäller vid prövning frågarättens av om
tillstånd verkställa nedsättningsbeslut. förevarandeEnligt paragrafatt
har dock ingenrätten frihet bestämma den tid inom vilkenatt
borgenär får anmäla bestriderhan ansökan. första stycketAvatt
framgår rätten skall förelägga borgenär, vill bestrida ansökan,att som

skriftligen anmäla detta inom månad från det utfärdaträttenatt atten
kallelse på borgenärer, vid han ha medgivitäventyr att annars anses
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ansökan.
Angående motiven till paragrafens övriga bestämmelser hänvisas

till specialmotiveringen till 6 kap. 6

§15
Enligt gällande rätt hinder registreringmöter avtal fusionmot av om

kombination fusionen förbjudits enligt konkurrenslagengenom om
1982729 eller näringsfrihetsombudsmannen inte beslutat lämnaom
fusionen åtgärd enligt 20 första stycket lag.§ Rege-utan samma
ringen har den 11 juni 1992 till lagrådet remitterat förslag till bl.a.

konkurrenslag och lag ändring i nuvarande 14 kap. 3 §ny om
punkten aktiebolagslagen.l Sistnämnda lagrum föreslås i lagråds-
remissen innehålla bestämmelse innebär hinder registre-att motsom
ring fusionsavtal möter fusionen har förbjudits enligt konkur-av om
renslagen 1992000 eller lagen 1992000 Europeisktettom
ekonomiskt samarbetsområde eller prövning fusionenEES om av
pågår enligt någon dessa lagar. Enligt kommitténs förslag skallav
det ankomma på vid sin tillståndsprövning någonrätten beaktaatt om

de angivna omständigheterna föreligger. så fallet, skallOm ärav
tillstånd fusionen.rätten vägra till Bestämmelse härom har upptagits

i punkten
K

Föreligger hinder fusionen därför den enligt deprövasmot att nu
nämnda lagarna och finns det skäl för domstolen medräknaatt att

beslut kommer meddelas inom kort, bör domstolen avvaktaett att
sittmed avgörande och alltså inte omedelbart avslå framställningen.

Det kan ske domstolen formellt beslutar ärendet skall vilautan att att
i avbidan på resultatet den prövning pågår enligt konkurrens-av som
lagen eller EES-lagen.

Det ankommer ansökande bolag visa hinder inte möteratt att
tillstånd enligt punktenmot

Punkten 2 har till syfte upprätthålla förbudet underkurs iatt mot
samband med fusion kombination och medöverensstämmergenom
gällande rätt.

16 §
Underrättelse enligt denna paragraf skall i aktiebolags-registreras
registret och kungöras i Inrikes Tidningar.Post- och

Registrering

17 §
Meddelar tillstånd verkställa fusionsplanen,rätten kan de berördaatt
bolagen gå vidare, så beslut vunnit laga kraft.rättens Detsnart
innebär för förstadet överlåtande bolags tillgångar skall överläm-att

till det bolaget. fråga faktisktÖvertagande Det är här över-nas om
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lämnande tillgångarna. Här är märka överlåtandeav att bolagsatt
tillgångar inte övergår på det Övertagande bolaget med verkan mot
tredje före den i 18 § angivna tidpunkten. innebärDetman för att ta

exempel Övertagandeett bolag inte föreatt nämnda tidpunkt kan få
lagfart på överlåtande bolags fasta egendom på grund fusions-av
planen. Ansökan lagfart får förklaras vilande i avbidan påom att
registrering enligt 18 § sker och den tidpunkt kan hasenare som
föreskrivits i fusionsplanen för upplösningen det överlåtandeav
bolaget infaller.

förevarandeI paragraf har, till skillnad från vad är fallet enligtsom
gällande rätt, inte upptagits något krav på auktoriserad elleratt
godkänd revisor skall intyga överlåtande bolags tillgångaratt faktiskt
överlämnats till Övertagande bolaget. Uppgift härom har inte ansetts
erforderlig.

Vid absorption skall det Övertagande bolaget lämna aktier i bolaget
vederlag aktieägarna i överlåtande bolag. Eftersomsom aktiebolag

inte får äga aktier iän begränsad utsträckning måsteannat dessaegna
aktier nyemitteras. Det innebär fusionsplanen måste innehållaatt
förslag till beslut nyemission med alla uppgifter föreskrivs iom som
4 kap. När de överlåtande bolagens tillgångar överlämnats till det
Övertagande bolaget, kan nyemissionen registreras. Det kan ske trots

de överlåtande bolagenatt ännu inte upplösts.
På motsvarande sätt förhåller det sig vid kombination. Fusions-

planen tjänar stiftelseurkund och när de överlåtande bolagenssom
tillgångar överlämnats, kan det bolaget registreras hinderutannya av

de överlåtande bolagen inteatt ännu har upplösts.

18 §
Paragrafens första stycke föranleds artikel 19.av

Enligt gällande rätt övergår överlåtande bolags tillgångar och
skulder med undantag för skadeståndsanspråk enligt 15 kap. 1-3 §§
till det Övertagande bolaget när rättens lagakraftvunna beslut om
tillstånd verkställa fusionsavtalet och,att i förekommande fall,
anmälan ökning aktiekapitalet i Övertagande bolag ellerom av om

överlåtandebildande sådant bolag registrerats.nytt bolag ärav
emellertid upplöst först fusionsvederlagetnär skiftats och slutredovis-
ning över skiftet framlagts.

Förevarande paragrafs första stycke innehåller den nyheten att
upplösningen överlåtande bolag och fusionsvederlagets fördelningav

Över-inträder samtidigt med övriga râttsverkningar fusionen.av
låtande bolag är upplöst, antingen omedelbart eller den dagsenare

i fusionsplanen, när anmälan enligt 17 registrerats.§som anges
Samtidigt med upplösningen övergår överlåtande bolags tillgångar
och skulder med undantag för skadeståndsanspråk enligt 15 kap. 1--
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överlåtande bolagsochÖvertagande bolagethelhet till det3 i sin§§ —
Fusionsveder-Övertagande bolaget.i detblir aktieägareaktieägare

ochdirektÖverlåtande bolagiaktieägarna utantillfaller såledeslaget
bolagenKommittén har velatskiftesförfarande ägernågotatt gerum.

fullbordas.skallfusionenden dagbeträffandebeslutanderättsjälva
ingångengenomförsfusionenÖnskarexempelvisbolagenOm att per
detbörÖvertagande bolaget,räkenskapsår för detvissttill varaett

utformats.harlagtextenmöjligt så nusom
skadestånds-bestämmelsegällande rättsbibehållerParagrafen att

intel-3 §§,15 kap.enligtbolag kan haöverlåtandeanspråk, som
5 rörande15 §enligt kap.Talanbolaget.Övertagandeövergår till det

bolag,överlåtandefördärför förasskadeståndsanspråk kansådant ett
grund sådanpåvadminoritet, ochförekommande falli avsomav en

påaktieägarnamellanfördelasskall direkttillfaller bolagettalan
överlåtandefår detfördelning skettsådanIntill dessvanligt sätt. att

bestå.bolaget anses
gällandejämkning, förtsredaktionellmedstycket har,andraTill en
aktiernationdelminsttillför ägarebestämmelse rätträtts avenom

styrelsenhosupplöstsbolagetbolagi överlåtande trots attattett --
skade-talanfrågabehandlingförpåkalla bolagsstämma omomav

beslutarbolagsstämman15 5 Omkap.enligtstånd till bolaget
förstatillämpliga delar. Av16 i§gäller 13 kap.sådan talan,väcka

anmälannågondockparagraf följerförevarandestycket i att om
verkställandeochStyrelsenfråga.iinte kommerfortsatt skifte

skadeståndstalananmälaregistreringföri ställetskall attdirektören
paragraf.stöd dennaväckts med av

19 §
medsista stycket514 kap. §nuvarande ettBestämmelsen motsvarar
bolagenregistreratsfusionsplaninnebärtillägg att menom ensom

10i Patent-inom tidhålla bolagsstämmaförsummat att angessom
förfallen.fusionsfråganförklararegistreringsverket kanoch

dotterbolagAbsorption av

20 §
24 ochartiklarnaföranleds21-23paragrafemaParagrafen samt av

25.
moder-paragrafenföreskrivs igällande rätt att,likhet medI om

fattastyrelser kanbolagensdotterbolag,isamtliga aktierbolag äger
sålundaochmoderbolagetigåskalldotterbolagetbeslut att uppom

Även fusions-fusion skallvid dennadetta.absorberas typ enavav
frågadet ärEftersomstyrelser.bolagensberördadeplan upprättas av

innehållaintefusionsplanenbehöverbolag,helägtabsorption avom
fusionsplanenuppgifterfusionsvederlag. Deuppgifternågra somom
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skall innehålla enligt förevarande paragraf punkterna 1-4 motsvarar
dem upptagits under punkterna lsom och 5-7 i 4 Utöver de
angivna uppgifterna skall i fusionsplanen lämnas redogörelse fören
de omständigheter kan vikt vid bedömningensom vara av av
fusionens lämplighet för bolagen. Bestämmelsen förstamotsvarar
meningen i 6

21 §
Enligt paragrafen skall fusionsplanen granskas de auktoriseradeav
eller godkända revisorerna i moder- och dotterbolaget. I de skriftliga
yttranden revisorerna skall lämna över sinsom granskning skall de
särskilt fusionen kan medföra faraange om antas för moder-att
bolaget inte skall kunna fullgöra sina förpliktelser borgenärer.mot

Vid fullgörandet sitt uppdrag har revisorerna iav vartdera bolaget
den rätt till granskning det andra bolaget föreskrivsav i 8som

Revisorernas yttranden skall in i eller fogastas till fusionsplanen.

22 §
Enligt första stycket skall moderbolaget inom månad frånen upp-
rättandet fusionsplanen anmäla planen förav registrering. Det är

tidsfrist i 9 § förstasamma stycket.som anges
Andra stycket överensstämmer med motsvarande stycke i 9 An-

gående motiven till bestämmelsen hänvisas till specialmotiveringen
till 9

23 §
Av paragrafen framgår fusionsplanenatt skall underställas bolags-
stämma i moderbolaget, ägare till minst femom aktiemaprocent av
i bolaget framställer begäran därom inom två veckor från det att
fusionsplanen kungjorts. Av hänvisningen till 10 § följer stämmanatt
får hållas tidigast månad efter nämnda kungörelse. Fusionsplanenen
skall hållas tillgänglig för aktieägarna under minst månad föreen
stämman kostnadsfrittsamt sändas till aktieägare begär det.som
Godkänner stämman inte fusionsplanen i dess helhet, är frågan om
fusionen förfallen.

Stämmans beslut godkännande fusionsplanen skallom förav att
giltigt fattas med den majoritetvara föreskrivs i ll första§som

stycket.

24 §
Även vid fusion mellan moderbolag och helägt dotterbolag erfordras,
liksom enligt gällande rätt, rätten lämnar tillståndatt till fusionenatt
verkställs. förevarandeI paragraf föreskrivs moderbolagetatt skall
ansöka sådant tillstånd tidigast ochom två månader frånsenast deten
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månadin tidigastfåransökankungjorts. Attfusionsplanen engesatt
aktie-förmöjligtdetkungjorts, görfusionsplanendet enefter att

påkalla bolags-23 §med stödmoderbolagetiägareminoritet att av
ansökakanbolagetinnanfusionsplanenprövning omstämmans av
fusionspla-bevisfusionen. Förutomverkställa atttillståndrättens att
förteckningfogasalltidansökningshandlingentillskallregistreratsnen

fusionsplan-irevisorernaHarkända borgenärer.dotterbolagetsöver
skallmoderbolaget intefara förmedförfusionen attuttalat atten

detförteckning överocksåskallförpliktelser,sinafullgörakunna
in.borgenärerkändabolagets ges

och rättenspå borgenärerkallelseutfärdanderättensfrågaI avom
tillämpning.motsvarandepunkten 115och §14 §prövning äger

specialmotive-tillhänvisasinnebördnärmarereglernasAngående
paragrafer.till dessaringen

§25
tillstånd harbesluträttens16 NärmeningenFörsta motsvarar om

omedel-upplöstdotterbolagetmeningen,andraenligtregistrerats är,
hänvisningenfusionsplanen. Avidagdenellerbart angessomsenare

gjorts inomtillstånd interättensansökanföljer19till § att, omom
avslagitbeslutlagakraftvunnettid eller rättenföreskriven genom

fusionfråganförklaraskallregistreringsmyndighetenansökan, om
förfallen.

Ogiltighet

§26
artikel 22.föranledsParagrafen av

bolagsstämmagällande Hari rätt.motsvarighetsaknarParagrafen
behörig ordningitillkommitintebeslutetoch harfusionbeslutat om

bolagsordningen,elleraktiebolagslageneljestdetstridereller mot
179 kap.enligtklandrasbeslutetkan

17 förs9 kap. §enligttalaninnebär när motmeningenFörsta att
frist förfusionsplan,godkännabeslutbolagsstämmas att annanen

Talanparagraf.nämndaföljerväckande gäller äntalans omavsom
inomalltid förasskall såledesbeslutsådantupphävande sexav

ärtill talanrättenvid äventyrbeslutet,månader från att annars
angripnadetgällertalefristenifrågavarandeförlorad. Den oavsett om

åalltsåinnebärnullitet. Regelnklanderbart ellerbeslutet är enaen
förastalan kanvilkenden tid inom ettfördubbling motsidan aven

Å regelninnebärandra sidanfusion.stämmobeslutklanderbart om
tredje17i 9 kap. §de grundermöjligheten attatt angessom

Medtidsmässigt.beslut begränsassådantföra talanstycket mot
upphävan-talantalefristen, ärvadundantag sagts omomsom nuav

enligtprövafusionsplangodkännabeslut attde bolagsstämmas attav
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reglerna i 9 kap. 17
I paragrafen har upptagits särskilda bestämmelser för det fall rätten

bifaller talan ogiltighet. Fusionen skall dåom gå åter hinderutan av
anmälanatt enligt 17 § eller beslut enligt 24 § registrerats och utan

hinder Överlåtandeöverlåtandeatt bolag upplösts.av bolags tillgångar
och skulder skall alltså återgå till detta och fusionsvederlaget återbäras
till det Övertagande bolaget. För förpliktelser, uppkommit fir detsom
Övertagande bolaget under tiden från det överlåtandeatt bolag
upplöstes till dess rättensatt avgörande kungjordes, vidsvarar
kombination de Överlåtande bolagen och vid absorption överlåtande
och Övertagande bolag solidariskt.

16 kap. Aktiebolags firma

l §
förstaI stycket har upptagits föreskrift privat aktiebolagsatt ñrma

skall innehålla ordet privat eller avslutas med förkortningen prb och
ordet publiktatt eller förkortningen pub skall användas på mot-

svarande sätt i fråga publika aktiebolag. Bestämmelsenom har kom-
i den allmännamenterats motiveringen.

I andra stycket har bestämmelsen bifirma till denom anpassats nya
lydelsen första stycket.av

Femte stycket föranleds artikel 4 i första bolagsdirektivet.av Av
detta framgår aktiebolags brev,att fakturor och orderblanketter skall

bolagets ñrma, den därange ort styrelsen skall ha sitt säte samt
bolagets organisationsnummer enligt lagen 1974174 identitets-om
beteckning för juridiska m.fl. Om bolagetpersoner trätt i likvidation
skall det också anges.

Underlåtenhet efterkomma bestämmelsernaatt i femte stycket kan
medföra straff enligt 19 kap. 1

17 kap. Byte aktiebolagskategoriav

Av skäl redovisats i den allmännasom motiveringen avsnitt 2.7.5
måste byte aktiebolagskategon reglerasav i lag till skydd för
aktieägarna och andra intressenter i bolaget.

Aktiebolagslagens 17 kapitel innehåller för närvarande be-
stämmelser bundna och fria aktier. Underom hösten 1992 kan
regeringen förväntas lägga fram proposition med förslagen attom
upphäva kapitlet. Kommittén föreslår bestämmelseratt i vilkenom
ordning aktiebolag kanett övergå från kategori tillen upptasen annan
i 17 kap.ett nytt

De föreslagna bestämmelserna är obligatoriska och uttömmande.
Det är alltså inte tillåtet iakttagandeatt utan reglerna i 17 kap.av
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ändringbeslutabolagsstämmanlåtakategori ombyta att t.ex.genom
underaktiekapitaletnedsättaaktiebolagpublikteller ifirman ettav

kronor.miljon1

§1
kanaktiebolagprivatvilkeniordningden ettreglerasparagrafenI

enligt förstaskallövergångsådanBeslutpublikt.blitillövergå att om
bolagsstämman.fattasalltidstycket av

bolagskall, närbolagsdirektivet ettandra13 iartikel avEnligt
iakttasskyddsåtgärderdeaktiebolag,tillomvandlas somslagannat

medsambandiinbetalningaktiekapitaletsförföreskriverdirektivet
kräverallmänhetenaktieköpandetill denHänsynenbolagsbildning.

aktiekapitaletförfinnstäckningfullgarantier förkommittén attenligt
kategorin.publikatill denprivatadenövergår frånbolagi ett som

på stämmanparagrafeniföreskrivs attsagdadetmedenlighetI
kap.enligt 11delårsrapportmotsvarandeuppgifterframläggasskall
eftermånaderänhållsstämman14 §§,och13 sexsenareom

ochårsredovisningvilketförräkenskapsårdetutgången senasteav
fråntidenskalluppgifternavarvidavgivits,revisionsberättelse avse

tidigareinfallerintedagtillräkenskapsårnämndautgången somenav
med bestäm-Syftetbolagsstämman.fördagenföremånaderän tre

beslutaharbolagsstämmaden attsäkerställa attmelsen är somatt
uppgifteraktuellaförhållandevistilltillgångharkategoribytet omom

ställning.ekonomiskabolagets
auktoriserad elleryttrandeframläggasvidareskallPå stämman av

revisorbolagetshindrarrevisor. Inget att avgergodkänd egen
tilluppgårkapitalbolagetsframgå egetskalldetta attyttrandet. Av

kommeraktiekapitalet,ökningföreslagenstyrelseneftereller, avav
bestäm-aktiekapitalet. Genomregistrerademinst dettilluppgåatt

bliinte kanaktiebolagprivatgaranti förskapas att ettmelsen en
registreratförtäckningfull etttillgångarhapublikt attutan gersom

bestämmelsensgrundPåkronor.miljonminst lpåaktiekapital av
stämmapåaktiebolagförmöjligt attblir detutformning ett samma

erforderligför bytetbeslutfattakategoribytet,beslutar omomsom
aktiekapitalet.ökning av

fåpublikt kanprivat tillfrån storaaktiebolagskategoribyteEtt av
fordras giltigt beslutförhärtillhänsynMedbolaget.förverkningar

såvältredjedelartvåminstomfattarmajoritetsamlatdet avatt somen
Det ärföreträdda aktierna.vidde stämmanavgivna rösternade som

förgällermed detöverensstämmermajoritetskrav somett som
bolags-Istycket.14 första9 kap. §enligtbolagsordningenändring av

majoritet 9 kap.på störreuppställas kravendastkanordningen
13 §.

särskilt.fattasskallkategoribytaaktiebolagetlåtaBeslutet att
beslutfattabolagsstämmanpådet attankommerDärutöver om
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ändring firman. Har det privata aktiebolaget registreratettav
aktiekapital understiger miljon kronor, måste1 bolagsstämmansom
besluta ökning aktiekapitalet till minst detta belopp. Omom av
bolaget har fast aktiekapital eller maximikapital inteett ett som
uppgår till miljon1 kronor får det angivna ökningsbeslutet inte fattas

bolagsordningen först 18ändras. kap. 6 följerAv §utan att att
beslutet ändring bolagsordningen skall registreras samtidigtom av
med ökningen aktiekapitalet registreras.att av

I sammanhanget förtjänar påpekas 1 kap. 3 inte§ utgöratt att
hinder publikt aktiebolag har minimikapital i sinmot att ett ett
bolagsordning understiger miljon kronor.l Det avgörande ärsom
det registrerade aktiekapitalets storlek. Det sagda innebär att ettom
privat bolag har minimikapital understiger miljon1 kronorett som
och maximikapital överstiger detta belopp det är möjligtett attsom
genomföra kategoribytet ändring bolagsordningen änutan annan av
såvitt gäller ñrman.

Rättsverkningama bolagsstämmans beslut inträder när registre-av
ring ändringarna bolagsordningen ägt hos Patent- ochav av rum
registreringsverket.

vidHar bolagsstämmans beslut bestämmelserna i denna paragraf
iakttagitsinte eller strider beslutet eljest lag eller bolags-mot mot

ordningen, beslutetär ogiltigt. Talan beslutet kan i sådant fallmot
17enligt 9 kap. första stycket§ föras aktieägare, styrelseledamot,av

verkställande direktör eller den styrelsen obehörigen vägrat attsom
införa såsom aktieägare i aktieboken. Huruvida beslutet är nulliteten
eller endast klanderbart får bedömas utifrån vad i allmänhetsom
gäller talan bolagsstämmobeslutnär förs med stöd 9 kap.mot av
17

Bolagsstämmas beslut, innefattar ändring bolagsordningen,som av
framgårskall 9 kap. 14 § tredje stycket anmälas förgenastavsom

registrering. Finner Patent- och registreringsverket bolagsstäm-att
beslut inte tillkommit i behörig ordning eller strider lagmotmans

eller författning eller bolagsordningen, skall registreringannan
vägras. Om registrering likväl har skett och bolagsstämmans beslut
sedermera upphävs eller ändras lagakraftvunnen dom, skallgenom
rätten registreringsverketunderrätta Patent- och fördäromgenast
registrering.

Upphävs beslut bolagsstämman i privat aktiebolag låtaett ett attav
bolaget bli publikt, medför aktiebolagetdet åter betraktaäratt att som
privat.

Såsom i den motiveringen, innefattaranmärkts allmänna aktie-ett
bolags övergång från den kategorin till den andra inte någonena
förändring dess rättssubjektivitet. Efter övergången har bolagetav
alltjämt rättigheter och skyldigheter före densamma.samma som
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Särskilda bestämmelser till skydd för bolagets borgenärer därförär
inte erforderliga.

2 §
Paragrafen behandlar det fall publikt aktiebolag skall bli privat.att ett
Även för sådant fall gäller beslutet byte aktiebolagskategonatt om av
skall fattas bolagsstämman.av

För beslutet skall bli gällande, erfordras detatt biträttsatt av
samtliga på stämman närvarande aktieägare och dessa företrättatt
minst nio tiondelar samtliga aktier i bolaget. Majoritetskravetav
överensstämmer sålunda med det uppställs för ändringsom av
bolagsordningen i de i 9 15kap. första§ stycket angivna fallen.
Genom det mycket majoritetskravetstränga markeras aktie-att ett
bolags övergång från den publika till den privata kategorin bör äga

endast i undantagsfall.rum rena
Beslutet låta aktiebolaget byta kategori skall fattas särskilt.att

Därutöver ankommer på bolagsstämman besluta ändringatt om av
firman.

andraAv stycket framgår publikt aktiebolag skall haatt ett anses
blivit privat, bolagsordningennär uppfyller de krav ställs på ettsom
privat aktiebolag.

Vad anförts under 1 § beträffande ogiltighet bolagsstämmo-som av
beslut och bolagets rättssubjektivitet tillämpningäger även vidom
övergång från publikt till privat aktiebolag.

18 kap. Registrering m.m.

ÄndringarnaI kapitlet har 3 ändrats§ och 3 § införts.en ny a
föranleds Ersta bolagsdirektivet. Hänvisningar till artiklarav avser
detta direktiv.

3 §
Ändringarna föranleds artikel 3 5punkterna ochav

Enligt första stycket första meningen gäller presumtion detattsom
införts i aktiebolagsregistret och kungjorts enligt 2 § skallsom anses

ha kommit till tredje kännedom. Av andra meningen framgårmans
presumtionen bryts i fråga rättshandlingar eller andra åtgärder,att om

vidtagits före den sextonde dagen efter kungörandet, tredjesom om
visar det omöjligt för honom känna till, dvs.att ägaattman var

vetskap det kungjorts.om, som
I andra stycket har uttryckligen lagfästs innan kungörande skett,att

bolaget inte kan åberopa förhållandedet blivit eller bort bli införtsom
i aktiebolagsregistret än den bolaget visar har känt tillmot annan som
förhållandet. För bolaget skall kunna åberopa förhållandetatt mot
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tredje krävs alltså det visar han ägde vetskap förhållan-att attman om
det.

Enligt tredje stycket kan bolaget vid bristande överensstämmelse
mellan det införts i aktiebolagsregistret och kungörelsen i Post-som
och Inrikes Tidningar inte åberopa kungörelsens innehåll tredjemot

Innehållet i kungörelsen kan dock åberopas tredjeman. motav man
bolaget, såvida inte bolaget visar han ägde vetskap vadatt om som
införts i aktiebolagsregistret och således medveten denvar om
bristande överensstämmelsen.

3 §a
Paragrafen, är föranleds artikel 8.som ny, av

8I kap. 14 har§ upptagits bestämmelser innebär attsom om en
ställföreträdare i 11 eller 12 § företagit rättshandlingsom avses en
för bolaget, gäller denna bolaget, inte ställföreträdarenmot om
handlat i strid med bestämmelserna i denna lag bolagsorganensom
kompetens.

Ställföreträdares kompetens företräda bolaget förutsätteratt
emellertid han verkligen i vederbörligatt ordning till ställföre-utsetts
trädare.

Styrelsen skall sålunda ha valts på sätt, till antal och för tid som
i 8 kap. l § och ledamöterna skall uppfylla kraven i 8 kap.anges

4 Om styrelse valts på bolagsstämma stämmobeslutet ärmen
klanderbart, har styrelsen dock kompetens företräda bolaget tillatt
dess domstol undanröjt styrelsevalet lagakraftvunnet beslutgenom
eller interimistiskt förordnat eller fleraatt inte fåren personer
tjänstgöra i styrelsen.

Verkställande direktör och firmatecknare i ll § andrasom avses
stycket skall på motsvarande sätt ha i vederbörlig ordning,utsetts
dvs. bolagsstämman vald styrelse sammankallats ochav en av som

beslutsför enligt 8 kap. 9 § första stycket första meningen ochvar
fattade sitt beslut med den i andra stycketsom paragrafav samma

föreskrivna majoriteten. De skall också uppfylla behörighetskraven i
8 kap. 4 § eller 11 § andra stycket.

Det inteär enkelt för utomstående vill träffa avtal meden ettsom
aktiebolag det finns sådana bristeratt veta i valet eller beslutetom

uppgivenatt ställföreträdareutse denne inte kompetentäratten att
binda bolaget. Omsättningens intresse talar för den företeratt som

aktuellt ñrmateckningsbevisett utfärdat Patent- och registrerings-av
verket regel kan godtas kompetent ställföreträdaresom som vars
rättshandlingar för bolaget binder detta.

I paragrafen föreskrivs bolaget, anmälanatt utsettsom om vem som
till styrelseledamot eller verkställande direktör införts i aktiebolags-
registret och kungjorts enligt 2 regel inte tredje kanmotsom man
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styrelseledamot eller beslutetåberopa fel eller brister vid valet attav
verkställande direktör. Sådana fel eller brister kan bolaget dockutse

gällande tredje det visar hanmed laga verkan göra mot attman, om
till felet eller bristen.kände

bolagsordningenStyrelseledamot väljs normalt bolagsstämman. Iav
någon ellerkan emellertid föreskrivas har rättatt att utseannan en

flera ledamöter. Paragrafen gäller alla styrelseledamöter oavsett vem
följerväljer dem. 8 kap. fjärde stycket och 3 §1 §Av att para-som

vicegrafen dessutom tillämplig på styrelsesuppleanter ochär
verkställande direktör.

vicevid rättshandling företrätts verkställandeOm bolaget aven
eller flera styrelsesuppleanterdirektören eller styrelse medav en en

få in inte varitförutsättningarna för skulle trädaersättareatttrots att
tillämpning.för får paragrafen motsvarandehanden, ägaanses

ställföreträdaren på grund jäv i 8gällerDetsamma avsesom av som
10 kompetens teckna avtalet för bolaget.kap. § saknat att

19 Straff och vitekap.

§l
straffbestämmelsepunkt upptagitsförsta stycket har 1I ny ensom en

för privat aktiebolag ellerförbudet i l kap. 4 §gäller brott motsom
rikta inbjudani sådant bolag till vidare kretsaktieägare att omen

straffansvar skall inträdateckning förvärv aktier Föreller attm.m.av
uppsåt skalluppsåtligen. Gärningsmannenskrävs gärningen begåsatt

erbjudandet sådana värdepapperalltså täcka dels att som angesavser
teckning förvärv riktas tillerbjudandet elleri kap. 4 dels1 att om

detsyftet sprida värdepapperen. Omvidare krets i det direkta atten
straffansvaret denutfärdar inbjudan, drabbarbolagetär somsom
i låtit verkställakraft sin ställning bolagetfattat beslut eller i avom

brottsbeskrivningen inträderinbjudan. Enligtbeslut sådan ansvarom
4på i 1 kap. Detinbjudan utfärdas sättredan att angessomgenom

förvärv kommit till stånd förinte någon teckning ellerkrävs alltså att
inte förut-följer fullbordat brottskall föreligga. Häravbrott attatt

necessarius. förnödvändig medverkan, s.k. Ansvarsätter concursus
brottsbalkens medverkans-inträda, eftersommedverkan kan däremot

tillämpliga.utformning blir analogtstraffskalansregler på grund av
straffbud i paragrafenför övrigalikhet med vad gällerI som

straff för gärningenstraff denna bestämmelse,inträder inte enligt om
förbudet iExempelvis torde överträdelsebrottsbalken.följer avav

bestraffakunnavissa förhållandenkap. 4 under1 § attvara som
enligt 9 kap. 9 brottsbalken.svindleri §

för brott 16straffbestämmelsefemte har införtsstycketI moten
på aktiebolags brev,för underlåtenhetfemte stycket, dvs.kap. 1 § att
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fakturor och orderblanketter föreskrivnadär uppgifter. Straffetange
böter.är

Ikraftträdande- och Övergångsbestämmelser

Inledande bestämmelser

Punkten 1

De ändringar i aktiebolagslagen föreslås måste träda i kraftsom
vid utgången den tid i EES-avtalet harsenast medgivits förav som

anpassning svensk lagstiftning till EGs regelverk. Såvittav avser
flertalet de föreslagna ändringarna har Sverige medgivitsav nu
anstånd under två år från den dag EES-avtalet träder i kraft. I
enlighet härmed föreslås lagen träda i kraft den januari 1995.l

Höjning aktiekapitalet i äldre bolagav

I punkterna 2-6 bestämmelser hur aktiekapitalet skall höjasges om
till 100 000 kr i bolag bildats innan l kap. 3 § i kraft.trättsom
Modellen för övergångsregleringen har hämtats från motsvarande
reglering vid höjningen aktiekapitalet från 5 000 till 50 000 kr;av

SFS 1977320.se

Punkten 2

Punkten sikte på äldre bolag hållit konstituerandetar stämmasom
före utgången år 1994 och har registrerat aktiekapitalettav som som
understiger 100 000 kronor. I de allra flesta fall rör det sig bolagom

50med 000 kronor i aktiekapital. Ett så lågt aktiekapital accepteras
till utgången år 1995. Senast den l januari 1996 måste emellertidav
aktiekapitalet ha höjts till 100 000 kronor. Bestämmelserna minstom
100 000 kronor i aktiekapital har naturligtvis betydelse endast för
aktiebolag fr.o.m. år 1995 skall privata aktiebolag.som vara

I andra meningen har upptagits förbud ned aktie-sättamot att
kapitalet till belopp lägreär än 100 000 kronor. Be-ett som
stämmelsen skiljer sig något från punkten 2 Övergångsbestämmel-av

till lagen 1973303 ändring i lagen 1944705 i desssema om
lydelse enligt SFS 1977320 på så förbudetsätt nedsättningatt mot
gäller också bolag kan genomföra nedsättningen ändringutansom av
bolagsorduingen. Det föreslagna förbudet träffar alla äldre bolag,

det registrerade aktiekapitalet före nedsättningenoavsett över-om
stiger 100 000 kronor eller ej. innebärDet för exempelatt ta ett att

intedet är tillåtet sätta ned aktiekapitalet till S0 000 kronor,att
nedsättningen sker från 200 000 eller 80 000oavsett kronor ochom

oberoende nedsättningen kan ske ändring bolag-utanav om av
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innebär bl.a. bolag,eller ej. Bestämmelsensordningen att som annars
likvidationspliktundgånedsättning aktiekapitalet kunnatavgenom

nyemission eller aktieägar-2 hänvisas tillenligt 13 kap. att genom
täckningen aktiekapitalet.erforderligatillskott tillskapa den av

Punkten 3

övergångsreglering SFS3 1973 års sepunktenPunkten motsvarar av
tidsangivelsema ochbeträffande1977320 ändring änutan annan

aktiekapitalets storlek.
ochverkställande direktöråläggs styrelseledamot,punkten 4I

förpliktelser,betalningsansvar för bolagetspersonligtaktieägare ett
aktie-på grund för lågtavförs aktiebolagsregistretbolaget avurom

i likvidation. Iundgås bolaget träderkapital. kanDetta omansvar
bestämmelserupptagitshärmed har i förevarande punktenlighet om

angivnatvångslikvidation på ansökan de personerna.av
4 iföreskrivs i punktenbetalningsskyldighetpersonligaDen som

aktiekapitalför lågtupplösning på grundsamband med bolagets av
gäldenär. Dettakan bytainnebär bolagets borgenärer sägasatt

härmedsamtycke. I enlighetförutsätter enligt svensk rått borgenärens
likvida-påkalla bolagetsgivitsockså råtthar bolagets borgenärer att

kantillerkänts rätttion. har ocksåSamma rätt varaannan vars
likvideras.beroende bolagetattav

hänvisas tilli övrigtmotiven till bestämmelsenBeträffande prop.
1973168.

Punkten 4

i 1973punkt 4huvudsakligen efter förebildhar utformatsPunkten av
1981460. Föreva-enligt SFSövergångsreglering i dess lydelseårs

tidsangivel-i frågabestämmelsenskiljer sig från denrande punkt om
i sistahänvisningenaktiekapitalets storlekoch samt genomsema

gällandestycket lagfästsi tredje16 Vidare hartill 13 kap.stycket
aktie-avförtsbolagettillgångar, sedanbolagetsståndpunktråtts att ur

övergår till aktieägarna.bolagsregistret,
1681973hänvisas tillbestämmelsenmotiven tillBeträffande prop.

19808128 ochbetänkandenlagutskottets198081146 tilloch samt
33.

5Punkten

övergångsreglering SFS1973 års se5punktenPunkten motsvarar av
storlekaktiekapitaletsbeträffandeändring1977320 änutan annan

till punktenmeningenhänvisningen i sistaoch tidsangivelsema samt
4.

1975 103hänvisas tillbestämmelsenmotiven tillBeträffande prop
795 ff.s.
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Privata och publika aktiebolag

Punkten 6

Kommittén föreslår aktiebolagenatt delas i två kategorier, privataupp
och publika. Skillnaden mellan dessa kategorier hänför sig till dels
minimikapitalets storlek, dels rätten utnyttja sigatt värdepappers-av
marknaden för kapitalanskaffning, dels firman. Bestämmelserna
föreslås träda i kraft den 1 januari 1995.

Ingenting hindrar aktiebolag,ett önskar bli publikt aktiebolag,som
höja sitt aktiekapitalatt till l miljon kronor eller och registreramer

höjningen redan före ikraftträdandet. De föreslagna restriktionema
beträffande rätten för privata aktiebolag utnyttjaatt värdepappers-
marknaden gäller inte före ikraftträdandet jfr 1 kap. 4 och 5 §§, 4
kap. 18 5 kap. 16 § och 7 kap. 4 §, bolagmen attsom avser

privata aktiebolag börvara naturligtvis återkalla uppdrag värde-
pappersinstitut handla medatt bolagets värdepapper efter utgången

år 1994. Detta behöver emellertidav inte sägas i lag.
När det gäller firman föreslår kommittén privata bolagatt i sin

firma skall ha ordet privat eller till denna foga bokstäverna prb,
Ett publikt bolag skall på motsvarande sätt i firman ha publikt eller
pub. Enligt kommitténs bedömning kommer närmare 280 000av
registrerade aktiebolag endast omkring 1 000 bli publika aktie-att
bolag medan återstoden blir privata. Med denna fördelning ställer det
sig naturligt vid utformningenatt övergångsbestämmelsemaav utgå
från situationen för de privata bolagen.

I enlighet härmed föreslår kommittén samtligaatt registrerade
aktiebolag vid ikraftträdandet Patent- och registreringsverketsgenom
försorg får tillägg till firmanett i form bokstäverna prb, vilketav
innebär samtliga aktiebolagatt hänförs till kategorin privata. De
privata aktiebolag önskar utforma sin firmasom på sätt,annat t.ex.

låta ordet privatatt ingå i firman,genom får liksom hittills ansöka
registrering ändring i firman.om Beslut ändringav firman påom av

angivet sätt bör få fattas på bolagsstämma före utgången år 1994av
och ansökan registrering den ändrade firmanom bör också kunnaav
göras före ikraftträdandet. Patentverket kan emellertid inte fatta beslut

registrering den firmanom före den l januariav 1995,nya men
kommittén utgår från verket äratt berett ställningatt tillta inkomna
ansökningar omedelbart när lagen trätt i kraft. Andra stycket har
utformats i enlighet härmed.

Vad aktiebolagsagts ettsom önskar bytanu om prb i finnansom
privat gällermot naturligtvis också aktiebolag önskar blisom

publikt och alltså skall ha finna innehållande bokstävernaen pub
eller ordet publikt.
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bildandeAktiebolags

7-8.Punkterna

uppfatt-iutgångspunktmedÖvergångsregleringen utformatshar
bestäm-gällandetillämpningmedbolagsstämman avningen att om

registrerasskallbeslutfattat1994årutgången somföremelser av
deninomfå skeregistrering böransökanaktiebolagslagen,enligt om

iträttbestämmelserhinder atthärförfristen utan nyaföreskrivna av
enligt dedåprövasRegistreringsansökan1995.januari1kraft den

7.punktenbestämmelsernaäldre
konstituerandedetinnebärbolagsbildning attpå omTillämpat

1995årregistreraskanbolaget1994,halvåretandrahållsstämma
registre-ochtill Patent-inansökanförutsättning attunder ges

underteck-stiftelseurkundenseftermånaderinomringsverket sex
9 §.2 kap.jfrnande

åtagandeform attiförbud apportföreslås mot avl §2 kap. ettI
special-ianförtsSomtjänst.tillhandahållaellerarbeteutföra att
sådanainteregistreringsverketochgodtar Patent-motiveringen

allt-förändrarbestämmelsenDenapportegendom.åtaganden nyasom
denförehållskonstituerande stämmapåFattas somrättsläget.så inte

efterregistrerasbolagetfårbolaget,bildabeslut1995januari attl
ofullstän-innehållerstiftelseurkunden enhinderårsskiftet attutan av

3 §.2 kap.jfrbildandebolagetsförkostnadernaredovisningdig av
in denrevisor,yttrandekrävas gessomkunna attbör avDäremot

bolagregistreringärende somi av1995 ellerjanuari om1 senare
vilkaochapportegendomenbeskriver angernämnda dag,förebildats

4och9 §2 kap.jfrdenvärderingenvidanväntsmetoder avsom
8.punkteniupptagitsharbestämmelse härom12 En§.kap.

2 kap.ibestämmelsernadeföljerprinciper attallmänna nyaAv
sådanaavtal änandrapåtillämpasinteuppskjuten apport9 § oma

1995.januari1denikraftträdandetefterträffassom

aktiebokochaktiebrevAktier, m.m.

9Punkten

förebildatsbolagfrågaiSverige,följer somEES-avtalet att omAv
andrai detbestämmelsernatillämpabehöver1995, intejanuarilden

föränd-till deMed hänsyn1996.juli1denförebolagsdirektivet
föreskriftermeddelabolagsordningenimöjligheternai attringar

dennyemissionvidföreträdesrätt somaktieslagsolikabeträffande
lagbestämmelsemaäldredebörinnebär,§13 kap.lydelsen avnya

Imedger.EES-avtalettidså långundertillämpas somhärom
bolagfrågaiföreskrivits somdärför atthar ompunktförevarande

lydelseäldrei dess1 §3 kap.1995 gällerjanuari1före denbildats
1996.juniutgångentill av
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Bolaget bör efter övergångstidens utgång för få bolags-attagera
ordningen i överensstämmelse demed bestämmelserna. Före-nya
skrift härom har upptagits i andra meningen. Några särskilda
sanktioner för det fall bolaget försummar ändra bolagsordningenatt
till överensstämmelse med de bestämmelserna föreslås inte.nya
Kommittén räknar med risken för registrering vägrasatt att av
ökningsbeslut strider de bestämmelserna kommermot attsom nya

skäl för bolagen iaktta sin skyldighet.attvara nog
Utskriñ aktiebok efter utgången år 1994 skall ske enligt 3av av

kap. 13 i dess§ lydelse.nya

Ökning aktiekapitalet nyemission fondemissionellerav genom

Punkten 10

Samma skäl motiverat punkten 7 kan anföras för styrelse-att ettsom
beslut fattats med tillämpning gällande lag skall få registrerassom av

hinder mellankommande lagändring. Punkten 10utan har utformatsav
i enlighet härmed.

punkterna 7Av och 10 följer beslut eller fondemissionatt om ny-
fattas stämma eller förestyrelse utgången år 1994 fårsom av av

registreras efteräven nämnda tidpunkt hinder bestäm-utan attav
melser subsidiär företrädesrätt införts 3 kap. 1 majoritets-§,om
kraven skärpts 4 kap. 14 och 15 §§, och föreskrift meddelats om

i förslaget till beslut grunden för emissionskursen skall 4att anges
kap. 4 §.

Betydelsen punkten 10 vid emission skuldebrev enligt 5 kap.av av
8 eller 9 nedsättning aktiekapitalet enligt 6 kap. 8 fusion§ ellerav

kommenterasenligt 14 kap. 8 § i det följande.
punkten 8 följerAv revisorsintyg in etter utgångenatt som ges av

år 1994 skall ha det innehåll föreskrivs i 4 kap. 12som

Konvertibla skuldebrev förenadeoch skuldebrev optionsrättmed
till nyteckning

punkternaAv 7 och 10 följer sammanfattningsvis beslutatt om
emission skuldebrev fattas ellerstämma styrelse föreav som av
utgången år 1994 får registreras efteräven nämnda tidpunkt utanav
hinder majoritetskraven 5skärpts kap. 8 och 9 §§.attav

Nedsättning aktiekapitaletav

Punkten 1I

punkten 7 följer 1995Av bolagsstämma före den januarilatt om
fattat beslut nedsättning aktiekapitalet föreskriftmed attom av om
nedsättningsbeloppet skall till reservfonden i fallavsättas änannat



Specialmotivering194 SOU 199283

efter årsskifteti 6 beslutet kan registreraskap. l utanangessom
fattat beslutetgäller bolagsstämmanhinder därav. Detsamma trotsom

inte angivits nedsättningsförslagetsi kallelsen till bolagsstämmanatt
2 och iakttagande dehuvudsakliga innehåll jfr 6 kap. § utan av nya

enligt punkten 10i 6 2 Motsvarande gällermajoritetskraven kap. a
före utgången år 1994enligt 6 kap. 8 fattatsstyrelsebeslut § avsom

först efter årsskiftet.registrerassommen
emellertidårsskiftet börgiltigt nedsättningsbeslut fattats föreAtt

utvidgade till säkerhet ellerinte bolagsborgenärema den rättbetaga
innebär. ärende6 6 och 8 i dess lydelse Ibetalning kap. §§som nya

därförnedsättning skall de bestämmelsernatillstånd tillrättens nyaom
nedsättningsbe-januari 1995tillämpas från och med den l även när

förutsättning härför bör dockslutet fattats dessförinnan. En attvara
tillämpasefter årsskiftet,ansökan tillstånd inkom till rätten annarsom

begränsade borgenärskretsen.bestämmelserna med dende äldre mera
upptagits i första meningenhärom harEn särskild bestämmelse av

punkten ll.
tredje stycket regleras14 tredje stycket 24 §I 14 kap. § samt

aktie-vid nedsättningpåborgenärsskyddet sätt avsomsamma
enlighethar utformats imeningen punkten llkapitalet. Andra av

härmed.

penninglånvissaaktier och upptagandeFörvärv avav egna

efteraktie tecknas7 gäller endastBestämmelserna i kap. 1 § som
avyttring1995. Föreskriften i 7 kap. 2den l januari § av egenom

förvärvats före denockså på aktieaktie inom viss tid tillämpas som
behövs inte.bestämmelser häromjanuari 1995. Några särskilda1

Bolagets ledning

medkap. 10 i bolaganteckningar enligt 8 §Skyldigheten göraatt
och bolaget,endast avtal mellan honomendast aktieägare gälleren

1995. Någon särskild bestämmelseefter den januariträffas lsom
inte.härom behövs

föreför bolagetföretagit rättshandlingställföreträdare,Har som
rättshandlingensin befogenhet,år 1994, överskridit ärutgången av

företogsrättshandlingenden vilkengällande bolaget,mot motom
sin8 14 iöverskreds. kap. §insåg bort inse befogenheteneller att

retroaktivt.alltså intelydelse tillämpasbolaget strängare,motnya,
behövs inte.Någon särskild bestämmelse härom

användning egendomVinstutdelning bolagetsoch avannan

1994 i strid medföre utgången årutbetalning till aktieägareSker av
uppburit medvad hanskall återbäraaktiebolagslagen, mottagaren
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ränta beräknad enligt 5 § räntelagen 1975635 från det utdel-att
ningen uppburits intill dess ränta skall utgå enligt 6 räntelagen§ till
följd 3 eller 4 § lag. Detta gäller dock ej,av samma mottagarenom
hade skälig anledning utbetalningen utgjordeantaga lagligatt
vinstutdelning. Den bolaget strängare lydelsenmot 12 kap.nya av
5 § tillämpas alltså inte retroaktivt. Någon särskild bestämmelse
härom behövs inte.

Detsamma gäller den lydelsen 12 kap. 7 Bestämmelsennya av
tillämpas endast på lån beviljas efter utgången år 1994.som av
Särskild föreskrift härom behövs inte.

Den lydelsen 12 kap. 8 § är tillämplig endast på rättshand-nya av
lingar företas efter utgången år 1994. Någon särskildsom av
bestämmelse härom behövs inte.

Fusion inlösenoch aktier i dotterbolagav

Punkten 12

14 kap. 3 innehåller§ bestämmelser fusion. I paragrafenom
föreskrivs innehavare konvertiblaatt skuldebrev och andraav
värdepapper med särskilda rättigheter i överlåtande bolag, skallett
åtnjuta åtminstone rättigheter i det Övertagande bolagetsamma som
i det överlåtande bolaget. villkorenI för konvertibla skuldebrev och
skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning skall denanges
rätt skall tillkomma borgenär eller innehavare optionsbevissom av
för den händelse bolaget upplöses eller upphör fusion, jfr 5genom
kap. 4 första§ stycket 8. Det torde vanligt möjlighetenattvara av
fusion behandlas i villkoren också för andra värdepappertyper av
med särskilda rättigheter i bolaget. Det kan inte uteslutas dessaatt
villkor innehavama sämre rätt vid fusion än vad 14 kap. 3 §ger
föreskriver. inteFör paragrafen skall förändraatt villkoren för redan
utgivna värdepapper har i denna punkt övergångsregleringen tagitsav

bestämmelse 14 kap. 3 inte§ skall tillämpasattupp en retro-om
aktivt.

Punkten 13

Av punkten 7 följer bolagsstämma före den januari 19951att om
fattat beslut fusion, beslutet kan registreras efter årsskiftetom utan
hinder de bestämmelserna i 14 kap.att bl.a. innebär skärptaav nya
majoritetskrav.

Också talan sådant bolagsstämmobeslut enligt punkten 7mot sker
enligt äldre bestämmelser. I 14 kap. 26 föreskrivs§ emellertidnya

kortare taletid i nullitetsfallen än gäller enligt 9 kap. 17 §en ny, som
tredje stycket. Denna kortare taletid bör tillämpas också beslut som
fattats före utgången år 1994. En bestämmelse härom har upptagitsav
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13.i punkten
helägtvarigenomfusionbestämmelserfinnsgällande rättI om

bestämmelser814 kap. § Dessamoderbolagigårdotterbolag upp
Beslut14 kap.i det20-25 §§de föreslagnaersätts omnyanu av

1994 börårutgångenfattat förestyrelsernasådan fusion avsom
härombestämmelseårsskiftet. Enefterregistrerasemellertid kunna

10.upptagits i punktenhar
förstärkt borgenärs-innebärfusionbestämmelserna ettDe omnya

kommadettabörpunkten 11underanförtsskälskydd. Av som
utgångenfattats förefusionsbeslutettill godo ävenborgenärema om

meningenupptagits i andraharbestämmelse häromår 1994. Enav
siktesåledesstyckettredjetill 24 §Hänvisningen tarpunkten 11.av

konkurrensbegränsningsregle-inteberörborgenärsskyddet ochpå
i stycket.också15 nämnsringen i § 1 som

firmaAktiebolags

aktie-privatapublika och16 kap. 1 §ibestämmelsernaDe omnya
6.punktenunderfirma har kommenteratsbolags ovan

order-ochbrevaktiebolagsvad1 §i 16 kap.Föreskrifterna om
används efterhandlingargäller barainnehållaskallblanketter som

behövs inte.bestämmelse häromsärskild1994. Någonutgången årav

aktiebolagskategoriOm byte av

1994.årutgångenförst eftertillämpashärom kanBestämmelserna av

Registrering m.m.

första3i 18 kap. §bestämmelsernabolaget strängareDe motnya
förevidtagitsåtgärder,eller andrarättshandlingarstycket somom

rättshand-inte påkungörandet, tillämpaseftersextonde dagenden
På sätt1994.årutgångenföreföretagitslingar sammaavsom

föreskrif-paragrafandra stycketden i upptagnabehandlas av samma
förhållan-detskett,stycketenligt förstakungörandeinnanten attom

åberopasinte kanregistretinfört i motblibortblivit ellerde som
Också detill detsamma.käntvisas hadenän nyasomannan

styrelse-valverkankap. 3 §i 18 attbestämmelserna avavoma
Inrikesochikungjorts Post-direktörverkställandeellerledamot

giltigheträttshandlingarspå sätt. AttbehandlasTidningar bör samma
rättshandlingentiden förvidgälldelagenligt denbedömasskall som

särskilt.intebehöverochprinciperallmännaföljer angesav
innehåller bestäm-filialerutländska1992160Lagen m.m.om

aktiebolagslagen.ireglermotsvarandeefterutformademelser ärsom
AktiebolagskommitténförutsatteslagenVid tillkomsten att avav

aktiebolagslagen,318 kap. §ändringtillförslag, bl.a.förväntade av
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borde föranleda motsvarande ändringar i lagen utländska filialerom
prop. 19919288 20 och 22 f..m.m. s.

Straff och vite

De bestämmelserna i 19 kap. 1 kan§nya tillämpas först efter
utgången år 1994.av
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1991980i lagenändringtill lagFörslaget omom
instrumentfinansiellamedhandel

bestämmelserInledandekap.1

3 §
får endastaktiebolagslagen5 §till l kap.förslagkommitténsEnligt

handelföremål förbliaktiebolagpubliktutgivitsfondpapper avsom
fond-medbedrivashandelsådanSkullevärdepappersmarknaden.på

ellerköpavtalaktiebolag, ärprivatutgivits omavsompapper,
föreskriftdennaföljdogiltigt. Somfondpapperetförsäljning avenav

grundläggande bestäm-deinnehållerlag,förevarandeihar som
fond-bl.a.medvärdepappersmarknadenpåhandelmelserna om

fårhandel inte ägasådanvilkenenligtparagrafinförts nyenpapper,
aktiebolag.privatutgivitsfondpappermed avsomrum

bedrivasinstrumentfinansiellamedhandelskall2 §kap.Enligt 1
värdepappersmarknaden upprätt-förtroende firallmänhetensså, att

5Avotillbörligen äventyras.intekapitalinsatserenskildasochhålls
Finan-framgår1992558SFS attenligtlydelsei dess2 §kap.

medverkarellerdeltardenföreläggafårvid vitesinspektionen som
handelndärmedupphörainstrumentñnansiellt attmedhandel omi ett

stridiellervärdepappersinstitut2 Omkap.1 ett annanstrider mot
aktiebolagsprivathandel medparagraf bedriver ettförevarandemed

och2 §kap.med 1stridockså iförfarandetstårfondpapper,
5 2kap.stödmedingripakanFinansinspektionen av

enligtstraffådömasparagraf kanförevarandebryterDen motsom
55 kap.

Tillsyn5 kap. m.m.

§5
bryteruppsåtligendenstraff förföreskrivsparagrafförevarandeI som

denStraffskalan3kap. motsvarari lhandelsförbudet sommot
aktiebolagslagen.1 §enligt 19 kap.gäller
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IV Kommitténs överväganden
beträffande EGs bolagsdirektiv

3 och 12

1 EGs första bolagsdirektiv

1.1 Inledning

Med hänvisning till Romfördragets bestämmelser främjandeom av
etableringsfriheten utfärdade EG år 1968 det första har-
moniseringsdirektivet på bolagsrättens område.

Arbetet med direktivet påbörjades år 1960 och direktivförslagett
presenterades Kommissionen i februari 1964.av Direktivet antogs

Rådet i 1968.av mars
Direktivet, ofta benämns publicitetsdirektivet,som uppställer krav

på offentliggörande uppgifter och handlingar rörandeav bolag. Var
och skall dessa uppgifter och handlingaren genom kunna skaffa sig

bild bolaget och dess verksamhet.en Direktivetav föreskriver vidare
begränsningar i fråga dels de grunder enligt vilka i bolagetsom namn
gjorda förpliktelser skall kunna förklaras inte gällande, dels de
grunder skall kunna åberopas för ogiltighetsom bolagetav som
sådant.

1.2 Direktivets tillämpningsområde
Artikel 1

De samardningsátgärder detta direktiv föreskriver skall vidtassom i
fidga bestämmelserna i medlemsstaternasom lagar eller andra
författningar följande bolagsformerom

I Tyskland-
die Aktiengesellschafi, die Kommanditgesellschafi‘ auf Aktien, die
Gesellschafi mit beschränlczer Hafiung;
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BelgienI-
sociétéladevennootschap,naamloze anonyme,de

commanditesociétélavennootschapcommanditaire enop
actions,deaandelen, par

åsociété delapersonenvennoottschap personnesmet
Iimitéeresponsabilitéaansprakelijkheid;beperkte

FrankrikeI- sociétélaactions,commanditeSociétélasociétéla parenanonyme,
limitée;responsabilitéå

ItalienI- societâazioni,accomanditasocietå inazioni, asocietå perper
limitata;responsabilité

LuxemburgI- sociétélaactions,commanditesociétélasociétéla parenanonyme,
limitée;responsabilitéå

NederländernaI- vennootschapcommanditairedevennootschap,naamlozede op
aandelen.

Bakgnmd

tillämpningsområde.dessartikelförstaDirektivets anger
IrlandochStorbritannieninom EGmedlemsstatersamtliga utomI

Detför ägarna.personligtbolagsformertvåminst utanñnns ansvar
personligtbolagsformsärskild utandelsaktiebolag,delsär en
verksam-begränsadmedför företaghandförstaavsedd iägaransvar,
särskildadenförKarakteristisktkapitalbehov.begränsadeochhet

förallmänhetentillvända sigkanintebolagetbolagsformen är att
kapitalanskaffning.

bolagsformer. Ibådatillämpning påbolagsdirektivet ägerFörsta
AktiengesellschaftsåvälpådirektivettillämpasTysklandexempelvis

bådeDanmarkiochHaftungbeschrånkterGesellschaft mitsom
anpartsselskab.ochaktieselskab

kontinentaleuropeiskadetIrlandochStorbritannien motsvarasI
närmastpersonligt ågaransvarbolagsformermed två utan avsystemet

liabilitylimitedprivatepublic ochmellangörsåtskillnadden som
kategoriertvåbolagsformer,tvåintecompanies. Det år utan av

påtillämpasländerskall i dessabolagsdirektivetaktiebolag. Första
kategorier.båda

bolagsfor-påockså tillämpasdirektivetfall skallförekommandeI
utgörbolagsformaktier;påkommanditbolag ensomenmen
delägarefleraellerdärkapitalassociationochblandning enav person-

s.k.medanförbindelser,ör bolagetsansvarigaobegränsatär
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kommanditaktieågare är ansvariga endast med beloppett mot-som
deras andel i för fastställt aktiekapital.bolaget Komman-ettsvarar

ditbolag på aktier i dag mycket sällsynta. Enstaka bolag dettaär av
slag står dock finna i bl.a. Tyskland och Frankrike. Direktivetatt
innehåller inte någon materiell definition bolagsformerna. Tillämp-av
ningsomrádet bestäms uppräkning de bolag skallgenom en av som
omfattas direktivet. Uppräkningen samtligaupptar staterav som var
medlemmar i vid tidpunkten för direktivetsEG utfärdande och anger,
med användande den nationella beteckningen, vilken eller vilkaav
bolagsformer på vilka direktivet skall tillämpas. vidFör stater som

tidpunkt blivit medlemmar i gemenskapen direktivetssenare anges
tillämpningsområde i tillträdesakten.

Kommitténs överväganden

Sverige finns iI dag endast bolagsform helt personligtutanen
nämligen aktiebolaget.ägaransvar, På skål redovisas i densom

allmänna motiveringen 2. Privata och publika aktiebolag föreslår
kommittén aktiebolagen delas i två kategorier, nämligenatt upp
privata och publika aktiebolag. Privata aktiebolag skall för sin
kapitalanskaffning hänvisade till begränsad krets ochägarevara en
långivare, medan publika aktiebolag skall tillåtas vända sig till
allmänheten för skaffa kapital. Publika aktiebolag underkastasatt

krav privata aktiebolag.strängare än I överensstämmelse med vad
fallet i medlemsstaterär EGs blir första bolagsdirektivetsom

tillämpligt på såväl privata publika aktiebolag.som

1.3 Offentliggörande handlingar ochav

uppgifter bolagom

Direktivet i artiklarna 2-6 bestämmelser vilka handlingarupptar om
och uppgifter bolag skall offentliggöras, för offent-sättetom som om
liggörandet och rättsverkan därav. Bestämmelserna tredjeskallom ge

möjlighet erhålla upplysningar bolaget.attman om

Artikel 2

minstMedlemsstaterna skall till följande handlingar ochattse
uppgifter bolag alltid ofient1igg6rsettom

Stiftelseurkunden och, den hara särskildtagits in i handling,om en
bolagsordningen.
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Ändringarb de vid nämnda handlingarna, däribland förlängningi a
tiden för bolagets bestånd.av

Efter ändring stiftelseurkunden eller bolagsordningen, denc varje i
fullständiga och gällande lydelsen den ändrade handlingen.av

d Tillsättande och entledigande personuppgifter demsamtav om som
egenskap lagstiftningen föreskrivet bolagsorgan elleri iav som

medlemmar sådanti ett organ

rättegång;behöriga företräda bolaget tredje och ii är att mot man

tillsyn eller kontroll bolaget.deltar ledning,i av

skall framgå dede oflentliggiorda uppgifternaAv om personer som
eller endast föreningkan detta varför iföreträder bolaget siggöra

med andra.

bolagsordningenstiftelseurkunden ellerUnder förutsättninge att
det tecknade kapitaletsgång åretbolagskapital, minstett en omanger

kapital kräver ändringökning detta istorlek, inte varje avom
bolagsordningen.

handlingräkenskapsår. Denresultaträkningar förf Balans- och varje
personuppgifterskall lämnainnehåller balansräkningen även omsom

de artikelbestyrka balansräkningen. Förskall idem enligt lagsom
enligt tysk, fransk, belgisk,nämnda bolagen med begränsatI ansvar

de slutna aktiebolagen enligtluxemburgsk förochitaliensk rätt samt
tillämpas förränföreskrift dockbehöver denna intenederländsk rätt

innehållet balans- ochsamordnar ikrafi,direktiv träder iett som
medger undantag fråneller delvisheltresultaträkningarna samt

handlingar det gäller bolagdessaoffentliggöraskyldigheten näratt
det direktivet kommerbeloppunderstigervilkas tillgångar attett som

direktivet två årsistnämnda inomutfärda detfastställa. Rådet skall
direktiv harförevarande antagits.efter det att

bolagetsbyteVarjeg säte.av

bolaget.h Upplösning av

ogiltigt.bolaget förklarasavgöranderättsligt varigenomEtti

dem uppgiftpersonuppgifterochlikvidatorerUtseendej samtomav
uttryckligen ochbehörighetenbehörighet, intelikvidatorernas omom

bolagsordningen.lag elleruteslutande framgår avav
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k Avslutandet likvidationen och, de medlemsländeri därav av-
registrering bolag medför rättsverkningar, uppgiftettav av-om
registreringen.

Vid tillämpningen punkt 1 f skall slutna aktiebolagav som anses
sådana bolag uppfyller följande villkorsom

Bolaget kana inte utfärda aktier ställda till innehavaren.

b Ingen kan utfärda sådana innehavarcertifikatför aktier ställda till
viss man artikeli 42 den nederländskai handelslag-som avses c
boken.

Aktiernac kan börsnoteras.inte

d Bolagsordningen föreslaiver varje överlåtelse aktie tillatt av en
tredje skall kräva godkännande bolaget då det frågaman ärutomav

överlåtelse med anledning dödsfall eller, bolagsord-om en närav
tillåterningen det, överlåtelse till make eller till släktingar i rätt upp-

eller nedstigande led; överlåtelsen får inte in blanco och skallvara
ske antingen skriftligt, privaträttsligt avtalett underteck-genom som

överlátaren och förvärvaren eller officiellt bestyrktavnas genom en
handling acte authentique .

Bolagsordningene bolaget slutet aktiebolagatt är ochanger ett
bolagets firma innehåller orden Besloten Naamloze Vennootschap
eller förkortningen B.N. V. .

Punkten 1

Littera a c-

Bakgrund

förevarandeI artikel uppräknas de handlingar och uppgifter som
måste offentliggöras. Offentliggörandet skall ske införande igenom

register och kungörandeett i nationell tidning, jfr artikelen
litteraAv framgår stifielseurkund ochatt bolagsordninga c samt-

beslutade ändringar i dessa handlingar skall offentliggöras. Efter
ändring skall också den fullständiga lydelsen handlingen i frågaav
offentliggöras.

Gällande rätt

Registreringsmyndighet för aktiebolag år i Sverige Patent- och
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för regi-aktiebolagsregistervilket försregistreringsverket, vid ett
författ-elleri aktiebolagslagenbestämmelserstrering enligt annan

registrerings-skallinförs i registret18 Vadning, kap. l avsom
Tidningar, 18Inrikesi ochdröjsmål kungöras Post-myndigheten utan

registreringundantagenkungörelseskyldigheten ärFrånkap. 2 av
kungörelse ieftersomenligt 13 kap. 20konkursunderrättelse om

kungörelseanhängiga ärendet. Enfall sker i det hos rättendessa som
registret skallinförts itidigare harförhållandeändring i ett somavser

ändringensendast art.ange
tillnybildat bolag skallregistreringförVid anmälan ettav

Stiftelseurkunden och den vidin bl.a.registreringsmyndigheten ges
3 och 4 ABF.bolagsordningen, § lkonstituerande stämma antagna

fattats på konstitueran-beslutändras sedankan inteStiftelseurkunden
däremot ändrasBolagsordningen kanbilda bolaget.de stämma attom

14registrering, 9 kap. §anmälas förhärom skalloch beslut genast
registrerings-in tillskall dåBolagsordningentredje stycket. ges

17 2 ABF.lydelse, §i sinmyndigheten nya

övervägandenKommitténs

uppfyller tillsammansaktiebolagsförordningenochAktiebolagslagen
litterapunkten 1artikel 2ställs ikravde c.asom -

Littera d

Bakgrund

ivilkaoffentliggörasuppgiftd skallEnligt littera personerom
tredjebolagetföreträdabehörigaär motbolagsorganen att mansom

och kontrollentillsynenledningen,ideltarelleri rättegångeller som
framgå deocksåuppgifterdessaskallbolaget. Det personeromavav

endast isig ellerdetta förgörabolaget kanföreträder varsom
förening.

bolagetföreträderpå dentillämpninginteBestämmelsen äger som
deninte hellergällerprokura. Denellerfullmaktgrundpå somav

tillsyn ellerutövaleda,har rätti bolagsorgan,ingå attattutan
verksamhet.kontrollera bolagets

revisorer.inte bolagetsdirektivetiräknasTill bolagsorganen

Gällande rätt

anmälabolagsregistretregistrering iförskallAktiebolag somvem
suppleantochverkställande direktör samtstyrelseledamot,tillutsetts

Förochpostadressderasävensomfirmatecknaretill personnummer.
firmabolagetsoch hurvilkaanmälasocksåskallregistrering av

stycket.första15 §8 kap.tecknas,
samband med dessibolagetnärgångenförstaskall görasAnmälan
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bildande anmäls för registrering och därefter efter detgenast att
ändring inträffat i förhållande anmälts eller skall anmälas försom
registrering, 8 kap. 15 § andra stycket.

Kommitténs överväganden

Aktiebolagslagen uppfyller de krav ställs i artikel 2 punkten 1som
littera d.

Littera e

Bakgnmd

stiftelseurkundiAnges eller bolagsordning auktoriserat kapitalett
skall enligt förevarande punkt uppgift det tecknade kapitaletsom
storlek offentliggöras minst gång året, såvitt inte varje ändringen om

detta kapital kräver bolagsordningen ändras.attav
Bestämmelsen sikte på den i bl.a. Storbritannien gällandetar

ordningen aktiebolag kan ha i bolagsordningen angivet ochatt ett ett
hos registreringsmyndighet antecknat authorised capital ärsom

detstörre än sammanlagda beloppet de aktier tecknats ochav som av
tilldelats aktieägarna, issued capital. För övriga medlemsstater
saknar bestämmelsen intresse.

Gällande rätt

Aktiebolags bolagsordning skall innehålla uppgift aktiekapitaletsom
storlek, eller detta skall kunna ändring bolagsordningenutanom av
bestämmas till lägre eller högre belopp, minimikapitalet och maximi-
kapitalet, 2 kap. 4 första§ stycket 4. För bolagets registrering
förutsätts det sammanlagda nominella beloppet tecknade ochatt av
tilldelade aktier, efter avdrag för aktier enligt 2 kap. ll §som
förklarats förverkade och inte övertagits bolagets aktie-av annan
kapital uppgår till minst det i bolagsordningen angivna aktiekapitalet
eller minimikapitalet, 2 9 andrakap. § stycket

Beslut ändring aktiekapitalets storlek förutsätter ändringom av en
bolagsordningen. Sådan ändring är emellertid inte nödvändigav om

ändringen aktiekapitalet inomkan ske för i bolagsord-ettav ramen
ningen angivet minimi- maximikapital.och

Varje ändring aktiekapitalet skall anmälas för registrering tillav
registreringsmyndigheten, 4 kap. 12 och 16 §§ 6 kap. 4 ochsamt
8 §§.

Kommitténs överväganden

iDet direktivet använda begreppet tecknat kapital bör för svenskt
vidkommande åsyfta bolagets registrerade aktiekapital. Vidanses
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artikel 2 punkten littera vidare intresse.bedömning saknar 1denna e

Littera f

Bakgrund

direktivet skall för varje räkenskapsåromfattasBolag avsom
också lämnabalans- och resultaträkning och därvidoffentliggöra

bestyrka balansräkningen.uppgift vilka skallpersoner somom
i dessa handlingar finns i fjärde bolags-Föreskrifter innehålletom

direktivet.
för vissaandra mening uppställda undantageti bestämmelsensDet

år 1978 utfärdade det fjärde direk-intresse sedan EGbolag saknar
tivet.

Gällande rätt

årsredovisning be-varje räkenskapsårAktiebolag skall för avge
förvaltningsberättelse,resultaträkning, balansräkning ochstående av

resultat-månad från detförsta stycket. Senastll kap. l § atten
skall avskrift årsredo-balansräkningen fastställts,räkningen och av

registreringsmyndigheten.tillrevisionsberättelse insändasvisning och
verk-skall styrelseledamot ellerårsredovisningenPå avskriften av

balansräk-resultaträkningen ochteckna bevisställande direktör attom
kap. 3uppgift fastställelsedagen, 11fastställts, medningen om

Kommitténs överväganden

artikel 2 punkten lställs iuppfyller de kravAktiebolagslagen som
littera

Littera g

Bakgrund

offentliggöras.uppgift därombolaget skallsäteByter

Gällande rätt

skall enligtsittstyrelse skall ha sätebolagetsUppgift den därortom
ocksåskallAnteckning därombolagsordningen.2 finnas i2 kap. 4 §
Skall3 ABF.44 första stycketaktiebolagsregistret, §införas i

ändringkräver dettatillstyrelsens säte ändras ort, avenannan
.registreringsmyn-tillåtföljande anmälanmedbolagsordningen

SkattemyndighetenVidare skalltredje stycket.9 kap. 14 §digheten,
underrättassittföre ändringen har sätedär styrelseni det län genast

ändringen.om
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Kommitténs överväganden

Aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen uppfyller tillsammans
de krav ställs i artikel 2 punkten 1 litterasom g.

Littera h

Bakgrund

I syfte tredjeatt möjlighetgarantera få kännedomattman att ettom
bolag är under upplösning skall enligt förevarande punkt uppgift
därom offentliggöras. Motsvarande uppgift skall enligt artikel 4
lämnas på företagets brevpapper och orderblanketter.

Gällande rätt

Aktiebolag kan upplösas likvidation enligt 13 kap. 15genom
olika fall fusion, 14 kap. pågenom initiativav samt regi-se av

streringsmyndigheten bolaget kan ha upphörtantas medom sin
verksamhet, 13 kap. 18 Vidare är enligt 13 kap. 19 § aktie-ett
bolag varit försatt i konkurs i vissa fall betraktasom att upplöstsom
i och med konkursen avslutas.att

Upplöses bolaget likvidation, skall anmälan däromgenom genast
göras för registrering, 13 kap. 15 första§ stycket. Vid fusion är
enligt gällande rätt det överlåtande bolaget upplöst när s.k. slutredo-
visning lagts fram. Anmälan därom skall då göras för registre-genast
ring, jfr nuvarande 14 kap. 7 Kommitténs förslag till ändrade
fusionsregler innebär upplösningatt överlåtande bolag alltid måsteav
föregås anmälan för registrering till Patent- ochav en registrerings-
verket, vilken i sin skall offentliggöras,tur jfr i kommitténs förslag

Är14 kap. 17 18och §§. aktiebolag försattett i konkurs och avslutas
konkursen åvilar det rätten föratt registreringgenast underrätta
registreringsmyndigheten, 13 kap. 20 § tredje stycket. Av under-
rättelsen skall också framgå överskott finns i konkursen. Avslutasom
konkursen överskott, dvs.utan samtliga borgenärerutan att tätt betalt
för sina fordringar i konkursen, bolagetär upplöst när konkursen
avslutas, 13 kap. 19 första§ stycket. Avslutas konkursen med
överskott skall registreringsmyndigheten anmäla förhållandet till rätten
för tvångslikvidation, 50 § andra stycket ABF.

Vad införs i aktiebolagsregistret skall,som nämnts, utansom ovan
dröjsmål kungöras i Post- och Inrikes Tidningar, 18 kap. 2 Detta
gäller emellertid inte underrättelse enligt 13 kap. 20 eftersom
kungörelse i dessa fall sker i det hos rätten anhängiga ärendet.

Kommitténs överväganden

Aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen uppfyller tillsammans
de krav ställs i artikel 2 punkten 1 littera h.som
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iLittera

Bakgrund

uppgiftskallogiltigtavgöranderättsligtbolagetFörklaras genom
offentliggöras.därom

övervägandenKommitténs

vadsidanvidvidkommande,svenskttorde för somBestämmelsen av
10-12.artiklarnavidareSeintresse.saknalitteraundersagts

jLittera

Bakgrund

lik-beslutoffentliggöras att utseuppgiftskalljEnligt littera om
behörig-likvidatorsinteFramgårdessa.påidentitetenvidatorer samt

skallbolagsordning,ellerlaguteslutandeochuttryckligenhet av
behörigheten.offentliggörasocksåuppgift om

Gällande rätt

anmälalikvidatoremaskall genastlikvidation,iaktiebolag trättHar
20stycket. Avtredje7 §13 kap.registrering,förlikvidationsbeslutet

fullständigtinnehållaskallocksåanmälan namn,följer2 ABF§ att
beträffandepostadressochhemvistmedborgarskap,personnummer,

stycketfjärde7 §13 kap.ibestämsbehörighetLikvidatorslikvidator.
styrelse-ochstyrelsebolagetsreglerlagenstillhänvisning omgenom

ledamöter.

övervägandenKommitténs

tillsammansuppfylleraktiebolagsförordningenochAktiebolagslagen
littera12 punktenartikelställs ikravde som

kLittera

Bakgrund

Medförlikvidation.avslutandeoffentliggörasskallUppgift avom
offent-ocksåuppgiftskallrättsverkningar,bolagavregistrering av

avregistrerats.bolagetliggöras attom

Gällande rätt

skedet kansålikvidatorema, snartskall avgeuppdragfullgjortEfter
dåärBolaget1413 kap.förvaltning,sinförslutredovisning

15 §registrering,förgörasskalldärom genastanmälanochupplöst
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första stycket.
Finner likvidatorerna bolaget år på obestånd och inte kan betalaatt

likvidationskostnadema skall de ansöka bolaget försätts iattom
konkurs, 15 tredje§ stycket. Bifalles konkursansökan och avslutas
konkursen åvilar det rätten för registrering underrättaatt genast
registreringsmyndigheten, 13 kap. 20 § tredje stycket.

Kommitténs överväganden

Aktiebolagslagen uppfyller de krav ställs i artikel 2 punkten lsom
littera k.

Punkten 2

Bestämmelsen inteäger längre tillämpning.

Artikel 1

medlemsstaternaI skall akt läggas för bolag detvarje ien upp
centrala handelsregisterregister, eller bolagsregister där bolaget är
registrerat.

Alla handlingar och uppgifter offentliga enligt artikel 2ärsom
skall förvaras akteni eller föras in i registret; akten skall alltidav
framgå vad har förts in i registret.som

En fullstdndig eller partiell kopia de handlingar och uppgifterav
artikel 2 skalli översända efter skriftlig begäran ochsom avses mot

avgift fårinte denöverstiga administrativa kostnaden.en som

Kopiorna skall bestyrkta inte beställaren avstår från det.vara om

De punkti 2 avsedda handlingarna och uppgifterna skall ofi’ent—
liggöras i medlemsstaten utsedd nationell tidning, antingenen av

helt delviseller återges eller hänvisning sker tillatt attgenom genom
handling förvaras akten eller infördi i registret.ären som

Bolaget får åberopa handlingar och uppgifter tredje förstmot man
sedan de har offentliggjorts enligt punkt bolagetinte visar attom
tredje kände till handlingen eller uppgiften. gällerNär detman
åtgärder vidtas före den sextonde dagen efter offentliggörandesom
får handling eller uppgift dock åberopas tredjeinte moten en en man

det omöjligt för honom känna till handlingenvisar att attsom var
eller uppgiften.
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Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder behövs för hindraattsom
bristande överensstämmelse mellan vad ofentliggörs isom pressen
och vad framgår eller akten.registretsom av

Vid bristande överensstämmelse får den ofientliggjordai pressen
åberopas tredjeinte denne får emellertid åberopa dentexten mot man;

sistnämnda bolagetinte tredje kände till denvisartexten, attom man
i registret eller akten intagna Iman.

Dessutom får tredje alltid åberopa sådana handlingar ochman
uppgifter ifråga vilka formaliteterna för ofentliggörandet ännuom

har iakttagits,inte handlingarna eller uppgifterna saknarinteom
rättsverkan på grund det bristfälliga ofientligg0randet.av

Punkterna 2l och

Bakgrund

Direktivets tredje artikel punkterna 2l och kräver akt läggsatt en
för varje bolag i det register där bolaget registreras och hand-attupp

lingar och uppgifter offentligaär enligt artikel 2 förvaras i aktensom
eller firs in i registret. också framgå förtsakten skall vad inAv som
i registret.

Gällande rätt

Aktiebolag registreras i och registreringsverkets aktie-Patent-
bolagsregister. Bestämmelser registrering finns i 18 kap. Närmareom
föreskrifter hur registret förasskall finns i aktiebolagsförord-om
ningen. Registret förs hjälp 38med automatisk databehandling, §av
ABF. I registret registreras uppgifter för varje uppgiftbolag med om
bolagets organisationsnummer. Till registret alfabetisk för-hör en
teckning bolagen med uppgift 39över för varje bolag, ochnumretom
40 §§ HandlingarABF. anmälan eller underrättelse enligtsom avser
aktiebolagslagen skall biläggas registret förvaras särskilt för varjeoch
bolag, 41 § ABF.

Kommitténs överväganden

Aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen uppfyller tillsammans
de krav ställs i artikel 3 punkterna l och 2.som

Punkten 3

Bakgrund

förevarande punkt följer iAv och oberoende intresseatt var en, av
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saken, skall ha rått erhålla fullständig eller partiell kopia påatt en
handlingar eller uppgifter i bolagsregistret. Avgiften för detta får inte
överstiga registreringsmyndighetens administrativa kostnad.

Gällande rätt

Enligt 42 § ABF skall aktiebolagsregistret och till registret bilagda
handlingar hållas tillgängliga hos registreringsmyndigheten. 3 §Av
förordningen 1988403 med instruktion för Patent- och registre-
ringsverket framgår verket får bedriva uppdragsverksamhet, variatt
bl.a. innefattas tillhandahållande tjänster verketsavseendeav
dokumentation. Med regeringens bemyndigande regleringsbrevse
för budgetåret 199293 fastställs avgiften för denna verksamhet av
Patent- och registreringsverket efter samråd med Riksrevisionsverket.

Kommitténs överväganden

Den svenska regleringen uppfyller de krav ställs i artikel 3som
punkten

Punkten 4

Bakgrund

handlingarDe och uppgifter skall förvaras i akten eller införassom
i registret enligt punkten skall kungöras i särskild tidning.en

fårKungörandet ske antingen återgivande, helt eller delvis,genom av
handling förvaras i akten eller införd i registretär ellersom genom
hänvisning sådantill handling.

Gällande rätt

registreringsverketPatent- och skall dröjsmål i och InrikesPost-utan
Tidningar kungöra vad införs i aktiebolagsregistret. Kungörelsesom

ändring i förhållande tidigare har införts i registretettsom avser som
skall endast ändringens Undantag från kungörelsepliktenart.ange
gäller i fråga frånmeddelande rätten bolag i konkurs elleratt sattsom

förhandling offentligt ackord inletts liksom för anmälanatt attom
beslut härom upphävts eller konkurs avslutats eller förhandling om
offentligt ackord avslutats eller upphört, 18 kap. 2 Kungörelse sker
i falldessa i det hos anhängiga ärendet.rätten

Kommitténs överväganden

Aktiebolagslagen 4.uppfyller de krav ställs i artikel 3 punktensom
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5Punkten

Bakgrund

uppgifterhandlingar och5-7 rättsverkanreglerarPunkterna att omav
knyter näraBestämmelsernaoch kungörs.införs i registretbolag an

Italien.Frankrike ochTyskland,allti framförtill gällande rätt
såväl negativmedföroffentliggörande5 föreskrivspunktenI att som

publicitets-tredje negativavisavi Denpublicitetsverkanpositiv man.
åberopasuppgifter inte kanellerhandlingarverkan innebär motatt

dockregel görsFrån dennaoffentliggjorts.detredje innanman
handlingentilltredje kändevisarfall bolagetfir detundantag att man

uppgiften.eller
Handelsgesetzbuch. Motsva-tyskaförebild iBestämmelsen har sin

underlagstiftningenfranskaockså i denbestämmelserande upptogs
bolaget kanbestämmelsen såtolkasl960-talet. båda ländernaI att

endasttredjefrågauppgiften ihandlingen elleråberopa mot omman
interäckerdensamma. Detvetskapvisar denne ägdebolaget att om

i fråga.uppgiftenhandlingen ellertillborde känttredjeatt man
nationellidirektivbestämmelsenharövriga medlemsstaterI omsatts

direktivtextenÖvertagandeordagrantlag närmastett sam-avgenom
påbaseradebestämmelsertidigarefalli förekommandetidigt som

god och ond utmönstrats.begreppen tro
ibestämmelsen,uppfattningenövervägandedoktrinen år denI att

krav påskall tolkasförebildentyskaenlighet med den ettsom
vetskap.

åberopabolaget kaninnebärpublicitetsverkanpositivaDen att
intetredjeuppgifter ävenhandlingar ochoffentliggjorda manom

kända. Presum-förutsättsOffentliggjorda faktatill dem.känner vara
föromöjligtdetvisartredjeemellertidtionen bryts att varmanom

uppgiften.ellerhandlingenkänna tillhonom att
tillbegränsadpresumtionen ärmöjlighet brytaTredje attattmans

offentlig-dagen eftersextondeföre denvidtagnaåtgärderavse
vadovetskapsextonde dagendenFr.o.m.görandet. somomanses
avskurenhelttredje ärfall ursäktlig ochi någotkungjorts inte man

Även ivetskap.bristandeinvändningarmöjlighetenfrån göraatt om
tyskai denförebildsindirektivbestämmelsendenna del har

Handelsgesetzbuch.
nationell lagibestämmelsenharövriga medlemsstaterI omsatts

och tolkasdirektivtextenåtergivandeordagrantnärmastett avgenom
tredjepåbeviskravhögt ställtmycketgenomgående ett man.som

Gällande rätt

kanbolaguppgifthandling ellerutgångspunktDirektivets är att om
varmedoffentliggörande,eftertredje förståberopas mot avsesman



SOU 199283 EGs första bolagsdirektiv 213

införande i bolagsregister och därpå följandeett kungörelse.en
Direktivbestämmelsen innebär för det första handlingar elleratt

uppgifter inte offentliggjorts inte skall kunna åberopassom tredjemot
med mindre bolaget visar denne kände till handlingenman att eller

uppgiften, s.k. negativ publicitetsverkan.
Bestämmelsen har påpekats sin förebild i den tyskasom

Handelsgesetzbuch. Den tyska regleringen tjänade också förebildsom
för 7 § andra stycket 1887 års lag handelsregister, firma ochom
prokura, vari föreskrevs före kungörande det förhållandeatt som
blivit eller bort bli registrerat inte med laga verkan kunde åberopas

än den visadesmot ha ägt vetskap förhållandet.annan Detsom om
kunde enligt motiven till firmalagen inte komma i fråga stödja sigatt
endast därpå tredje bort hava kunskapatt dylikt förhål-ettman om
lande NJA 1887 3 20. Utan närmare diskussionnr s. upptogs
motsvarande bestämmelse sedermera i 1895, 1910 och 1944 års
aktiebolagslagar.

När riksdagen år 1974 beslutade firmalag utmönstradesom en ny
bestämmelsen ñrmalagen. Den ansågs ge uttryck fir allmänur en
rättsprincip inte behövdes i lagen. Någon saklig ändring isom
firmalagstiftningen med detta inte åsyftad. Med hänvisning tillvar
utformningen handelsregisterlagen bestämmelsen inteav upptogs
heller i 1975 års aktiebolagslag, jfr 18 kap. 3

I doktrinen har emellertid framhållits allmän rättsprincipatt en av
innebörd endast vid vetskap bristandeatt behörighet tredjeom man
inte förvärvar rätt, möjligen överenstämmer med äldre tiders krav på
den goda kan skapa rätt,tro inte med gällande allmännasom men nu
civilrättsliga principer. I nutida svensk rätt är allmän uppfattningen

i godtrosavseende likställeratt inser ochman att hanatten person
borde inse brist i medkontrahentens rätt.en

Direktivet innebär för det andra bolaget kan åberopaatt offentlig-
gjorda handlingar och uppgifter även tredje inte känt tillom man
dem, s.k. publicitetsverkan.positiv Detta får dock inte ske med
anledning åtgärder vidtagna före den sextonde dagen efterav
offentliggörandet, tredje visar det omöjligt föratt honomom man var

känna till handlingenatt eller uppgiften.
För svenskt vidkommande framgår den positiva publicitetsverkan av

presumtionsregelni 18 kap. 3 Det införts i aktiebolagsregistretsom
och kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar skall ha kommit tillanses
tredje kännedom det inte omständigheterna framgårmans om av att
tredje varken ägde eller bort äga vetskap därom. Möjlighetenman
för tredje visa han varken ägde elleratt bortatt äga vetskapman om
vad kungjorts är enligt bestämmelsens ordalydelse inte begränsadsom
i tiden. I doktrinen har emellertid anförts tredje endast undan-att man
tagsvis, huvudsakligen i fall då kungörelsen på grund onormaltav
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kanför honom,tillgängligblivitintekommunikationernaiavbrott
uppgiften.kännedomeller bort ägaägdevarkenhanåberopa omatt

övervägandenKommitténs

5.i punktenkravdirektivetsinteuppfyllerAktiebolagslagen
i punktenpublicitetsverkanpositivbestämmelsentillhänsynMed om

stycketförsta18 kap. 3 §kommitténföreslårmeningen att5 andra
kungjorts iaktiebolagsregistret ochinförts idetsåändras att som

tredjekommit tillhaskallTidningarInrikesochPost- mansanses
eftersextonde dagenföre denvidtagnaåtgärderfrågaIkännedom. om

tredjepresumtion brytsemellertid gällaskalloffentliggörandet att om
till handlingenkännaföromöjligt honomdet attvisar att varman

uppgiften.eller
5 förstapunktenpublicitetsverkan inegativBestämmelsen om

påkravtolkasmeningkommitténs vet-skall enligt ettmeningen som
ordalydelse,bestämmelsensdelstalartolkningsådanskap. För en

publici-negativhuvudregelnfrånundantagkaraktärdels dess omav
skyddaändamålbestämmelsensochdirektivets attdelstetsverkan,

18 kap.5 ipunktenpåkallartolkningsådan attMedtredje enman.
detkungörandeföreinnebördstyckeandra att3 införs§ ett av

verkanmed lagainteregistreratblieller bortblivitförhållande som
vetskaphavisas ägtdenänåberopaskan mot omsomannan

förhållandet.

6Punkten

Bakgrund

de åtgärdervidtamedlemsstaternaåläggerFörevarande punkt att som
innehållet imellanuppkommerskillnaderhindrabehövs för attatt

sådanSkulleivad kungörsochbolagsregistret enpressen.som
tredjeåberopasuppgift intekungjorduppstå, fårändå motskillnad

felaktigtregistrerasuppgiftinnebärBestämmelsen att somenman.
inte kani kungörelsenåtergeskorrektregistreras,inte allseller men

kungjordfelaktigtinte hellerSjälvfallet kantredjeåberopas mot man.
uppgift införts ikorrekthänvisning tillmeduppgift åberopas att

bolagsregistret.
uppgiften, intekungjordadenåberopaTredje får däremot omman

eller akteni registretdenägde vetskapvisar hanbolaget att om
inte drabbastredje skallGodtroendeintagna atttexten. enavman

elleri kungörelsen,återgivits korrektuppgift interiktigt registrerad
med dekungörelse överensstämmerregister ellervarkenattav

faktiska förhållandena.
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Gällande rätt

Aktiebolagslagen inte några bestämmelserupptar avvikelse mellanom
registerinnehåll och kungörelse. Utrymmet för sådana avvikelser torde
också förhållandevis begränsat efter det år 1985 gjorda tilläggetvara
till 18 kap. 2 § kungörelse ändringatt i förhållandeettsom avser

tidigare införts i registret skall endast ândringenssom inteart,ange
dess närmare innehåll.

Kommitténs överväganden

Kommittén föreslår kraven i punkten 6 tillgodosesatt i 18attgenom
kap. 3 § införs tredje stycke innebördett vid bristandeattav
överensstämmelse mellan handling eller uppgift i bolagsregistret och
kungörelse därom, bolaget inte skall kunna åberopa kungörelsens
innehåll tredje Däremot skallmot tredje alltid kunnaman. man
åberopa kungörelsen bolaget inte bolagetmot visar denne ägdeattom
vetskap den i registret eller akten intagnaom texten.

Punkten 7

Bakgrund

Förevarande punkt kräver bolaget alltidatt mot skall kunna åberopas
sådana handlingar och uppgifter ännu inte registrerats ochsom
kungjorts. Från denna regel undantas dock förhållanden fårsom
rättsverkan först handling eller uppgift däromatt offentliggörs.genom
Offentliggörandet isäges det fallet ha konstitutiv, isenare motsatsen
till deklaratorisk, verkan.

Gällande rätt

Enligt svensk kanrått tredje bolaget alltid åberopa hand-motman
lingar och uppgifter rörande bolaget skall, ännu inte har,som men
registrerats och kungjorts. förutsätterDetta emellertid offent-att
liggörandet handlingarna eller uppgifterna i fråga inte harav
konstitutiv verkan. Sålunda stiftelseurkundkan exempelvis inte eller
bolagsordning åberopas innan bolaget registrerats.

Kommitténs överväganden

Aktiebolagslagen uppfyller de krav ställs i artikel 3 punkten 7.som

Artikel 4

Medlemsstaterna skall föreskriva brev och ørderblankener skallatt
följandeange
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upplagdnämnda akten3artikel ärdär den i samtdet register-
i registret;bolagets nummer

bolaget harfall,förekommandeoch ibolagets form attsäte samt,-
likvidation.iträtt

tecknade ochskall dethandlingardessakapital ibolagetsOm nämns
kapitaletinbetalda anges.

Bakgrund

bolagmedi förbindelseträderdenför ettunderlättasyñeI att som
förevarandeföreskrivs idetsammainformationskaffa sigatt om
upplysningskall lämnaorderblanketterochbrevartikel bolagetsatt

upplagd ochnämnda akten3 äri artikeldeni vilketdet registerom
bolagetsframgåVidare skallregister.i dettabolagets nummerom

likvidation.ifall bolaget trättförekommandeiform och säte attsamt
handels-belgiskaochi franskaförebild densinBestämmelsen har

Även direktivetsförefanns redanlagentyskai denregisterlagen.
förestavadesemellertidvilkenbestämmelse,likartadtillkomst aven

syften.andra
omfatta fakturor,inteorderblanketterochLokutionen brev anses

hellersäljinformation. Inteliknandeochbroschyrerprislistor,
omfattasobestämd kretsriktade tillrundskrivelser mottagare aven

bestämmelsen.
orderblanketter,ellerpå brevkapital nämnsbolagetsdet fallFör

iBestämmelsen harkapitaletinbetaldatecknade ochskall det anges.
medlemsstateroch andraStorbritannienendast iintressedenna del

capital.issuedcapital ochauthorisedskiljer mellansom

Gällande rätt

förevarandeibestämmelsernågrainteAktiebolagslagen upptar av
åsyftat slag.artikel

övervägandenKommitténs

införas be-16 lkrav bör i kap. §direktivetstillgodoseFör att en
Bestämmelsen börstycket.artikel 4 förstasvarandestämmelse mot

fakturor.mening omfatta ävenkommitténsenligt

Artikel 5

skallvilkaskall bestämmamedlemsstatVarje ansvarapersoner som
ofléntliggdrandet.gäller förformaliteter iakttasför deatt som
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Bakgrund

i lagstiftningenartikel ålägger medlemsstaternaFörevarande att ange
för uppgifterbefattningshavare bolaget skallvilka i attsom ansvara

offentliggörs i enlighet med direktivets bestämmelser.och handlingar

Gällande rätt

aktiebolagsregistret grundas på anmälan bolaget ellerInföringar i av
enligt 8 kap. 15 gäller. Anmälan skallden anmälan § görasav som

registrering enligtskriftligen, första stycket ABF. anmälan1 § Avser
och2 9 skall den undertecknas alla styrelseledamöterkap. § av

direktör. anmälan skall undertecknasverkställande Annan av
två styrelseledamöter eller verkställande direktör. Anmälanstyrelsen,

undertecknas samtliga likvidatorer,bolag i likvidation skall l §avav
stycketandra ABF.

Införingar kan vidare ske på underrättelse ellerrättenav vara
åtgärder registreringsmyndigheten vidtar ofñciogrundade på som ex

enligt föreskrifter härom i vissa uttryckligen reglerade fall.
införs i registret skall dröjsmål ochVad kungöras i Post-utansom

Inrikes Tidningar, 18 kap. 2 Undantag i detta avseende endastgörs
underrättelse enligt 13 20för registrering kap.av

Kommitténs överväganden

och aktiebolagsförordningen uppfyllerAktiebolagslagen tillsammans
ställs i artikel 5.de krav som

Artikel 6

föreskrivaskall lämpliga påföljder för det fallMedlemsstaterna att

ofientliggdrs enligt artikel 2.1balans- och resultaträkningarna inte-

artikel 4 de där nämnda handlingar-uppgifter lämnas enligt iinte-
na.

Bakgrund

bestämmelsersyfte efterlevnaden vissa direktivetsI att garantera av av
föreskrivamedlemsstaterna skallföreskrivs i förevarande artikel att

resultaträkningarbolags balans- ochlämpliga påföljder för det fall ett
4 påuppgifter inte lämnas enligt artikelinte offentliggörs eller

straffpåföljdBestämmelsen åsyftabolagets brevpapper ansesm.m.
civilrättsligavitesförelåggande, medan den konsekvenseneller av
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underlåtet offentliggörande följer artikel Bestämmelsen överlåterav
till medlemsstaterna själva besluta påföljdemasatt art.om

Gällande rätt

Aktiebolag förskall varje räkenskapsår årsredovisning be-avge
stående resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse,av
11 kap. l första stycket.§ Senast månad efter det resul-atten
taträkningen och balansräkningen blivit fastställda, skall avskrift av
årsredovisning och revisionsberättelse insändas till Patent- och
registreringsverket, kap. 311 andra§ stycket.

Försummar bolag denna skyldighet kan Patent- och registrerings-
verket vid vite förelägga bolagets verkställande direktör eller
styrelseledamot till myndigheten sända in handlingarna. Påatt
motsvarande kan bolaget föreläggassätt avhjälpa brister i insändaatt
redovisningshandlingar, 19 kap. 2 §

Om avskrift årsredovisning och förvaltningsberättelse inte insäntsav
inom femton månader efter räkenskapsårets utgång, styrelse-svarar
ledamöterna och verkställande direktören solidariskt för de ñrpliktel-

uppkommer för bolaget. Styrelseledamot eller verkställandeser som
direktören kan dock undgå han visar underlåtenhetenatt attansvar om
insända handlingarna inte beror på försummelse honom, 11 kap.av
3 § tredje och fjärde styckena.

Bestämmelser skyldighet på bolagets brev och order-attom
blanketter lämna vissa upplysningar bolaget saknas i svensk rätt.om

Kommitténs överväganden

Aktiebolagslagen iuppfyller de artikel 6 ställda kraven rörande
påföljder offentliggöravid underlåtenhet resultat- och balans-att
räkning.

redovisat bedömningenKommittén har i 16 kap. 1 bör§attovan
införas bestämmelse tillgodoser de i artikel informa-4 ställdaen som
tionskraven. uppfyllaFör kraven i artikel 6 bör därvid också i 19att
kap. l föreskrivas bötespåföljd§ för bolagsfunktionär underlåtersom

iaktta informationskrav.dessaatt

1.4 Giltigheten bolagets förpliktelserav

Direktivet i artiklarna 7-9 regler giltighetenangåendeupptar av
bolagets förpliktelser för det fall följerdessa avtal träffatssomav
innan bolaget vunnit rättssubjektivitet, ingåtts av personer som
saknade behörighet företräda bolageteller ligger utanför bolagetsatt
verksamhetsföremål

.
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Artikel 7

åtgärderHar vidtagits bolagsi under bolagsbildningenett namn men
bolagetinnan har fått rättskapacitet och inte bolaget deövertar

förpliktelser uppkommer på grund åtgärderna, desom av ansvarar
har vidtagit åtgärderna obegränsat solidariskt för dessa, intesom om

något har avtalats.annat

Bakgrund

Handlar någon i aktiebolag innan bolagsbildandetettnamn av
avslutats uppkommer frågan i vilken utsträckning dels bolaget, dels
den utför handlingen blir bunden handlingen. Förevarandesom av
artikel besvarar sistnämnda fråga de handlar på bolagets vägnarsom
skall solidariskt ansvariga till obegränsat belopp för ingångnavara
avtal och åtgärder,andra inte bolaget efter ha erhållit rätts-attom
subjektivitet övertar för avtalet eller åtgärderna.ansvaret

Bestämmelsen medger de handlar för bolaget begränsaratt sittsom
helt eller delvis avtal med medkontrahenten. Tredjeansvar genom

kan således förklara han avstår från rätten vända sigatt attman mot
bolagets för det fall frågan bolagetsrepresentant bildandeom
förfaller.

Gällande rätt

Aktiebolag vinner rättssubjektivitet registrering i bolagsregist-genom
2 kap. 13 första§ stycket. Innan registreringret, skett kan bolaget

inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter och inte heller
söka, kära eller inför domstol eller myndighet.svara annan

Uppkommer förpliktelse åtgärd på bolagets vägnar föregenom
registreringen, de deltagit i åtgärden eller beslut däromsvarar som
solidariskt för förpliktelsen. Når bolaget registrerats, övergår ansvaret
på bolaget, förpliktelsen följer stiftelseurkunden eller tillkom-om av
mit efter det bolaget bildats, 2 kap. 13 § andra stycket.att

Kommitténs överväganden

Aktiebolagslagen uppfyller de krav ställs i artikel 7.som

Artikel 8

Har formaliteterna för ojfentliggorandet iakttagits i fråga deom
egenskapi bolagsorgan behöriga företrädaärpersoner som av att

bolaget, får fel ägde då utsågs åberopasett som rum personerna mot
tredje endast bolaget dennevisar kände till felet.en man attom
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Bakgrund

Föreligger fel i det beslut varigenom vissa tillutsettspersoner
ledamöter styrelsen eller bolagsorgan, dvs. har beslutet inteannatav

behörig-tillkommit i föreskriven ordning, saknar i frågapersonerna
Då emellertid tredje endast undan-het företräda bolaget.att man

till information dylika brister itagsvis kan förväntas ha tillgång om
före direktivets tillkomst i samtligabeslutet, uppställdes redan

skydd för godtroende tredjemedlemsstater regler till Före-man.
artikel till dessa regler och föreskriver sedanvarande knyter attan

bolagsorgan i vederbörligpå de skallnamnen personer som vara
ordning offentliggjorts skall brister i deras tillsättande inte kunna

i god på god därvidåberopas tredje Kravet ärmot tro. tro attman
5uppfatta på i artikel 3 punkterna ochsättsamma som

Gällande rätt

företräderhuvudregel styrelsen bolaget ochAktiebolagslagens är att
första stycket. Finns i bolagettecknar dess firma, 8 kap. ll §

företräda och tecknadirektör får denne alltid bolagetverkställande
6 ankommerfirma beträffande åtgärd, enligt 8 kap. § pådess som

väljs bolagsstämman, inte i8 kap. 12 Styrelsenhonom, av om
föreskrivs eller flera styrelseledamöter skallbolagsordningen att en

Verkställande direktör8 andra stycket.på sätt, kap. 1 §utses annat
första stycket.styrelsen, 8 kap. 3 §utses av

klander stämmobeslut.9 17 har upptagits regler OmI kap. § om av
på grundtillkommit i laga ordning ellerbolagsstämmobeslut inte av

talan föras bolaget upphävan-sitt innehåll rättsstridigt, kanär mot om
Berättigade föra sådan klandertalan äreller ändring beslutet.de attav

direktörstyrelseledamot och verkställandeaktieägare, styrelse, samt
införa såsom aktieägare istyrelsen obehörigen vägratden attsom

första stycket.aktieboken, 9 kap. 17 §
17för fall i 9 kap. tredjemed undantag §Talan skall, som avses

för beslutet gårmånader från dagenstycket, väckas inom tre annars
andra stycket.förlorad, 9 kap. 17 §talerätten

klanderpreskriptionbota fel i beslutFrån möjligheten att genom
striderundantagits beslut17 tredje stycket 1har i 9 kap. § motsom

aktieägarna. Vidareskydda andraregler, avsedda äntvingande att
krävsenligt bolagsordningen samtyckei punkten 2 beslut därundantas

inte givits ioch sådant samtyckevissa aktieägarealla eller samtav
inte skett eller då dekallelse till3 situationer där stämmanpunkten

eftersatts.kallelse väsentligengällande bestämmelsernaför bolaget om
gåttklanderfristenblir ogiltigtsådant beslutEtt ut.oavsett att

ellerstämmobeslut upphävsvarigenomdom i klanderprocessEn en
från början ogiltigt. Detbeslutetverkar dvs.ändras tunc, ansesex
efter klander förklarasstyrelsevalemellertid inte närgäller ett
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ogiltigt. Styrelse behörig fungera intill dess domstolattanses genom
lagakraftägande beslut undanröjt styrelsevalet eller interimistiskt
förordnat valet inte får verkställas, dvs.att eller flera tillatt en
styrelseledamöter valda inte får tjänstgöra i styrelsen. Intillpersoner
dess sådant beslut eller förordnande meddelats, styrelsenanses
behörig såväl företa åtgärder i inre bolagsförhållanden,att t.ex. att
sammankalla bolagsstämma, företräda bolaget utåt.atten som

Huruvida dessa principer skall tillämpas även i de fall då ett
styrelseval är nullitet, har lagstiftaren överlämnats doktrinen av
och rättspraxis besvara.att

Verkställande direktör styrelsen. Om styrelsebeslut inteutses ettav
tillkommit på rätt sätt beslutetär inte giltigt. Beslutet vinner inte
heller, såsom bolagsstämmobeslut, laga kraftett det inteattgenom
klandras inom viss tid.

Kommitténs överväganden

För tillgodose kraven i förevarandeatt artikel bör i l8 kap. införas
paragraf 3 innebörd fel i beslut utseende styrel-atten ny a av om av

seledamot eller verkställande direktör, inte kan åberopas tredjemot
sedan ledamoten eller verkställande direktören registrerats iman

aktiebolagsregistret och uppgift därom kungjorts, med mindre bolaget
visar tredje ägde vetskap felet.att mannen om

Artikel 9

I bolagEtt förpliktas tredje bolagsorganens åtgärdermot man genom.
åtgärdernaäven inte onfattas föremålet för bolagets verksam-om av

het, under förutsättning åtgärderna inte ligger utanför denatt rätt att
företräda bolaget lagen tillerkänner bolagsorganen eller tillåtersom

dessa tillerkänns.att

Medlemsstaterna får emellertid föreskriva bolag förpliktasinteatt ett
sådana åtgärder ligger utanför föremålet för bolagetsav som

verksamhet, bolaget tredjevisar kände till åtgärdenom att attman
inte angfattades föremålet för bolagets verksamhet eller med hänsynav
till omständigheterna kundeinte omedveten det; enbartvara om
ofi’entligg6randet bolagsordningen därvid tillräckligtinteärav som
bevis.

Begränsningar bølagsorganensi företräda bolaget på grundrätt att
bolagsordningen eller på grund beslut bolagsorgan kanav ettav av

åberopasinte tredje begränsningarna harmot ävenman, om
ojfentliggjorts.
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företräda bolaget,enligt den nationella lagstiftningenOm ratt att
avvikelse lagens regel får tilldelasmed från i ämnet, person ensamen

bestämmelse bolagsord-eller flera förening ii genom enpersoner
föreskriva bestämmelsen får åberopaskan lagstiftningenningen, att

generellförutsättning dentredje under rätt attattmot avser enman
bestämmelsebolaget; reglerna artikel 3 sådanföreträda i avgör om en

bolagsordningen kan åberopas tredjei mot man.

Punkten 1

Bakgrund

utsträckning bolagartikel behandlar i vilkenFörevarande gentemotett
gårbolagsorgan vidtagen åtgärdåberopatredje kan att ettavman en

bolagsordning bolagsorganlag, ellerde gränserutöver annatsom
frågaförenkling kan dennaför handlande. Med vissuppställt dess

Tyskland ochpå iföre direktivets tillkomst ha besvarats sättsågas ett
medlemsstater.i övriga dåvarandepå sättett annat

Utanförbolagsorganens kompetens.Artikeln reglerar endast
bolagsorgansålunda såväl det falltillämpningsområdet faller att ett
på bolagetsfullmakt handlandepå basis särskildhandlar somav

fullmaktshavare.vägnar av annan
kallasinom rättsvetenskapenMed utgångspunkt i vad organ-som

handlandeaktiebolagslagen bolagsorganensteorin betraktas i den tyska
för bolagsorganenshandlande.uttryck för bolagets Gränsernasom

lagen.väsentligt endasti alltmöjlighet binda bolaget bestämsatt av
uppställastredjebindande verkankan inte medGränserna mot man

inte lagenbolagsstämman,bolagsorgan, t.ex.ett annat omav
utgångspunktenövriga medlemsstater haruttryckligen medger detta. I

ibolagsorganmandatteorin, där varjevarit den s.k.traditionellt en
mandatunderordnathierarkisk ordning kunna attantas organge
handlingarmedanmandatets gränser,på bolagets inomhandla vägnar

inte binder bolaget.utanför dessa gränser
grundentill iställningstagande dessadirektDirektivet undviker ett

och bolagsorganensaktiebolags strukturbetraktaolika sätt ettatt
i sak nåra-med tyskuppnår rättvarandra,förhållande till ettmen

stycketpunkten förstahuvudregel i 1liggande resultat attgenom som
företa deobegränsad kompetensharföreskriva bolagsorgan attatt ett

ankommerlagstiftningennationellaenligt denhandlingar, som
sålunda inte endastAvgörande äreller kan anförtros det.detta organ

ocksåtilldelat bolagsorganen,faktisktvilken kompetens lagen utan
skulle kunnamed stöd i lagenvilken kompetens bolagsorganen ges

föreskrift över-bolagsordningen ellerbestämmelse i avgenom en
handlingar,endast för sådanaUndantag görsordnat bolagsorgan. som

dettaenligt inte får delegeras tilllagen organ.
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Huvudregeln gäller även rättshandlingar går utanför gränsernasom
för bolagets verksamhetsföremål. I samtliga medlemsstater utom
Tyskland utgångspunkten i detta avseendevar före direktivets
tillkomst den s.k. spécialité statuaire-principen jfr den i anglo-
amerikansk rätt använda ultra vires.termen Principen innebär i
korthet bolag bildatatt ett i visst syfte och med visst verksam-anses
hetsföremål och rättshandlingaratt inte förenligaär med bolagetssom
syfte eller verksamhetsñremål ogiltigaär medkontrahentensoavsett
goda I Tysklandtro. denna principersattes redan under l900-talets
början sin bolagsorganenmotsats binder bolagetav även åtgärdenom
står i strid med bolagssyftet eller verksamhetsföremålet. Bolagsord-
ningens bestämmelser bolagets syfte och verksamhetsföremålom
behandlas på sätt andra kompetensinskränkningarsamma som genom
bolagsordningsbestämmelser, vilka i tysk interätt kan åberopas mot
tredje man.

Direktivet tvingar emellertid inte övriga medlemsstater heltatt
överge spécialité statuaire-principen. Punkten l andra stycket medger

medlemsstaternaatt föreskriver bolag inte bliratt ett bundet av en
rättshandling utanför verksamhetsföremålet, bolaget visar tredjeattom

kände till överskridandet eller med hänsynman till omständigheterna
inte kunde omedveten därom. Bestämmelsenvara utgör kompro-en
miss mellan de båda principerna. Bevisbördan för tredje ondamans

har ålagts bolagettro och beviskravet har ställts högt. Detta under-
stryks bestämmelsens sista mening, enligt vilkenav kungörande av
bolagsordningen med däri intagen bestämning verksamhets-av
föremålet inte skall tillräckligtensamt bevis tredjevara attom man
kände till eller med hänsyn till omständigheterna inte kunde vara
okunnig rättshandlingen lågatt utanför verksamhetsföremålet.om

Gällande rätt

Aktiebolagslagens regler kompetensfördelningen mellan bolags-om
utgår från bolagsstämmanatt är bolagetsorganen högsta beslutande

Bolagsstämman har exklusiv beslutanderättorgan. i rad viktigaen
frågor, såsom val styrelseledamöter och revisorer, fastställandeav av
balansräkning, åtgärder med anledning bolagets vinst eller förlust,
ändring aktiekapitalets storlek ändring bolagsordningen.av samt av
Bolagets förvaltning i övrigt handhas styrelsen och, i förekom-av
mande fall, dess verkställande direktör, 8 kap. 6av

Kompetensfördelningen innebär också styrelsen är skyldigatt att
rätta sig efter föreskrifter bolagsstämman och fullgöra stämmanav av
fattade beslut. Från denna regel undantas i 8 kap. 13 § andra stycket
föreskrift inte är gällande därför den står isom stridatt med
aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Vidare har styrelsen varken
rätt eller skyldighet efterkomma bolagsstämmobeslut,att ett vars
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åsidosättandeuppenbartinnebärafinnerstyrelsenverkställighet ett av
brottsligt.någotpågårellerintressenbolagets utsom

på nämnt sättbolagsordningenochfrån stämmanBortsett att nu
ñrvalt-följa i sinskyldigstyrelsen äranvisningar attkan somge
fastlagdstyrelseochkompetensfördelningen mellan stämmaning, är

fall lagenandra äninte ikanregler. Stämmantvingandegenom
skyldigheter.ochbefogenheterstyrelsenmedger tilläggauttryckligen

denhandhadenneskallverkställande direktör,bolagetFinns i
styrelsenanvisningarriktlinjer ochenligtförvaltningenlöpande som

löpandeTill denmeningen.stycket andraförsta68 kap. §meddelar,
ochtillmed hänsynåtgärderalla artenförvaltningen hör som

beskaffen-osedvanliginteverksamhet ärbolagetsomfattningen avav
styrelsensföljaskyldighetenFrånbetydelse.eller atthet stor

förundantagdirektörverkställandeförföreskrifter gäller somsamma
visavi bolagsstämman.styrelsen

bemyndigandestyrelsensfår dessutomdirektörVerkställande utan
bolagetsochomfattningentillhänsynmed artenåtgärdvidta avsom

betydelse,ellerbeskaffenhetosedvanlig storverksamhet är omav
förolägenhetväsentligavvaktasinte kanbeslutstyrelsens utan

såstyrelsenemellertidskallfall snartsådantverksamhet. Ibolagets
tredjestycketförsta8 6åtgärden, kap. §underrättasmöjligt omsom

meningarna.och fjärde
ll8 kap. §firma,tecknar dessochbolagetföreträderStyrelsen

emellertidbegränsasi detta avseendeStyrelsens rättmeningen.första
styrelsen.ochbolagsstämmanmellankompetensfördelningenav

ärendeniföreträda bolagetkompetensstyrelsensaknar attSålunda
tillkommerbestämmanderättexklusivmedvadenligt sagtsovansom

för bolagetsrättshandlingstyrelsenVidtaravgöra.bolagsstämman att
inteåtgärdenmedförkompetens,dennaöverskridandemedräkning av

idenneoberoendetredjerättsverkningarnågra varmot av omman,
god tro.

verkställandestyrelseledamot,bemyndigaocksåkanStyrelsen
ñrma,dessoch tecknaföreträda bolagetdirektör eller omattannan

andra11 §8 kap.bolagsordningen,intagits iförbud däremotinte
direktör bemyn-verkställandebolagetsdetta sättpåHarmeningen.

kompetenssammanfaller hansfirmabolagetstecknadigats att ensam
kompetens.styrelsensmedavseendedettai

bemyndigatshadirektör inteverkställande attbolagetsSkulle ensam
ändå12 §8 kap.emellertid enligthanharñrma,bolagetsteckna

68 kap. §enligtåtgärdbeträffandefirmateckningsrättlegalalltid som
löpandetill denhöråtgärddvs.förvaltningsrätt,under hansfaller som

intebeslutstyrelsensbrådskande utansåeller ärförvaltningen att
Överskrider direktörenverkställandeavvaktas.olägenhet kanväsentlig

rättshandlingendockblirñrmateckningsrätten,legalafall densådanti
bortinsåg ellermedkontrahenten varkenbolaget,förbindande om
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inse sådant överskridande förelåg, 8 kap. 14 andra§ meningen.att
Bestämmelsen, innebär undantag från huvudprincipenett attsom
rättshandlingar innefattar överskridande förgränserna deettsom av

lagen utstakade kompetensområdena för bolagsorganen inte kanav
åberopas bolaget tredje goda eller ondamot oavsett tro,mans
sammanhänger med tillvad hör den löpande förvaltningenatt som
kan svårbestämbart för utomstående på helt sätt änett annatvara en

gränsen mellan styrelsens och stämmans kompetensområden.t.ex.
I fråga verkan bolagsorgan vid företagandeatt ettom av av

rättshandling handlar i strid med bolagets verksamhetsföremål gäller
enligt 8 kap. 14 bolagets bundenhet§ beroendeäratt av om
medkontrahenten insåg eller bort inse förvaltningsrätten i dettaatt
avseende överskreds. Eftersom verksamhetsföremålet skall framgå av
bolagsordningen och ha kommit till tredje kännedom efteranses mans
registrering och kungörande, 18 kap. 3 det i praktiken inteanses
möjligt åberopa bristande kännedom verksamhetsföremålet.att om
Däremot kan tredje åberopa han insettvarken eller bort inseattman

verksamhetsñremålet överskreds rättshandlingennär ingicks.att

Kommitténs överväganden

Aktiebolagslagen uppfyller kravet i punkten l första stycket att ett
bolagsorgan skall ha obegränsad kompetens företa de handlingar,att

nationellaenligt den lagstiftningen ankommer på detta ellersom organ
kan anförtros det.

Punkten l andra stycket behandlas under punkten 2 nedan.

Punkten 2

Bakgrund

förevarande punkt särskilt,I nämns i bolagsordningen elleratt av
bolagsorgan inskränkningar imeddelade bolagsorganens rättannat att

företräda bolaget aldrig kan åberopas tredje demot ens omman,
offentliggjorts i vederbörlig ordning. Huruvida tredje är i godman
eller ond spelar i dessa fall inte någon roll. Risken detro att av
bolaget valda i stridbolagsorganen handlar med sådana instruktioner
skall bäras bolaget, inte den träder i förbindelse medsomav av
bolaget. följerBestämmelsens innehåll i sak redan den i punktenav
1 fastlagda huvudregeln bolagsorganens oinskränkta rätt attom
företräda bolaget.

föreskriñBestämmelsen har sin förebild i tysk enligt vilken irätt
tredjebolagsordning bolagsorgan inte påverkareller överordnatav

inskränkningar iEmellertid i tysk rättspraxis vissarätt. görsmans
från bolagetsdenna regel; tredje måste ñnna sig i invändningman en
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sida denne avsiktligt samverkat med bolagsorganet för skadaatt att
bolaget, s.k. kollusion, eller bolagsorganet eljest uppenbart miss-att
brukat sin kompetens. sådanEn inskränkning bestämmelsensav
tillämpningsområde har i doktrinen förespråkats i frågaäven om
punkten 2 och ñnner visst stöd i uttalande på rådsnivå.ett

Gällande rätt

Har i bolagsordningen eller i beslut bolagsstämman gjorts in-av
skränkning i styrelsens rått företräda bolaget, eller har stämman,att
bolagsordningen eller styrelsen inskränkt verkställande direktörens rätt
i detta följeravseende, 8 kap. 14 första§ meningen inskränk-attav
ningen åberopaskan tredje denne eller bortägt ägamot man om
kännedom föreskrifterna och likaså insett eller bort inse deattom
företagna rättshandlingarna stod i strid med föreskrifterna. Mot-
svarande gäller inskränkningar i särskild utsedd ñrmatecknares rätt att
företräda bolaget.

Kommitténs överväganden

Bestämmelsen i 8 kap. 14 första§ meningen strider direktivetsmot
krav i punkten 2. Direktivet kräver i bolagsordningen elleratt av

bolagsorgan meddelade inskränkningar i bolagsorganens rättannat att
företräda bolaget aldrig ska kunna åberopas tredje oberoen-mot man,
de dennes goda eller onda Direktivets krav gäller inte särskildtro.av
utsedd firmatecknare, kommittén finner inte skäl i förevaran-attmen
de sammanhang behandla denne annorlunda än bolagsorganen. Be-
stämmelsen i 8 kap. 14 § första meningen bör därför utgå lagen.ur
Kommittén finner inte heller skäl i detta sammanhang någotgöraatt
undantag för rättshandlingar går utanför föremålet för bolagetssom
verksamhet jfr punkten andra stycket.1

Punkten 3

Bakgrund

I artikelns sista fråganpunkt behandlas bolaget skall företrädasom av
med kollektiv behörighet enskildaelleren grupp personer av personer

med individuell behörighet.
Medlemsstaterna får tillåta lagstadgad kollektiv behörighet ersättsatt

med behörighet för mindre kollektiv eller individer och lagstadgadatt
individuell behörighet med kollektiv behörighet, alltersätts genom
bestämmelser i bolagsordning. Tillåter lagstiftningen sådan be-
stämmelse, kan lagen också föreskriva fårbestämmelsen åberopasatt

tredje efter registrering och kungörande. bestämmelseEnmot man av
detta slag i bolagsordningen skall emellertid generell; den kanvara
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inte endast rättshandlingar visst slag, rättshandlingaravse av som
kräver viss form eller rättshandlingar inom visst geografiskt område.

Gällande rätt

Aktiebolagslagen utgår från bolag företräds kollektivatt ett genom
firmateckning hela styrelsen, medger styrelsen enskildaattav men ger
medlemmar företrädarätt bolaget, för sig eller i vissa kom-att var
binationer, inte förbud däremot intagits i bolagsordningen, 8 kap.om
11

Kommitténs överväganden

Aktiebolagslagen uppfyller de krav ställs i artikel 9 punktensom

1.5 Bolags ogiltighet

Artiklarna 10-12 behandlar ogiltighet bolag. Bestämmelserna skallav
bakgrund den mellan medlemsstaternamot före direktivetsses av

tillkomst starkt varierande kontroll skedde nybildade bolagsom av
innan de tilläts registreras och det, delvis spegelbild därav,som en
varierande för kunna förklara registrerat bolagutrymmet att ett
ogiltigt.

Bestämmelserna syftar till bereda i första hand tredje skyddatt man
de olägenheter kan följa bolag förklarasmot ogiltigt.att ettsom av

Mot denna bakgrund föreskrivs i artikel 10 viss kontroll i sambanden
med bolagsbildning. Därefter i artikel ll uttömmandeges en
uppräkning de grunder kan åberopas till stöd för ogil-attav som
tigförklara bolag och i artikel 12 de konsekvenser får följaett som

sådan ogiltighet.av
Bestämmelserna äger tillämpning endast på redan registrerade

bolag. Det står medlemsstaterna fritt själva besluta ogiltighetatt om
eller liknande i fråga bolag inte registrerats.om som

Artikel 10

allaI medlemsstater saknar bestämmelser förvalt-attsom om en
ningsmyndighet eller domstol skall förebyggande kontrollgöraen en
vid bolagsbildningen, måste stifrelseurkunden och bolagsordningen

ändringar dessa utfärdas formi ofiiciellt bestyrkta hand-isamt av
lingar authentiqueacte .

Bakgrund

Den kontroll sker inför registrering aktiebolag varierarettsom av
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ursprungliga medlemsstater-Bland destarkt mellan medlemsstaterna.
ItalienTyskland ochtillkomst iföreskrevs före direktivets enna

justitie-prövning frånvissi Nederländernadomstolsprövning, en
väsentligti alltoch Luxemburgdepartementets sida, i Belgien ett

Frankrikeistiñelseurkunden ochoffentliggörande rentettav
med-tillkomnakontroll.förfarande Dedeklaratoriskt utan senare

föreskriverDanmarkIrland ochlemsländema Storbritannien, att
formellakontrollera såvälregistreringsmyndigheten skall som

bolagsbildandet.förutsättningar förmateriella
föreskriverkontrollförebyggandeländer helt saknarFör ensom

dessaändringar ibolagsordningstiftelseurkund ochartikeln samtatt
förstås officielltvarmedauthentique,i form s.k.skall utfärdas acteav

endastbeviskraft kan angripashandlingar vilkasbestyrkta genom en
torde bland deArtikelninscription faux.särskild procedur en

föri första handbetydelsehaursprungliga medlemsstaterna
Frankrike.

Gällande rätt

normativprin-på den s.k.i 18 kap. byggerregistreringReglerna om
ochdet bildasvinna registrering,cipen. aktiebolag har rättEtt att om

dettaföreskrifter ochmed lagensöverensstämmelseorganiseras i
och hand-med de uppgifterregistreringsmyndigheteninförstyrks

föreskrivs i lagen.lingar särskiltsom
iakttagit vad ärregistrering inteanmälan försökanden vidHar som

viss tidinomhan föreläggasanmälan, skallföreskrivet att avgeom
registreringsmyn-gällerrättelse.eller vidta Detsammayttrande om

handlingregistrering elleranmäls förbeslutdigheten finner att som
eller tillordningtillkommit i behöriginte harbifogas anmälansom
bolags-författning ellerlag ellersitt innehåll strider motmot annan

vilse-otydlig ellerhänseendeviktigareordningen eller har i något
avfattning, 18 kap. 4ledande

Kommitténs överväganden

föregåsregistrering skallregler innebärAktiebolagslagens att av en
såväl formelltsida iregistreringsmyndighetenslegalitetsprövning från

dennabedömning ärKommitténsmateriellt avseende. motsom
vidkommande.svensktintresse förartikel 10 saknarbakgrund att

Artikel 11

sådana reglerinnehållafår endastlagstiftningMedlemsstaterna. om
följande villkoruppfyllerbolags ogiltighet som

domstol.beslutasOgiltigheten skall av
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Ogiltighet får beslutas endast

stifielseurkund saknas ellera formaliteternaantingennär för dennär
förebyggande kontrollen eller fomzkraven för det officiella bestyrkan-
det har iakttagits;inte

b föremålet för bolagets verksamhet olagligt ellernär striderär mot
allmän ordning ordre public

stiftelsurkunden eller bolagsordningenc inte bolagetsnär anger
insatsernas storlek, storleken det tecknade kapitalet ellernamn, av

föremålet för bolagets verksamhet;

dend nationella lagstiftningens krav på inbetalningnär minstaav en
del bolagskapitalet har uppfyllts;inteav

samtliga stiftare saknadee rättslig handlingsfömtága; ellernär

f antalet stiftare strid medi den nationella lagstiftningen harnär
understigit två.

från deBortsett ogiltighetsfallenangivna kan bolag påinteettnu
någon grund betraktas existerande ellerinte ogiltigt absolutisom som
eller relativ bemärkelse eller förklaras ogiltigt.

Bakgrund

I medlemsstater med registreringskontroll, exempelvisen svag
Frankrike, kunde bolag före direktivets tillkomst förklaras ogiltigtett
på mängd olika ländergrunder. I med utvecklad kontroll,en en mer
exempelvis Tyskland, i dettaår avseende väsentligt mindre.utrymmet

förevarandeI artikel punkten föreskrivsl ogiltighet bolagatt av
får beslutas endast domstol; kan inte föreliggaden ipso jure.av
Därefter iuppräknas den andra punkten ogiltighetsgrunder. Upp-sex
räkningen är uttömmande, vilket artikelnsi andra stycke markeras
med föreskriften bolag inte på någon grund kan betraktasatt ett annan

inte existerande eller ogiltigt i absolut eller relativ be-som som
märkelse eller förklaras ogiltigt.

Bestämmelsens innebörd belyses väl EG-domstolens dom i måletav
Marleasing C-10689, avgjort den 13 november 1990.

Det spanska aktiebolaget La Comercial bildades treav personer,
däribland bolaget Barvesia vid bildandet överförde sinaallasom
tillgångar till La Comercial. Fordringsägare i Barvesia bl.a.var
bolaget Marleasing, vid spansk domstol yrkade La Comercialattsom
skulle ogiltigförklaras. Till grund för sitt yrkande åberopade
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i syftebolaget bildats uteslutande rädda tillgångarMarleasing attatt
därñr, enligtBarvesias fordringsägare och bolaget denundan att

ogiltigt. Comercial hävdade åcivillagstiftningen, La sinspanska var
ogiltighetsgrunden till följd första bolags-anfördasida denatt av

inte kunde åberopas.direktivet artikel 11
artikeldomstolen frågade EG-domstolen 11 harspanskaDen om

nekande direktiv kan inte i sig själveffekt. blev Ettdirekt Svaret
skyldigheter och kan därför inte hellerenskilda rättssubjektålägga

enskilda emellan. På initiativ konstaterade emellertidåberopas eget
vad den spanska domstolen egentligen sökte påEG-domstolen att svar

nationella lagstiftningen måste i ljusethuruvida den tolkasvar av
på den frågan konstaterade domstolen dendirektiv. IEGs svaret att

lagstiftningen, oberoende den tillkommit före ellernationella av om
så långt det möjligt skall tolkas inom förefter direktivet, är ramen

direktivets lydelse och syfte. I det aktuella fallet innebar detta att ett
ogiltigtinte kunde förklaras på andra grunder de i förstabolag än

bolagsdirektivet angivna. spanska civillagens lydelse tillDen trots
därmed Comercial ogiltigförklaras.undgick La att

de ursprungliga medlemsstaterna har grund direk-Flera av av
tivets tvingats reducera ogiltighetsgrundema i sin lagstiftning.krav De

tillkomna medlemsstaterna Storbritannien, Irland och Danmarksenare
litar långtgående preventiv kontroll från registreringsmyndig-till en

sida och saknar helt bestämmelser ogiltighet i aktie-hetens om
bolagslagstiftningen. har denna bakgrund inte heller vidtagitDe mot

anledning artiklarna 10-12.några åtgärder med av

Gällande rätt

inte några bestämmelser aktiebolagsAktiebolagslagen upptar om
ogiltighet. bolag registrerats kan dess existens, enligtHar ett
aktiebolagslagens regler, upphävas endast bolaget upplöses.attgenom

tidigare framgått upplösningSom kan ske likvidation enligt 13genom
15 olika fall fusion,kap. 14 kap., på initiativsamtgenom av se av

registreringsmyndigheten bolaget kan ha upphört med sinantasom
verksamhet, 13 kap. 18 Vidare 13 19 aktie-är enligt kap. § ett

varit försatt vissabolag i konkurs i fall betrakta upplöstattsom som
i med konkursen avslutas.och att

Likvidation beslutas bolagsstämman, 13 kap. lagenlav men
innehåller också vissa regler tvångslikvidation. Sålunda föreskrivsom
i 13 kap. 2 tvångslikvidation då§ avsevärd del aktiekapitaletom av
gått förlorad, i 13 kap. 3 § tvångslikvidation i anledning avom
maktmissbruk inom bolaget och i 13 kap. 4 vissa§ övriga fallom av
tvångslikvidation.
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Kommitténs överväganden

Den kontroll sker inför registrering aktiebolagsom iett Patent-av
och registreringsverkets aktiebolagsregister lämnar enligt kommitténs
bedömning mycket begränsatett för felaktigheterutrymme sådantav
slag ogiltigförklaringatt bolaget efteren registreringen skulleav
kunna påkallad. Kommittén finner därföranses inte skäl föratt
svenskt vidkommande föreslå någon utvidgning de i dag före-av
liggande möjligheterna upplösa aktiebolagatt ellerett införaatt
bestämmelser aktiebolags ogiltighet. Artikel llom saknar vid denna
bedömning omedelbart intresse för svenskt vidkommande.

Artikel I2

Reglerna i artikel 3 bestämmer rättsligt avgörandeettom som
fastslår ogiltigheten får åberopas tredje Om denmot nationellaman.
lagstiftningen tillåter tredje överklaga avgörandet,att måste dettaman
ske inom månader efter det avgörandet harsex meddelats.att

Ogiltigheten skall medföra bolaget träder i likvidationatt på samma
vid desssätt upplösning.som

Ogiltigheten enbart inverkar inte på de förpliktelser bolagetsom
har åtagit ellersig andra har åtagit tillsig förmån försom detta, med
undantag dock för vad följer bolaget har likvidation.som iattav trätt

Lagstiftningen i medlemsstatvarje får bestämma rdttsverkningarna
ogiltigheten det gäller förhållandetnärav mellan bolagsmännen.

För innehavare andelar eller aktier kvarstår skyldighetenav att
betala detin tecknade inte inbetalda kapitalet denimen mån det
behövs med hänsyn till förpliktelserna borgenärerna.mot

Bakgrund

Förevarande artikel reglerar konsekvenserna bolag förklarasatt ettav
ogiltigt. Punkten 1 föreskriver ogiltighet får åberopasatt tredjemot

endast efter iakttagande bestämmelsernaman offentliggörandeav om
och punkten 2 ogiltighetsförklaringenatt skall följas bolagetattav
upplöses likvidation.genom

I punkten 3 föreskrivs ogiltighetenatt verkar endast dvs.ex nunc,
från tiden etter ogiltighetsförklaringen. Punkten 4 överlåter den
nationella lagstiftningen reglera vilkenatt rättsverkan ogiltigheten skall
ha mellan bolagsmännen. Slutligen understryks i punkten 5 skyddet
fir tredje aktie- elleratt andelsinnehavaresman genom eventuella
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efterkvarståreller andelaktieför förvärvbolagetskuld till av
förpliktelsernatillmed hänsynbehövs motmån deti denogiltigheten

för bolagetsbetalningsansvarpersonligtNågotborgenärema.
andelsinnehavama,inte aktie- ellerdäremotåvilarförpliktelser

situationi bättre änborgenärernaförsättaskulleeftersom detta omen
existera.bolaget fortsatt att

övervägandenKommitténs

Kommitténbolag.ogiltighetbestämmelsersaknarSvensk rått avom
sådana regler.införandeföreslåskålfunnitinte hellerhar ettatt av

svensktfördärför intresse12 saknarartikeliBestämmelserna
vidkommande.

bestämmelser1.6 Avslutande

13Artikel

andraochändringar lagarkraft de iskall iMedlemsstaterna sätta
direktivdetta inomföljabehövs förförfattningar artonattsom

underrätta kommis-skallanmälan ochdagen förmånader efter genast
detta.sionen om

behandlasdemnederländskaktiebolag enligtandraFör rätt än som
träderhandelslagbokennederländskadenartikel 42 inuvarandei c

kraft förstoffentliggöra iskyldighetenfden artikel 2.1 angivnai att
direktiv.anmälan dettafördagenmånader eftertrettio av

oflentliggbrandetdet förstakan bestämmaMedlemsstaterna att av
harändringarlydelse med defitllständigadessbolagsordningen i som

bolagsordningenfår förstbildandeskett efter bolagets näräga rum
1970.den 31 decemberdockändras,gångnästa senast

tillöverlämnatill kommissionenskallMedlemsstaterna texterna
detdenationell lagstiftning inomcentrala bestämmelser i antarsom

detta direktiv.omfattasområde avsom

Bakgrund

implementering ibestämmelser direktivetsArtikel 13 upptar om
vidinte tillämpningBestämmelsernamedlemsstaterna. äger anpass-
EES-avtalettill direktivets krav. Enligtning den svenska lagenav

bolagsdirektivet inomförstabilaga skall Sverige implementeraXXII
ikraftträdande.två år från avtalets
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Kommitténs överväganden

anledningi aktiebolagslagen medändringarnaKommittén föreslår att
1995.kraft den januariträda i lbolagsdirektivet skallförstaav

Artikel 14

till medlemsstaterna.direktiv riktar sigDetta

Kommitténs överväganden

EES-avtaletisig till medlemsstaterna EG.Direktivet riktar Av
tillriktatEPTA-området skallföljer det inomprotokoll l att anses

EFTA-staterna.
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2 EGs andra bolagsdirektiv

2.1 Inledning

Med hänvisning till Romfördragets bestämmelser etableringsfri-om
het påbörjades under 1960-talets sista år arbetet med andra bolags-
direktivet. förslagEtt till direktiv presenterades Kommissionen iav

1970, först i december 1976 direktivet Rådet.antogsmars men av
Direktivet benämns ofta kapitaldirektivet. Det behandlar innehållet

i stiftelseurkund och bolagsordning, tillskjutande kapital i sambandav
med bolagets bildande, utbetalning bolagets medel och bolagetsav
förvärv aktier, aktiekapitalets ökning och nedsättning samtav egna
inlösen aktier.av

2.2 Direktivets tillämpningsområde

Artikel 1

De sanwrdningsátgärder detta direktiv föreskriver skall vidtassom
frågai bestämmelserna i medlemsstaternas lagar eller andraom

författningar följande bolagsformerom

BelgienI-
la Société anonymede naamloze vennoootschap;

I Danmark-
aktieselskabet;

I Frankrike—
la société anonyme;

I Tyskland-
die Aktiengesellschafl;

IrlandI-
the public limited shares,company
the public limited and having share capital;guaranteecompany a
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Italienl-
la societå azioni;per

LuxemburgI-
la société anonyme;

NederländernaI-
de naamloze vennootschap;

I Storbritannien-
the public limited by shares,company
the public limited and having share capital.guaranteecompany a

sådant bolag skall innehållaNamnet på eller åtföljasett av en
beteckning skiljer från den föreskrivs för andrasig bolags-som som
former.

tillämpaMedlemsstaterna behöver detta direktiv på förvalt-inte
ningsbolag med rörligt kapital eller på kooperativa företag ärsom

Omorganiserade någon de punkten 1 bolagsformerna.i i angivnaav
skalllagstiftningen medlentsstat denna ntäjlighet, deni utnyttjaren

skallföreskriva dessa bolag orden förvaltningsbolag medintaatt
eller kooperativt företag samtliga de handlingarrörligt kapital i

artikel 4 direktiv 68151EEG.iinämnssom

kapitalMed förvaltningsbolag med rörligt detta direktiviavses
endast bolag

uteslutande har till föremål för verksamhet placerasin sinaattsom-
eller tillgångarmedel olika värdepapper, fastigheter andra med endai

investeringsriskerna och fördela resultatet kapital-syfte spridaatt av
förvaltningen mellan aktieägarna,

allmänheten förvärva aktier bolaget, ochinbjuder iattsom-

bolagsordning bolaget förinom gränserna ettattvars anger-
maximikapital alltid får lösa ellerminimikapital och inut,ett ge

aktier.sinaavyttra

Punkten 1

Bakgrund

tillämpningsområde. PåArtikel fastställer direktivets sätt1 samma
bolagsdirektivet sker detta uppräkning dei första genom en avsom
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bolagsformer skall omfattas direktivet. Uppräkningen omfattarsom av
samtliga imedlemmar EG vid direktivets utfärdandestater som var
och med användande den nationella beteckningen, vilkenanger, av
eller vilka bolagsformer på vilka direktivet skall tillämpas. För stater

blivit medlemmar i gemenskapen efter direktivets utfärdandesom
direktivets tillämpningsområde i tillträdesakten.anges
förevarandeAv punkt första stycket framgår direktivet skallatt

tillämpas på aktiebolag. Finns det i medlemsstat vid sidanen av
aktiebolaget ytterligare någon eller några bolagsformer utan person-
ligt ägaransvar behöver direktivet inte tillämpas på dessa. exempel-I
vis Tyskland tillämpas direktivet på bolagsformen Aktiengesellschaft,

inte Gesellschaft mit beschränkter Haftung. På motsvarandemen
berör direktivetsätt i Danmark aktieselskab, inte anpartsselskab.men

StorbritannienI och Irland, där det finns två kategorier aktie-av
bolag, tillämpas direktivet på aktiebolag har möjlighet vändaattsom
sig till allmänheten för kapitalanskaffning, dvs. public companies,

inte private companies.men
andra stycket framgårAv på den direktivet omfattadeatt namnet av

bolagsformen skall innehålla eller åtföljas beteckningav en som
skiljer sig från den föreskrivs för andra bolagsformer.som

Kommitténs överväganden

skäl redovisasAv i den allmänna motiveringen 2 Privata ochsom
publika aktiebolag förelår kommittén aktiebolagen delas i tvåatt upp
kategorier, nämligen privata och publika aktiebolag. Privata aktie-
bolag skall för sin kapitalanskaffning hänvisade till begränsadvara en
krets ägare och långivare, medan publika aktiebolag skall tillåtas
vända sig till allmänheten för skaffa kapital. Publika aktiebolagatt
underkastas strängare krav privataän aktiebolag. I överensstämmelse
med vad fallet iär EGs medlemsstater blir direktivets be-som
stämmelser därvid tillämpliga publikapå aktiebolag. Kommittén har
emellertid vid sin analys direktivbestämmelsema funnit det iattav
flertalet fall saknas skäl skillnad mellangöra privata och publikaatt
aktiebolag. De förslag till ändringar i aktiebolagslagen kom-som
mittén lägger fram med anledning andra bolagsdirektivet gällerav
därför både privata och publika aktiebolag, inget ellersägsannatom
framgår sammanhanget.av

Kommittén föreslår aktiebolags firma skall framgåatt ettav om
bolaget är publikt eller privat, 16 kap. 1 §se
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2Punkt

Bakgrund

Medlemsstaterna behöver inte tillämpa direktivet på förvaltningsbolag
med rörligt kapital och inte heller på kooperativa aktiebolag.
Undantagen betingade förhållandenaär i den romanska rättskret-av
sen.

Gällande rätt

Förvaltningsbolag med rörligt kapital finns inte i svensk rått. Den i
Sverige näraliggande form verksamhet bedrivs vårde-av som av
pappersfonder och regleras i lagen 19901114 värdepappers-om
fonder omfattas inte artikeln. vårdepappersfond inteEn ärav en
självständig juridisk i förhållande till s.k.utan ettperson, en
fondbolag fristående förmögenhetsmassa andelsägama.ägssom av
För fondbolaget gäller i allt väsentligt vanliga aktiebolagsrâttsliga
regler.

SverigeI bedrivs kooperativ verksamhet huvudsakligen i den
ekonomiska föreningens form, kan bedrivas i bolagsform.ävenmen

aktiebolagI kan kooperativ i verksamheten före-ett ett moment
skrivas i bolagsordningen eller i konsortialavtal mellan ågama.ett
Den svenska lagstiftaren har emellertid för dessa fall inte uppställt
några särskilda regler i aktiebolagslagen.

Kommitténs överväganden

Möjligheten från direktivets tillämpningsområde undanta förvalt-att
ningsbolag med rörligt kapital saknar intresse för svenskt vid-
kommande. Kommittén finner inte heller skål från tillämpnings-att

form.området undanta kooperativ verksamhet bedriven i aktiebolagets

2.3 Bildande bolagav

Artikel 2

stmelseurkunden skall alltid innehållaBolagsordningen eller minst
följande uppgifter

bolagform och firma;a

b föremålet verksamhet;bolagets

auktoriserat kapital, det tecknadebolaget har någotc inteom-
kapitalets storlek;
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bolaget har auktoriserat kapital,om storlekenett detta och det- av
tecknade kapitalet vid bolagsbildningen eller då bolaget får tillstånd

börja sin verksamhet ochatt vid varje ändring det auktoriseradeav
kapitalet, dock med förbehåll för vad gäller enligt artikel 2.1som e

direktivi 68151EEG;

d bestämmelser antalet ledamöter och hur dessasom skallanger
dei företräder bolagetutses tredjeorgan ochsom mot man svarar

för förvaltning, ledning, övervakning eller kontroll bolagetav samt
bestämmelser kompetensfördelningen mellan alltom deniorganen,
mån föreskrifter inte finns lagi eller författning;annan

tiden före bolagets bestånd inte denna tid obestämd.ärom

Littera och ba

Bakgrund

I syfte aktieägare ochatt tredje tillgång till vissage grund-man
läggande uppgifter aktiebolagett i förevarande artikel vilkaom anges
uppgifter måste finnas i stiftelseurkund eller bolagsordning.som
Dessa dokument skall enligt artikel 3 första bolagsdirektivet offentlig-
göras. Enligt littera skall uppgift lämnas bolagsform och firmaa om
och enligt littera b skall föremålet för bolagets verksamhet anges.

Gällande rätt

Aktiebolags stiftelseurkund skall innehålla förslag till bolagsord-ett
ning, 2 kap. 3 och bolagsordningen skall bolagets ñrma, 2ange
kap. 4 första§ stycket Aktiebolags firma skall innehålla ordet
aktiebolag, 16 kap. 1 första§ stycket. I bolagsordningen skall också
föremålet för bolagets verksamhet 2 kap. 4 § första stycket 3.anges,

Kommitténs överväganden

Aktiebolagslagen uppfyller de krav ställs i artikel 2 littera ochsom a
b.

Littera c

Bakgrund

Enligt littera skall i bolagsordning eller stiftelseurkund inc uppgifttas
storleken på bolagets aktiekapital. I de flestaom medlemsstater,

däribland Tyskland och Frankrike, gäller det sålunda angivnaatt
kapitalet vid bolagets registrering i princip skall detmotsvaras av
sammanlagda nominella värdet tecknade och tilldelade aktier.av
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haraktiebolagStorbritannien,i ettbl.a.förekommer att ettEmellertid
antecknatregistreringsmyndighethosangivet ochbolagsordningeni

desammanlagda beloppetdetstörre äncapital ärauthorised avsom
capital.issuedaktieägarna,tilldelatsochtecknatsaktier avsom

Gällande rätt

uppgiftinnehållerbolagsordningenkräverAktiebolagslagen att om
ändringskall kunnadettaellerstorlek, utanaktiekapitalets avom

mini-belopp,eller högretill lägrebestämmasbolagsordningen
Vidare4.stycket4 förstamaximikapitalet, 2 kap. §ochmikapitalet

nominellasammanlagdaregistrering detbolagetsför attkrävs
för aktieravdrageftertilldelade aktier,ochtecknadebeloppet somav

övertagitsoch inteförverkadeförklarats§2 kap. llenligt annanav
angivnabolagsordningenidettill minstuppgåraktiekapitalbolagets

andra stycket92 kap. §minimikapitalet,elleraktiekapitalet

övervägandenKommitténs

svensktförkapital börtecknatanvända begreppetdirektivetiDet
aktiekapital. Detregistreradeåsyña bolagetsvidkommande anses

registreringstillfälletskall vidkapitalpå dettavärdenominella
elleraktiekapitaletangivnabolagsordningenimed detöverensstämma

därföruppfyllerAktiebolagslagenminimikapitalet.till minstuppgå
2 litteraartikelställs ide krav c.som

Littera d

Bakgrund

bestämmelserframgå destiftelseurkund skallellerbolagsordningAv
bolagetföreträder moti deledamöterantalet somorganangersom

ellerövervakningledning,förvaltning,förochtredje svararman
dessahurockså lämnasskallUppgiftbolaget.kontroll omav

mellankompetensfördelningenskallledamöter samtutses om
hänseendenangivnaföreskrifter imåndenfråga. Iibolagsorganen

ellerstiftelseurkundenireglerasintesakenbehöveri lagfinns
bolagsordningen.

revisorer.inte bolagetsdirektivetiräknasTill bolagsorganen

Gällande rätt

innehållabolagsordningen6 skallstycketförsta4 §Enligt 2 kap.
styrelseledamöter.antalethögstaochlägstaantalet elleruppgift om

och styrelsens8 1 §i kap.reglerasutseendestyrelsensförSättet
6i 8 kap.kompetensområde anges

aktiekapitalmedaktiebolagiskall ettVerkställande direktör utses
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eller maximikapital uppgår till minst l miljon kronor, kansom men
iäven andra bolag, 8 kap.utses 3 första§ stycket. förSättet utseende

verkställande direktör regleras 8i kap. 3 § och kompetensområdetav
i 8 kap. 6anges

Kommitténs överväganden

Aktiebolagslagen uppfyller de krav ställs i artikel 2 littera d.som

Littera e

Bakgrund

I bolagsordning eller stiftelseurkund skall uppgift lämnas tidenom
för bolagets bestånd denna inte är obestämd. Bestämmelsen ärom
utformad bakgrund den i flera medlemsstatermot förekommandeav
ordningen tiden för aktiebolags beståndatt begränsas iett lag eller
måste begränsad i bolagsordningen.vara

Gällande rätt

Aktiebolagslagen inte några regler tidenupptar för bolagetsom
bestånd. Bolaget består obestämd tid inte föreskrivits iannatom
bolagsordningen. I 1944 års aktiebolagslag uttryckligen attangavs
bolagsordningen kunde innehålla uppgift bolagets verksamhetattom
efter viss tid skulle upphöra. Bestämmelsen inte i 1975 årsupptogs
lag, vilket emellertid inte innebar någon ändring i sak. I bolags-
ordningen frittkan införas bestämmelse inte strider motsom
aktiebolagslagen eller lag eller författning.mot annan

Kommitténs överväganden

Aktiebolagslagen uppfyller de krav ställs i artikel 2 litterasom e.

A rtikel 3

Minst följande uppgifter skall finnas bolagsordningenantingen i eller
stifielseurkunden eller särskild handlingi skall oflentliggorasen som
enligt varje medlemsstats lagstiftning i överensstämmelse med artikel
3 i direktiv 68151EEG

bolagetsa säte;

b de tecknade aktiernas nominella belopp och, minst gången om
året, dessas antal;

antalet tecknadec aktier nominellt belopp, den nationellautan om
lagstiftningen tillåter sådana aktieratt ut;ges
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aktiernassärskilda villkor begränsarförekommande fall ded i som
överlátbarhet;

och d förenligtolika slag, uppgifterdet finns aktiere cavom
förenade medde rättigheteraktieslag med uppgiftvarje ärsomom

aktieslag;varje

eller till innehavaren,ställda tillf huruvida aktierna vissär omman
bestämmelserformerna, ochnationella lagstiftningen tillåter bådaden

andra,formen till denomvandlas från denhur aktierna omenaom
författning;lag ellerförfarandet reglerat iinte är annan

betalt då bolagettecknade kapitaletdel dethurg ärstor av som
verksamhet;tillstånd börjaeller då det får sinbildas att

värde,avsaknad sådantde aktier eller,h det nominella värdet i avav
egendomantal aktier tillskottdet änmotut pengarav annangessom

och pådenna egendomapportegendom beskrivning namnetsamt av
tillskjuter egendomen;den som

eller bolagjuridiskahos de fysiska elleridentiteteni avpersoner
eller,stiftelseurkundenbolagsordningen ellereller vilkasvilka i namn

till dessasammanhang, utkastenbolagsbildningen skerinte i ettom
har undertecknats;handlingar

haralla kostnaderåtminstone uppskattningsvisj somavsumman
bolags-med anledningpåförts dettauppkommit för bolaget eller av

får tilltåndbolagetoch, förekommande fall,bildningen innani att
börja verksamhet;sin

tilLståndeteller förevid bolagsbildningensärskilda förmånerk som
har deltagittillerkänts någon iverksamheten harbörjaatt som

tilLståndet.fram tillhar lettbolagsbildningen eller åtgärderi som

Littera a

Bakgrund

uppgifterbestämmelser vissaupptagitsförevarande artikel harI om
särskildstiftelseurkund ellerfinnas bolagsordning,skall isom

bolagsdirek-artikel 3 förstaenlighet medhandling offentliggjord i
uppgifteri Sverige räknashandling kantivet. Till sistnämnda typ av

elleraktiebolagsregisterregistreringsverketsinförts i ochPatent-som
handling verket.allmän hosår

bolagetsEnligt littera skall uppgift lämnas säte.oma
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Gällande rätt

Aktiebolags bolagsordning 2 kap.skall enligt 4 2 innehålla uppgift§
den där bolagets styrelse skall ha sitt Anteckning däromsäte.ortom

skall också införas i aktiebolagsregistret, första44 stycket 3§ ABF.

Kommitténs överväganden

Aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen uppfyller tillsammans
de krav i 3ställs artikel litterasom a.

Littera b

Bakgrund

Enligt littera b skall uppgift lämnas aktiemas nominella beloppom
och, minst gång antal.året, dessasen om

Gällande rätt

Bolagsordning skall aktiernas nominella belopp, 2 kap. 4 §ange
Vidare skall varje aktiebolag årsredovisning, skall framgåvaravavge

i 7antal aktier bolaget och aktiernas nominella värde, ll kap. §
Årsredovisningentredje skall in till ochstycket. sändas Patent-

registreringsverket där blir allmän handling, kap. 3 andraden ll §
stycket.

Kommitténs överväganden

Aktiebolagslagen uppfyller de krav ställs i artikel 3 littera b.som

Littera c

Bakgrund

tillåter bolagLittera tillämpning medlemsstateräger endast i somc
förekommervärde. Sådana aktieremittera aktier nominelltatt utan

bl.a. i Storbritannien.

Gällande rätt

nominellt värde,aktier harAktiebolagslagen kräver samtliga ettatt
andra stycket.l kap. 1 §

Kommitténs överväganden

vidkommande.svensktintresse förArtikel 3 littera saknarc
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Littera d

Bakgrund

littera framgår uppgift förekommanded i fall skall lämnasAv att om
de särskilda villkor begränsar akties överlåtbarhet.som

Gällande rätt

Aktie kan fritt överlåtas förvärvas,och 3 kap. 2 Från denna
princip medger lagen endast två undantag. Det tillåtetär att genom
förbehåll i bolagsordningen bundna aktier förbjuda alla ellerattom
vissa aktier teckning eller överlåtelse förvärvas vissagenom av
rättssubjekt, 17 kap. l är vidare tillåtet föreskriftDet iatt genom
bolagsordningen aktieägare eller lösa aktierätt attge annan som
övergått till 3 kap. 3 Anteckningägare bolagsordnings-ny om
bestämmelse ifrågavarande slag skall införas i aktiebolagsregistret,av
45 andra och§ tredje stycket ABF.

Kommitténs överväganden

Aktiebolagslagen aktiebolagsförordningenoch uppfyller tillsammans
de litterakrav ställs i artikel 3 d. Kommittén har i delbetänkan-som
det Bundna aktier 199213 föreslagitSOU 17 kap. ABL skallatt
upphävas med verkan fr.0.m. den januari 1993.l

Littera e

Bakgrund

Finns i bolag aktier olika slag, skall uppgift enligt littera ochav c
d varje aktieslag för sig. Uppgift skall då också lämnas deavse om
rättigheter förenade med varje aktieslag.ärsom

Gällande rätt

Aktiebolagslagens huvudregel alla aktier lika iär har rått bolaget.att
I bolagsordningen kan emellertid bestämmelse aktiertas att av
olika slag skall finnas eller kunna 3 kap. 1 Bestämmelseut,ges

detta slag skall olikheterna mellan aktieslagen, antalet aktierav ange
varje slag aktierna inte medföra tillskall lika andelrättsamt,av om

i bolagets tillgångar eller vinst, den företrädesrätt tillkommersom
aktieägarna vid ökning aktiekapitalet.av

I bolagets årsredovisning skall totala aktierdet antalet ianges
bolaget och det nominella värdet på dessa, 11 kap. 7 tredje stycket.§
Finns det i bolaget olikaaktier slag, skall dessutom hurav anges
aktiekapitalet fördelar påsig de olika aktieslagen, kap. 8 förstall §

2.stycket
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Inskränkning i akties överlåtbarhet enligt 3 kap. 3 eller§ 17 kap.
1 kan§ alla eller endast del bolagets aktier. Inskränk-avse en av
ningen kan på detta sätt aktier endast visst slag, exempelvisavse av
aktier med högre röstvärde övrigaån aktier.ett Inskränkningen måste
framgå bolagsordningen och anteckning därom skall införas iav
aktiebolagsregistret, 45 första§ stycket l ABF.

Kommitténs överväganden

Aktiebolagslagen uppfyller de krav ställs i artikel 3 litterasom e.

Littera f

Bakgrund

Flertalet medlemsstater tillåter aktiebrev ställs till vissatt man
namnaktier eller till innehavaren innehavaraktier. sådantI fall skall
enligt littera f bolagsordningen, stiftelseurkunden eller särskildav
handling offentliggjord i enlighet med artikel 3 första bolagsdirektivet
framgå vilken aktier ñnns i bolaget.typ av som

Gällande rätt

Aktiebrev skall enligt 3 kap. 4 § ställas till viss man.
Då enligt äldre rätt, efter Kungl. Majtzs medgivande, aktiebrev

kunnat ställas innehavaren,till förekommer sådana aktier alltjämt i
enstaka bolag. Detta förhållande framgår bolagsordningen i deav
aktuella bolagen, jfr 9 § 1 1944 års aktiebolagslag.mom.

Till följd bestämmelserna i aktiekontolagen 1989827 upphörav
användandet aktiebrev i avstämningsbolag. De rättsverkningarav som
tidigare knöts till innehav aktiebrev knyts i stället till registreringav
på konto i avstämningsregistret. Registrering iett avstämnings-
registret kan ske endast på viss person.

Kommitténs överväganden

Aktiebolagslagen uppfyller de krav ställs i artikel 3 litterasom

Littera g

Bakgrund

Littera kräver uppgift lämnas hur del detatt tecknadestorg om av
kapitalet betaldär bolaget bildasnär eller det fårnär tillståndsom

börja sin verksamhet. Bestämmelsen skallatt i ljuset den ises av
flera medlemsstater gällande ordningen medel motsvarande endastatt

viss andel aktiernas nominella värde måste tillskjutna fören av vara
aktiebolag skall kunna bildas,att ett medan resterande del utgör ett
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ansvarighetsbelopp skall erläggas inom viss tid eller på anmodansom
bolaget.av

Gällande rätt

Regler rörande bildande aktiebolag ñnns i 2 kap. Bildandet kanav
innefattande vissa i lagen angivna momentses som en process som

avslutas med konstituerande stämma biträder förslaget bolagetsatt om
bildande, 2 kap. 7 Efter konstituerande stämma skall bolaget
anmälas till registrering, 2 kap. 9 och blir vid registreringstillfället
juridisk registreringKommer inte till stånd, förfaller fråganperson.

bildande. I praktiken står sålunda frågan bolagets bildandeom om
öppen till dess bolaget registrerats. Enligt kommitténs bedömning bör

denna bakgrund direktivets hänvisning till tidpunkten förmot bolagets
bildande för svenskt vidkommande registreringstillfället.anses avse

enlighetI med vad i anslutning till artikel 2 littera börsagtssom c
det i direktivet använda begreppet tecknat kapital för svenskt
vidkommande det registrerade aktiekapitalet. Detta skallanses avse
vid registreringstilltället det i bolagsordningen angivnamotsvara
aktiekapitalet eller uppgå minst till minimikapitalet. För registrering
krävs också det belopp skall betalas i föratt bolagetssom pengar
aktier inbetaltär på räkning hos svenskt bankinstitut och allatt
apportegendom är tillförd bolaget, 2 kap. 9 andra§ stycket.

Ett aktiebolag behöver enligt svensk inte någoträtt tillstånd för att
påbörja sin verksamhet.

Kommitténs överväganden

Artikel 3 punkten saknar intresse för svenskt vidkommande.g

Littera h

Bakgrund

Förevarande bestämmelse kräver uppgift lämnas det nominellaatt om
värdet de aktier tillskott apportegendom,ut motav attsom ges av
egendomen i fråga beskrivs och på denatt namnet anges som
tillskjuter egendomen.

Gällande rätt

Tillskjuts i samband med bildande aktiebolag apportegendom skallav
stiftelseurkunden innehålla redogörelse för de omständigheter som
kan vikt vid bedömande värdet på egendomen, 2 kap. 3vara §av av
tredje stycket. Därvid skall särskilt bl.a. och hemvist påanges namn
den tillskjuter egendomen, det värde till vilket egendomen beräk-som

komma i balansräkningenatt tas antalet aktier ellernas samtupp
vederlag skall lämnas förannat egendomen.som



andra bolagsdirektivEGs 247SOU 199283

Kommitténs överväganden

iAktiebolagslagen uppfyller de krav ställs artikel 3 littera h.som

Littera i

Bakgrund

Förevarande bestämmelse kräver uppgift lämnas identiteten påatt om
vilkas bolagsordning eller Stiftelseurkundde ipersoner namn

bolagsbildningen inte i sammanhang,eller, skerupprättats ettom
identiteten undertecknat till dessapå de utkastenpersoner som
handlingar.

Gällande rätt

Stiftelseurkund skall undertecknas samtliga stiftare och dateras, 2av
Bestämmelsen enligt sin ordalydelsekap. 3 första stycket. kräver§

stiftarnas identitet framgår stiftelseurkunden. 2 2inte §Avatt av
förföljer stiftarnas identitet skall då bolaget anmälsABF att anges

till och registreringsverket, denna be-registrering Patent- men
iavfattning den praktiken tillämplig endast för detstämmelses gör

fysisk inte identitetenfall stiftare Bestämmelsen kräverär attperson.
stiftare juridiskframgår hos är person.som

Kommitténs överväganden

tillgodose de krav i artikel 3 littera i bör 2 ABFFör §att som reses
i de fall stiftare juridisk uppgiftutvidgas på sådant sätt åratt, person,

till och registreringsverket juridiskaskall lämnas Patent- denom
organisationsnummer.personens

Littera j

Bakgrund

åtminstone uppskattningsvis,Littera j kräver uppgift lämnasatt om,
elleruppkommit för bolagetsamtliga kostnadersumman av som

förekommandepåförts bolagsbildningen och, idetta anledningmed av
fall, innan bolaget får tillstånd börja sin verksamhet.att

Gällande rätt

för bildande änbolaget skall kostnad bolagetsOm ersätta annan
stiftelse-arvoden för upprättandeallmänna avgifter och sedvanliga av

i stiftelse-handlingar arbete skall uppgift härom lämnasoch liknande
förberäknat beloppurkunden. denna skall då också högstaI ettanges

tredje styckena.2 kap. 3 andra ochdessa kostnader, §
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Kommitténs överväganden

För tillgodose de krav ställs i artikel 3 littera j bör 2 kap.att som
3 § andra stycket utvidgas till samtliga kostnader för bolagetsatt avse
bildande.

Littera k

Bakgnmd

Förevarande bestämmelse kräver uppgift lämnas särskildaatt om
förmåner vid bolagsbildningen eller före bolagets tillstånd attsom
börja sin verksamhet tillerkänts den deltagit i bolagsbildningensom
eller i åtgärder lett fram till detta.som

Gällande rätt

stiftelseurkundI skall i förekommande fall bestämmelse attanges om
någon bolaget skall erhålla särskild rättighet eller förmån, 2 kap.av
3 andra§ stycket.

Kommitténs överväganden

Aktiebolagslagen uppfyller de krav ställs i artikel 3 littera k.som

Artikel 4

1 Om enligt lagstiftningen medlemsstati bolag får börjainteetten.
verksamhetsin tillstånd, skall denna lagstiftning innehållautan även

bestämmelser för förbindelser har ingåtts bolagetansvaretom som av
eller för dettas räkning ansökningeninnan tillstånd beviljadesom
eller avslogs.

Punkt 1 tillämpas inte på förbindelser med anledning avtalav som
bolaget har ingått på villkor det får tillstånd börja verksam-sinatt att
het.

Bakgrund

Förevarande artikel kompletterar artikel 7 i första bolagsdirektivet.
Artikeln tillämpningäger endast i medlemsstater där bolag inteett
har rätt påbörja sin verksamhet tillstånd frånatt regering ellerutan
myndighet. Detta torde i dag fallet endast Storbritannien ochvara
Irland, där verksamhetens påbörjande förutsätter bolaget erhållitatt

s.k. trade Certificate.ett
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Gällande rätt

Aktiebolagslagen uppställer inte något krav på tillstånd fir att ett
aktiebolag skall få påbörja sin verksamhet.

Kommitténs överväganden

Artikel 4 saknar intresse för svenskt vidkommande.

Artikel 5

lagstiftningenOm medlemsstati kräver bolag skall bildasatt etten
flera bolagsmän, medför detinte förhållandet därefter allaav att

aktierna förenas på hand eller antalet bolagsmän sjunker underen
det lagstiftningeni föreskrivna minimiantalet bolaget vidareatt utan
upplöses.

enligtOm lagstiftningen medlemsstati bolag ifalletten som avses
i punkt 1 kan upplösas förordnande får behörigrätten,genom av
domstol bolaget den frist detta behöver för vidta rättelse.ge attsom

När förordnandet upplösning har meddelats, skall bolaget trädaom
likvidation.i

Bakgrund

I samtliga medlemsstater gäller bolag omfattas direktivetatt som av
kan stiftas endast flera bolagsmän i förening. Förevarande artikelav

förhindra bolaget ipso jure upplöses för det fall antaletatt attavser
bolagsmän därefter sjunker under det sålunda föreskrivna minimian-
talet stiftare.

Gällande rätt

Enligt 1910 års aktiebolagslag skulle antalet stiftare till aktiebolag
minst fem och och stiftama teckna minst aktie ivara var en av en

bolaget. Minskade antalet aktieägare sedermera till under fem, skulle
bolaget träda i likvidation. 1944 års aktiebolagslagI sänktes kravet
till minst stiftare, vilka och skulle teckna minst aktie.tre var en en
Samtidigt avskaffades likvidationsplikten för det fall antalet aktieägare
sedermera kom understiga minimiautalet stiftare. innebar iDettaatt
realiteten aktiebolaget erkändes associationsform förävenatt som
enmansföretag. Efter det 1975i års lag också kravet på fleraatt
stiftare avskaffats, gäller i dag aktiebolag kan stiftas och ågasatt ett

eller flera 2 kap. 1av en personer,
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Kommitténs överväganden

Atikel 5 saknar intresse för svenskt vidkommande.

24 Tillskottskapitalet och dess inbetalning

Drektivet i artiklarna 6-14 regler tillskottskapitalets storlekupptar om
inbetalning.om

Atikel 6

Medlemsstaternas lagstiftning skall föreskriva kapital påatt ett
25 000 europeiska beräkningsenheter måste tecknas förmnst att

bdaget skall få bildas eller få tillstånd börja verksamhet.sinatt

Med europeisk beräkningsenhet sådan enhet haren avses en som
bestämts kommissionens beslut 328975EKSG EGT Lgenom nr nr
327, 19.12.1975, 4. motvärde nationellSom i valuta gäller förstas.

motvärdet dettagängen den dag då direktiv antas.

motvärdet till den europeiska beräkningsenhetenOm nationelli
vduta ändras så det den valutan bestämdai minimi-att senare
kwitalet under år understigerminst 22 500 beräkningsenheter,ett
skill kommissionen meddela den berörda medlemsstaten dennaatt

12 månader efter den nämndaimm ettårstiolens utgång måste ändra
lagstiftningsi så den till bestämmeLserna punktiatt anpassas

Mzdlemsstaten får dock bestämma skalllagändringen tillämpas påatt
bántliga bolag först 18 månader efter ikraftträdandet.

Med hänsyn till den ekonomiska och utvecklingen inommonetära
gemenskapen och till tendensen tillåta endast och medelstorastörreatt
föetag välja de artikel 1.1 bolag.yormerna, skall rådeti angivnaatt

femte år på kommissionenförslag och vid behovövervägawrt av
ärdra de denna artikel europeiska beräkningsenheter uttrycktai i
beloppen.

Bakgrund

Drektivets sjätte artikel föreskriver omfattasbolagatt som av
diektivet skall ha aktiekapital minst 25 000 ECU, vilket vidett om
i lag gällande 185 000vâxelkurser omkring svenskamotsvarar
knnor. artikel framgår får34 aktiekapitalet inte nedAv sättasatt
under 25 000 ECU.

6Xrtikel skall i ljuset de i detta avseende vitt skilda reglerses av
före direktivets utfärdande gällde i medlemsstaterna. Vissason
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medlemsstater hade huvud inte någraöver bestämmelser lägstaom
tillåtna aktiekapital. Andra medlemsstater hade bestämmelser härom

minimikapitalets storlek varierade väsentligt.men
punkten 3 framgårAv Rådet femte år på förslagatt vart av

Kommissionen skall och vidöverväga behov ändra ide artikeln
angivna beloppen. Rådet har därigenom möjlighet förhindraatt en
urholkning kapitalkravet på grund penningvärdets förändring.av av
Rådet har hittills inte gjort bruk denna möjlighet; kravet påav
25 000 ECU har legat fast sedan direktivet utfärdades år 1976.

Gällande rätt

Aktiekapitalet i aktiebolag skall i dag uppgå till minst 50 000ett
kronor, 1 kap. 1 § andra stycket.

Kommitténs överväganden

På skäl anförts i den allmänna motiveringen 2. Privata ochsom
publika aktiebolag föreslår kommittén uppdelning aktiebolagenen av
i privata och publika aktiebolag. För privata aktiebolag föreslår
kommittén aktiekapitalet skall uppgå till minst 100 000 kronor,att
medan minsta aktiekapital för publika aktiebolag föreslås bli miljon1
kronor. Med kommitténs förslag kommer direktivets krav gällaatt
endast publika aktiebolag. Kommitténs förslag 1 miljon kronor iom
lägsta aktiekapital för publika aktiebolag uppfyller de krav ställssom
i artikel

Artikel 7

kapitaletDet tecknade får endast bestå tillgångar kan värderasav som
ekonomiskt. dessaI tillgångar får dock inräknasinte åtaganden att

ellerutföra arbete tillhandahålla tjänster.att

Bakgrund

Förevarande artikel utgivande aktier apportegendom.rör motav
Sådan egendom skall enligt artikeln ha ekonomiskt värde. Denett
kan immateriellautgöras såväl materiella tillgångar, inteav som men

fordran på arbete eller tjänst.av

Gällande rätt

Vid utgivande aktier apportegendom i samband med bolags-motav
bildning skall stiftelseurkunden innehålla uppgift bl.a. det värdeom
till vilket apportegendomen beräknas komma i balansräk-att tas upp
ningen, 2 kap. 3 § tredje stycket. Redovisningsreglema till-om
gångars värdering blir på detta sätt vägledande för beräkning av
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medför i praktiken tillgångaregendomens värde och ekono-att utan
miskt värde inte kan tjäna apportegendom. gäller också vidDetsom

aktiekapitalet, 6 stycket.ökning 4 kap. § andraav

övervägandenKommitténs

bedöming aktiebolagslagen uppfyller det i artikelKommitténs är att
skall ekonomiskt värde.7 ställda kravet apportegendom ha Iettatt

2 dock tillägget apportegendom inte fårkap. 2 § bör göras det att
tillhandahålla tjänst.åtagande utföra arbete ellerutgöras attav

Artikel 8

vederlag dessasAktierna får understigerinte motut somges
saknas, bokförda parivärde.nominella belopp eller, sådant dessasom

Medlemsstaterna kan dock tillåta de yrkesmässigt åtar sigatt som
de aktieraktier får betala mindre fidlt belopp förplacera änatt som

de sådant sammanhang.tecknar i ett

Punkten 1

Bakgrund

punkt innehåller förbud emissionFörevarande artikels första motett
syfte hindratill underkurs. Bestämmelsens äraktier att att enav

tillgångar tillförsemission genomförs på sådant sätt deett att som
emissionen inte ökningenbolaget i samband med motsvarar av

aktiekapitalet.

Gällande rätt

förbudhar upptagits undantagslöstaktiebolagslagenI ett mot
fårbolagsbildning. Betalning för aktieunderkurs i samband med

Förbudetinte understiga aktiens nominella belopp.enligt 2 kap. 2 §
aktiekapitalet, 4i princip också vid ökningunderkurs gällermot av

kap. tredje stycket.1 §
vid eller auktoriseradbolag aktier noterade börsFör är envars

iemellertid enligt 4 kap. 1 fjärde stycketmarknadsplats finns § en
emissionemittera aktier till underkurs. En sådanmöjlighet att nya

demellan vad skall betalas förförutsätter dock skillnadenatt som
belopp tillförsaktiemas sammanlagsda nominellaaktierna ochnya

överföring från bolagetsaktiekapitalet. skall skeDetta egnagenom
värdet anläggningstillgångar.kapital uppskrivningeller avgenom

skall påockså uttryckas så, underkursen täckasSaken kan att samma
fondemission till motsvarande belopp skett. Detsätt som om en

inte upphovunderkursemission riskerar såledestillåtna slaget att geav
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till diskrepans mellan bolagets reella tillgångar och det efteren
emissionen registrerade aktiekapitalet.

Kommitténs överväganden

Aktiebolagslagen uppfyller de krav ställs i artikel 8 punktensom

Punkten 2

Bakgrund

I artikelns andra punkt medlemsstaterna möjlighet tillåtaattges
emission till underkurs när emissionen sker till kommissionär eller

yrkesmässigt åtar sig placera aktierna. Bestämmelsenattannan som
torde utformad i första hand med på förhållandenatanke ivara

ÖvrigaStorbritannien och Nederländerna. medlemsstater utnyttjar,
enligt vad kommittén erfarit, inte denna undantagsmöjlighet.

Gällande rätt

Aktiebolagslagen inte några särskilda bestämmelser rörandeupptar
emission aktier till kommissionär eller yrkesmässigtav annan som
åtar sig placera aktierna.att

Kommitténs överväganden

Kommittén finner inte skäl för svenskt vidkommande utnyttja denatt
undantagsmöjlighet erbjuds i artikel 8 punkten 2.som

Artikel 9

Aktier vederlag måste då bolaget bildas eller fårut motgessom
tillstånd verksamhetbörja sin betalda till 25minstatt procentvara

det nominella beloppet eller, sådant saknas, det bokfördaav om av
parivärdet.

Aktier har apportegendom bolaget bildasinnangetts ut motsom
eller får tillstånd börja verksamhetsin skall fullt betalda inomatt vara
fem år från bolagsbildningen eller tillståndet börja verksamheten.att

Punkten 1

Bakgrund

Förevarande artikels första punkt rör kontantemission aktier iav
samband med bolagsbildning. Bestämmelsen skall bakgrundmotses

i flertalet medlemsstater det räcker endast viss delatt attav en av
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aktiernas nominella värde tillskjuts för aktiebolag skall kunnaatt ett
bildas. Resterande del ansvarighetsbelopp skall erläggasutgör ett som
inom viss tid eller vid anfordran. Från tidigare ha varierat mellanatt

innanmedlemsstaterna fastställs i artikeln den andel måste betalassom
bolaget kan bildas till minst 25 de emitterade aktiernasprocent av

parivärdet.nominella belopp, eller sådant saknas, det bokfördaom av
fritt fastställa andel ellerDet står medlemsstaterna högreatt en

föreskriva det sammanlagda nominella beloppet till fullo skallatt vara
påinbetalt före bolagsbildningen. Bestämmelsen betalningenavser

aktierna.varje aktie, inte det sammanlagda nominella beloppet av

Gällande rätt

aktiekapitaletEnligt 1944 års aktiebolagslag skulle minst hälften av
och resterande delinbetalt innan aktiebolag kunde registrerasettvara

1975inbetalas från bildande. Vid tillkomsteninom två år bolagets av
denna 0rd-års anförde departementschefen erfarenheternalag att av

ning inte visat sig tillfredsställande och sanering angelägenatt varen
både ökade inbetalning aktiekapitalet ochkrav genomgenom av

hänvis-inbetalningen verkligen Medskärpt kontroll ägtatt rum.av
skatteanspråkning till borgenärsintressena och särskilt det allmännas

föraktiekapitalet skall inbetaltändrades lagen så i dag helaatt vara
2 ochregistrering skall få 2 kap. 9 andra stycketske, §att

Kommitténs överväganden

i artikel 9 punktenAktiebolagslagen uppfyller de krav ställssom

2Punkten

Bakgrund

medi sambandföreskrivs aktierI artikelns andra punkt att som
fullt betaldaapportegendom skallbolags bildande ut mot varages

fem år från bolagsbildningen.inom

Gällande rätt

särskildaavseende inte någrai förevarandeAktiebolagslagen upptar
tillskjutanderegler aktieri fråga apportegen-ut mot avsomom ges

tillfördockså all apportegendom ärRegistrering förutsätterdom. att
stycketbolaget, 2 kap. 9 andra§

Kommitténs överväganden

i artikel 9 punktenAktiebolagslagen uppfyller de krav ställssom
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Artikel 10

En eller flera bolaget oberoende sakkunniga, ellerav utsessom
godkänns förvaltningsmyndighet eller domstol, skallav en etten avge
utlåtande apportegendomen innan bolaget bildas eller får tillståndom

börja sin verksamhet. Beroende på varje medlemsstatsatt lagstiftning
kan de sakkunniga fjrsiska eller juridiska eller bolag.vara personer

Sakkunnigutlåtandet skall minst beskriva apportegendomen samt
vilka värderingsmetoder de sakkunniga har och huruvidaange använt

de därvid beräknade värdena åtminstone antal, nominelltmotsvarar
värde eller, avsaknadi sådant värde, bokfört parivärde och iav

förekommande fall överkurs frågai de aktier för vilkaom apport-
egendomen vederlag.utgör

Sakkunnigutlåtandet skall ofientliggéras enligt medlemsstatsvarje
lagstiftning i överensstämmelse med artikel 3 direktivi 68151 EEG.

En medlemsstat får underlåta tillämpa denna artikelatt samt-om
liga aktier till 90 sitt nominella värde eller, avsaknadiprocent av av
sådant värde, bokfördasitt parivärde apportegendom frånutges mot

eller flera bolag och följande villkor uppfilldaett är

dea i artikel 3 i avsedda eller bolagen med anknytningpersonerna
till det bolag apportegendomen har avstått från krävatar emotsom att
sakkunnigutlåtande;

b avståendet har ojfentliggjorts enligt punkt 3,

de bolag lämnarc apportegendomen har enligtsom reserver som
lag eller bolagsordning inte får delas och uppgår till minstut som
det nominella värdet eller, i avsaknad sådant värde, det bokfördaav
parivärdet hos de aktier apportegendom;motutsom ges

d de bolag lämnar apportegendomen förklarar, de medsom att
belopp det vid angivna värdet åtar sig förmotsvararsom c ansvar
skulder kan uppkomma för det mottagande bolaget efter detsom att
detta bolag har aktierna apportegendom till dessgett ut mot att ett
år har förflutit från bolagets offentliggörande årsredovisningen förav
det räkenskapsår under vilket apportegendomen lämnades; överlåtelse

aktierna får skeinte under denna tid;av
det vide d angivna har oflentliggjons enligt punktansvaret

f de bolag lämnar apportegendomen för beloppöversom ett som
det vid angivna värdet till får delasmotsvarar förstc en reserv utsom
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år efter det det mottagande bolagets harårsredovisningtre att
ofientliggjons för det räkenskapsår under vilket apportegendomen
lämnades eller, förekommande fall, först vid den tidpunkt dåi senare
alla fordringar omfattas det vid d ochangivna ansvaretsom av som

gällande under den treårsperioden har tillgodosetts.angivnagörs nu

1-3Punkterna

Bakgrund

artikelFörevarande kräver apportegendom tillskjuts i sambandatt som
bolagsbildning eller flera oberoendemed granskas bolagetav en av

sakkunniga eller godkänns förvaltningsmyndighet ellerutsessom av
sakkunnigutlåtandedomstol. Granskningen skall iutmynna ett som

beskriver värderingsmetoderapportegendomen och vilkaanger som
uttalandet också huruvida beräknade värdenaanvänts. I skall deanges
aktiernas nominella värde uppgift lämnas eventuellsamtmotsvarar om

3 förstaöverkurs. Yttrandet skall offentliggöras i enlighet med artikel
bolagsdirektivet.

till tyska aktiebolagslagens bestämmelserArtikeln ansluter den om
bolagsbildning apportegendom. innebärmed De tyska bestämmelserna
i dels riktighetenkorthet domstol utsedda granskare skall prövaatt av

fullständigheten lämnade uppgifter apportegendomen, delsoch av om
Artikeln medgerhuruvida vederlaget för egendomen skäligt.är

förvaltnings-emellertid också granskare eller godkännsatt utses av
myndighet.

Gällande rätt

tillkomsten 1944 års aktiebolagslag ÖvervägdesI samband med av
apportegendommöjligheten införa för granskningatt ett system av

tillavvisades emellertid med hänvisningliknande det tyska. Tanken
finna kom-i första hand svårigheten inom olika delar landetatt av
framför alltutföra sådan granskning. Med hänsynpetenta attpersoner

kontantemis-till situationer där apportemission förenades med enen
stiftaremöjlighet för bolagetssion på aktiemarknaden, öppnades dock

BestämmelsenHandelskammaren begära sådan granskning.hosatt en
användning.kom emellertid i praktiken inte till

apportegendomFrågan obligatorisk granskning genomom en av
1975förarbetena tilldet försorg diskuterades ånyo underallmännas

bakgrundgång.års aktiebolagslag, avvisades även denna Motmen
frivilligerfarenheter inte heller bestämmelsernaupptogs omav vunna
ordningLagstiftaren i ställetgranskning i den lagen. valdenya en

auktoriserad eller godkänd revisor skallinnebär ettatt avgesom
framgår i stiftelseurkundenyttrande vilket apportegendomenattav

för bolaget ochinte åsatts högre värde det verkliga värdetän att
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egendomen är eller kan bli till för bolagets verksamhet,antagas nytta
2 kap. 9 § andra stycket 4. Yttrandet över apportegendomen skall
fogas till ansökan bolagets registrering, 3 § första stycket 10om
ABF. Lagen kräver inte revisorsyttrandet beskriveratt apportegen-
domen och inte heller värderingsmetodenatt anges.

Kommitténs överväganden

Revisorerna väljs normalt bolagsstämman, lO kap. 1 Aktie-av
bolagslagen bygger emellertid på revisorerna skall ha själv-att en
ständig ställning både i förhållande till styrelsen och aktieägar-
majoriteten. Revisorerna skall till styrelsen inte överträder deattse
regler i aktiebolagslagen och bolagsordningen skyddaattsom avser
bolagets borgenärer och anställda och den aktieköpande allmänheten.
Detsamma gäller i fråga de bestämmelser i lagen attom som avser ge

Ävenskydd för enskilda aktieägare. det allmännas intressen måste
beaktas under revisionen 1975103prop. 242.s.

Revisorernas sakkunskap i revision krav pågaranteras genom
auktorisation eller godkännande från Kommerskollegium i enlighet
med bestämmelserna i revisorsförordningen 1973221.

I aktiebolagslagen förutsätts revisor vid behov får användaatt
lämplig medhjälpare och i särskilda fall anlita utomstående expert

rådgivare. Det kan aktualiseras bl.a. i samband medsom senare
granskning apportegendom.av

Med den självständiga ställning revisorerna enligt det anfördasom
tradition åtnjuter i svensk rätt bör de enligt kommitténs bedöm-av

ning kunna godtas sådana oberoende sakkunniga föreskrivssom som
i artikel 10 punkten Denna bedömning vinner också stöd i det sätt
på vilket direktivets bestämmelser på detta område implementerats i
flera medlemsstaterna.av

Annorlunda förhåller det sig med punkten 2. För uppfylla deatt
krav där ställs bör i 2 kap. 9 § andra stycket 4 föreskrivassom att
revisors yttrande apportegendomenöver skall vilken metodange som

vidanvänts egendomens värdering.
iKravet punkten 3 tillgodosettär yttrandet skall inattgenom ges

till Patent- och registreringsverket i samband med bolagetatt
registreras.

Punkten 4

Bakgrund

I syfte underlätta bildande dotterbolag har i förevarande punktatt av
upptagits undantagsbestämmelse innebär vanligadetatten som
granskningsförfarandet inte tillämpas, minst 90behöver procentom
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emitterade aktierna egendom från fleraellerut mot ettav ges
bolag.

Gälande rätt

Aktebolagslagen inte några särskilda bestämmelser rörandeupptar
granskning apportegendom i samband med dotterbolagsbildning.av

Konmitténs överväganden

Konmittén finner inte skål för svenskt vidkommande utnyttja denatt
unchntagsmöjlighet erbjuds i artikel 10 punkten 4.som

Artkel II

bolag tidOm inom den nationella lagstiftningen skallett aven som
besämmas till två år från detminst bolagets bildades eller tillätsatt

verksamhetrötja sin förvärvar tillgångar från elleratt etten person
bolag artikel 3i vederlagi minstmot ett motsvararsom avses som en
tiordel det tecknade kapitalet, skall förvärvet granskas ochav
ofettliggöras enligt artikel 10 underställas bolagsstämman församt
godcännande.

Metlemsstaterna får föreskriva dessa bestämmelser skallävenatt
tillanpas tillgångarna tillhör aktieägare eller någonnär en annan.

Iunkt 1 tillämpas ifrågainte förvärv sker förinomom som ramen
bolagets löpande verksamhet, på begäran eller under kontroll av en

förialtningsrrtyndighet eller domstol eller på fondbörs.en en

Balgrund

Fönvarande artikel s.k.reglerar dold eller uppskjuten Dessapport.
syfta är hindra reglerna apportbildning kringgåsatt att attom genom
i första hand bolagets stiftare tecknar aktier i bolaget betalaroch
desa kontant, varefter bolaget förvärvar egendom stiftama utanav

örvärvet granskas och beslutas bolagsstämman. Punktenatt av
är utformad med den tyska aktiebolagslagens bestämmelserson som

förebild, innebär granskning i enlighet med artikel 10 skall ägaatt en
ñr det fall nybildat bolag inom tid inte får bestäm-ettrum en som
till mindre än två år, förvärvar egendom från stiftare motsvaran-mas

de ninst tiondel det tecknade kapitalet. Beslut sådanten av om
fönärv skall underställas bolagsstämman för godkännande.

bestämmelsensAI andra stycke framgår medlemsstaterna fåratt
utstäcka regeln i första stycket till också omfatta förvärv frånatt
aktiágare eller annan.
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Medlemsstaterna kan enligt föreskrivapunkten 2 bestämmelsernaatt
i punkten intel skall tillämpas på förvärv sker inom försom ramen
bolagets löpande verksamhet, på begäran eller under kontroll av
förvaltningsmyndighet eller domstol eller på fondbörs.

Gällande rätt

Aktiebolagslagen inte några bestämmelser uppskjutenupptar om
Sådana bestämmelser har emellertid tidigare funnits iapport. lagen.

Enligt 1944 års aktiebolagslag skulle bolag inom två år efterett som
registrering träffade avtal förvärv fast eller lös egendom,om av
avsedd för stadigvarande bruk bolaget, anmäla detta till regi-av
strering vederlaget för egendomen femtedelöverstegom en av
aktiekapitalet. Till denna anmälan skulle fogas revisor avgivetett av
yttrande. Med hänvisning till bestämmelserna visat sig mindreatt
effektiva de emellertid inte i 1975 års lag.togs upp

Kommitténs överväganden

För tillgodose de krav i artikel bör ill aktiebolags-att som reses
lagen återinföras stadgande rörande uppskjuten Bestäm-ett apport.
melsen bör i 2 kap. paragraf 9 utformasoch såtas attsom ny a
förvärv frånegendom stiftare eller aktieägare, tvåsker inomav som
år från bolagets registrering och för vilken erläggs vederlagett
motsvarande minst tiondel bolagets aktiekapital, skall godkän-en av

bolagsstämman. Förvärv sker på svensk eller utländsknas av som
börs eller led i bolagets löpande affärsverksamhet börettsom
emellertid undantas. Förfarandet bör utformas med 44 kap. och 6 §§

förebild. beslutsunderlagSom på bolagsstämman bör sålundasom
ligga bl.a. redogörelse styrelsen och yttrande från bolagetsetten av
revisorer.

offentliggörandeKravet på förvärvet bör tillgodosesav genom
föreskrift i ll kap. uppgift9 § förvärvet skall in iatt tasom om
förvaltningsberättelsen.

Artikel 12

Aktieägarna får befrias från skyldighetinte betala aktierna tsin att
andra fall kan följa bestämmelserna nedsättning detän som avav om
tecknade kapitalet.

Bakgrund

Förevarande befrias frånartikel hindra aktieägareattattavser
skyldigheten aktier. skallbetala sina Bestämmelsen motatt ses
bakgrund den i flertalet gällande ordningenmedlemsstater attav
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endast del aktiernas nominella värde behöver betalas för att etten av
aktiebolag skall kunna bildas eller nyemission registreras.en
Resterande del betalningen skall erläggas inom viss tid eller påav
anmodan bolaget. Artikeln innebär varken bolagsorgan ellerattav
myndighet kan befria aktieägare från skyldigheten betalaatt resteran-
de belopp än i samband med nedsättning aktiekapitalet.annat av

Gällande rätt

En aktieteckning innebär bolaget får fordran på aktietecknarenatt en
motsvarande det tecknade beloppet.

Vid dröjsmål med betalning aktie tecknas i samband medav som
bolagets bildande kan bolagets styrelse enligt 2 kap. ll förklara§
aktien förverkad för den betalningsskyldige. Styrelsen kan därefter
låta överta aktien och betalningsansvaret för det tecknadeannan

Övertasbeloppet. inte aktierna någon blir de ogiltiga i ochav annan
med aktiebolaget registreras. Motsvarande gäller vid nyemission,att
4 kap. 11-13 §§.

Kommitténs överväganden

Aktiebolagslagen uppfyller de krav ställs i artikel 12.som

Artikel 13

Om bolag slag ombildas till aktiebolag skall medlems-ett annatav
avvaktan påi samordning den nationellastaterna, en senare av

lagstifiningen, till de skyddsåtgärderminst föreskrivs iattse som
artiklarna 2-12 iakttas.

Bakgrund

Förevarande artikel ålägger medlemsstaterna uppställa regler iatt
enlighet med artiklarna 2-12 för det fall bolag omvandlas tillett ett
bolag slag omfattas direktivet. Bestämmelsen innebär bl.a.av som av

värdering måste ske utvisar tillgångarnas nettovärdeatt atten som
uppgår till 25minst 000 ECU.

Bestämmelsen tillämplig dels vidår omvandling till aktiebolag av
bolag bedrivna i den särskilda bolagsform personligt ägaransvarutan

finns i Tyskland och övriga kontinentaleuropeiska medlemsstater,som
dels vid omregistrering till public companies private companies iav
Storbritannien och Irland.

Kommitténs överväganden

Som anförts i den allmänna motiveringen 2 Privata och publika
aktiebolag föreslår kommittén aktiebolagen indelas i två katego-att
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rier, privata och publika, vilket den ordning igällermotsvarar som
Storbritannien och Irland. Förevarande artikel innebär särskildaatt
bestämmelser måste meddelas för det fall privat aktiebolag övergårett
till bli publikt aktiebolag. Kommittén föreslåratt bestämmelserett att
härom i 2 kap. 9 sjätte§ stycket och i 17 kap.upptas a

Artikel 14

Artiklarna 2-13 skall inte inverka på medlemsstaternas föreskrifter om
kompetens och tillvägagångssätt vid ändring bolagsordning ellerav en

stiftelseurkund.en

Bakgrund

Kommissionens förslag till femte bolagsdirektiv behandlar bl.a.
kompetensfördelningen mellan bolagsorganen. Förslaget innebär att
bolagsstämman skall ha exklusiv kompetens besluta ändringatt om

bolagsordningen. Förevarande artikel klargör det andraav att
direktivets bestämmelser artiklarna 2-13 inte föregriper förslaget på
denna punkt.

Kommitténs överväganden

Artikel 14 påkallar inte någon ändring svensk lag.av

2.5 Utbetalning bolagets medelav

artiklarnaI 15-17 har upptagits regler begränsar möjligheten attsom
göra utbetalningar bolagets medel till dess ägare.av

Artikel 15

1 Med undantaga för falletdet det tecknade kapitalet nedsättsatt
får någon utdelning ske till aktieägarna,inte enligt bolagetsom
årsredovisning nettotillgångarna på bokslutsdagen för det senaste
räkenskapsåret understiger eller till följd utdelningen skulle kommaav

understiga det tecknade kapitalet och de enligt lagatt reserver som
eller bolagsordning får delasinte ut.

b Det vid tecknadeangivna beloppet skall minskas med ickesådana
inbetald del därav redovisas påinte balansräkningens aktivsicia.som

beloppDet delasc till aktieägarna får inte överstiga vinstenutsom
för det avslutade räkenskapsåret med tillägg för balanseradsenast

ochvinst belopp från får användas för detta ändamålreserver som
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med avdrag för balanserad förlust och belopp enligt lagsamt som
eller bolagsordning har tillavsatts reserver.

d Med utdelning och särskilti utbetalning ellervinstavses a c av
hänför till aktierna.sigrdnta som

2 lagstiftningenOm medlemsstati tillåter förskottsutdelning vinstav
skall följandeminst villkor iakttas

delårsbokslut skalla visar tillräckliga medelupprättasett attsom
finns tillgängliga för utdelningen;

b det belopp skall delas får inte denöverstiga harvinstutsom som
uppkommit efter det räkenskapsår för vilket årsbokslut harsenaste

med tillägg för balanserad och beloppvinst frånupprättats, reserver
får användas för detta ändamål med avdrag för balanseradsom samt

förlust och belopp enligt lag eller bolagsordning skall föras översom
till reserver.

Punkterna I och 2 inkräktar inte på medlemsstaternas be-
siänvnelser ökning det tecknade kapitalet överföringom av genom av

till detta.reserver

4 lagstiftningen medlemsstati får föreskriva undantag från punkten
1 frågai förvaltningsbolag med fast kapital.a om

dennaI punkt förvaltningsbolag med fast kapital endastanses som
bolag

uteslutande har till föremål för sin verksamhet placera sinasom att-
rredel olikai värdepapper, olika fastigheter eller andra tillgångar i
det enda syftet sprida investeringsriskerna och låta resultatetatt av
kapitalförvaltningen komma aktieägarna till godo, och

vänder till allmänhetensig för placera aktier.sinasom att egna-

I den omfattning den angivna möjligheten används medlems-inu
lagstiftningstaternas

skall dennaa ålägga bolagen ifråga föra in ordet förvaltnings-att
bolag allai dokument artikeli 4 direktivi 68151EEG;som anges

b får denna inte tillåta bolag ochett som netto-nu avses vars
tiflgångar understiger det punkti 1 nämnda beloppet delaatta ut
rredel till aktieägarna, enligt årsredovisningen för detom senaste
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räkenskapsåret bolagets samtliga tillgångar på boksluts-summan av
dagen understiger eller till följd utdelningen skulle kommaav att
understiga och halv gånger beloppet bolagets samtligaen en av
skulder enligt årsredovisningen;

skall denna föreskrivac bolag, delar medelatt ett avsett utnu som
till aktieägarna nettotillgångarna understiger det punkt 1när i a

beloppet,angivna skall upplysa utdelningen i till årsredo-notom en
visningen.

Punkten 1

Bakgrund

Förevarande punkt begränsar de belopp, särskilt i form utdel-av
ningar tilleller bolagets aktier hånförliga räntor, fårbolagettsom
utbetala till sina aktieägare. reglernas avfattningAv får framgåanses

intede sikte på nedsättnings- eller utskiftningssituationer.att tar
Enligt littera får med där angivet undantag någon utdelninga - -

inte ske till aktieägarna enligt bolagets årsredovisning, netto-om,
tillgångama på bokslutsdagen för det räkenskapsåret under-senaste
stiger följdeller till utdelningen skulle komma understiga detattav
tecknade kapitalet och de enligt lag eller bolagsordningreserver som
inte får delas Saken kan också uttryckas så utdelning tillut. att en
aktieägarna inte får inkräkta på bolagets bundna kapital.egna

Med hänsyn till den i flera medlemsstater rådande ordningen att
medel motsvarande endast viss andel aktiernas nominella värdeen av
måste tillskjutna för aktiebolag skall kunna bildas ochatt ett attvara
endast viss del betalning för aktie emitterats vid höjningen av som

aktiekapitalet måste erlagd för höjningen skall kunnaattav vara
registreras, föreskrivs i littera b det tecknade kapitalet i litteraatt a
skall minskas med sådan inte inbetald därav inte redovisas. påsom
balansråkningens aktivsida.

Enligt littera får det belopp delas till aktieågama inteutc som
överstiga vinsten för det avslutade räkenskapsåret med tilläggsenast
för balanserad vinst frånoch belopp får föranvändasreserver som
detta ändamål förmed avdrag balanserad förlust och beloppsamt

enligt lag eller bolagsordning tillavsattssom reserver.

Gällande rätt

Enligt 12 kap. förstal § stycket får utbetalning till aktieägarna av
bolagets medel ske endast enligt bestämmelserna vinstutdelning,om
utbetalning vid nedsättning aktiekapitalet eller reservfonden ochav
utskiftning vid bolagets likvidation. överföringAnnan bolagetsav
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medel till aktieägarna i denna deras egenskap otillåten. 12är kap.Av
2 § första stycket följer vinstutdelning till aktieägarna inte fåratt
överstiga vad i fastställd balansräkning och, i fråga moder-som om
bolag, i fastställd koncernbalansräkning för det räkenskaps-senaste
året redovisas bolagets eller koncernens nettovinst för året,som
balanserade vinst friaoch fonder med avdrag för

förlust,redovisad
2. belopp, enligt lag eller bolagsordning skall avsättas till bundetsom

kapital eller, i fråga moderbolag, belopp det friaeget om som av egna
kapitalet i koncernen enligt årsredovisningarna för företag inom denna
skall överföras till bundet kapital,eget
3. belopp enligt bolagsordning eljest skall användas för annatsom
ändamål utdelning till aktieägarnaän

Bestämmelsen innebär utdelning vinst inte i något fall fåratt av
inkräkta på bolagets bundna kapital.egna

Enligt 11 kap. 7 första§ stycket skall fordringar på icke fullgjor-
da inbetalningar på tecknade aktier alltid särskildupptas som en
hmudgrupp bland tillgångarna i balansräkningen. Bestämmelsen gäller
aktier tecknats och där tiden för registrering bolaget ellersom av
nyemissionen ännu inte löpt bolagetNär eller nyemissionenut.

blir obetaldaregistreras aktier ogiltiga, 2 kap. 9 § 4 kap. 12samt
och 13 §§.

Kommitténs överväganden

Aktiebolagslagen uppfyller de krav ställs i 15artikel punktensom

Punkten 2

Bakgrund

I artikelns andra punkt vissa krav skall uppfyllasanges som om
lagstiftningen i medlemsland tillåter förskottsutdelning vinst.ett av
Sådan utdelning är tillåten i flestade medlemsstater.

Gällande rätt

Enligt svensk rått gäller allmän regel belopp blir frittatt ett egetsom
kapital och således utdelningsbart först sedan det redovisats och
fastställts årsresultat. Förskottsutdelning vinst inte tillåten.ärsom av

Kommitténs överväganden

Artikel 15 punkten 2 saknar intresse för svenskt vidkommande.
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3Punkten

Bakgrund

Förevarande punkt gäller ökning det registrerade aktiekapitaletav
överföring dvs. fondemission. Bestämmelsengenom av reserver,

klargör medlemsstaterna för sådana emissioner har full frihetatt att
utforma den lagstiftningen.egna

Gällande rätt

fondemissionBestämmelser överföring utdelningsbartom genom av
belopp, uppskrivningsfond eller reservfond uppskrivningeller genom

anläggningstillgångs värde finns i 4 kap. 16av

Kommitténs överväganden

Artikel 15 punkten 3 påkallar inte någon ändring svensk lag.av

Punkten 4

Bakgrund

Medlemsstaterna får undantaggöra från bestämmelserna vinst-om
utdelning i punkten l littera i fråga förvaltningsbolag medm.m. a om
fast kapital. Till denna bolagstyp räknas endast bolag verksam-vars
hetsföremål i riskspridningssyfte förvärvaär värdepapper,att
fastigheter andra tillgångar kapitalanskaffningeller och för sinsom
vänder sig till allmänheten.

Gällande rätt

svensk den åsyftade bolag sådanaI rätt närmastmotsvaras typen av av
aktiebolag enligt terminologi investmentföretag.skatterättslig ärsom

statligEnligt 2 lagen 1947576§ 10 andra stycketmom. om
aktiebolaginkomstskatt till investmentföretag blandräknas annat som

elleruteslutande uteslutande förvaltar värdepappereller så gott som
likartad lös egendom uppgift väsentligen äroch ettatt genomvars
välfördelat erbjuda aktieägare riskfördelning ochvärdepappersinnehav

aktier. sådana företagvari antal fysiska äger Förett stort personer
särskilda regler inkomstskattehänseende. Aktiebolagslagengäller i

skatterättsligtinte några särskilda regler för aktiebolag ärupptar som
bedöma investmentföretag.att som

Kommitténs överväganden

i fråga betala bolagetsKommittén finner inte skäl rättenatt att utom
elleregendom till aktieägarna undantag för investmentbolaggöra

andra förvaltningsbolag.
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Artikel 16

En utdelning strid med artikel 15i skall återbetalas de aktieägareav
har denna,mottagit bolaget aktieägarnavisar kände tillsom attom

utdelningen olaglig eller de med hänsyn till omständighe-att attvar
kunde okunnigainte det.terna vara om

Bakgrund

15Artikel begränsar de belopp bolag fâr dela till sinaett utsom
aktieägare. En utdelning i strid med dessa bestämmelser skall enligt
förevarande artikel återbetalas, bolaget visar aktieägarna kändeattom
till utdelningen olaglig eller de med hänsyn tillatt attvar om-
ständigheterna inte kunde okunniga detta. Enligt den tillvara om
direktivet anpassade lagstiftningen i bl.a. Tyskland och Frankrike

aktieägarnas godtrosskydd endast de fall där utbetalningen tillavser
aktieägarna skett i form vinstutdelning.av

Gällande rätt

Enligt 12 kap. 1 första stycket får§ utbetalning till aktieägarna av
bolagets medel ske endast enligt bestämmelserna vinstutdelning,om
utbetalning vid nedsättning aktiekapitalet eller reservfonden ochav
utskiftning vid bolagets likvidation. överföring bolagetsAnnan av
medel till aktieägarna i denna deras egenskap otillåten.är

Sker utbetalning i strid med dessa bestämmelser skall mottagaren
enligt 12 kap. 5 första§ stycket första meningen återbära vad han
uppburit jämte ränta. Enligt lagrummets andra mening föreligger dock
inte återbäringsskyldighet, hade skälig anledningmottagarenom

utbetalningen utgjorde laglig vinstutdelning.antaga att

Kommitténs överväganden

Aktiebolagslagen uppfyller inte de krav ställs i artikel 16. Försom
göra det bör 12 kap. 5 första§ stycket andra meningen ändras såatt
aktieägare blir återbetalningsskyldig endast bolaget visaratt attom

denne tillkände eller måste ha känt till utbetalningen stredantas att
aktiebolagslagens bestämmelser.mot

Artikel 17

Vid betydande förlust det tecknade kapitalet skall kallelse inomav
den tial medlemsstaternasi lagstiftning ske till bolag-som anges en

skall bolaget skall upplösas eller andrastämma, prövasom om om
åtgärder skall vidtas.

för betydandeGränsen förlust enligt punkt 1 får medlems—i
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lagstiftning högre till hälfteninte det tecknadesättas änstaternas av
kapitalet.

Bakgrund

Vid betydande förlust bolagets tecknade kapital skall enligtav
förevarande artikel kallelse ske till bolagsstämma skall prövaen som

bolaget skall upplösas eller andra åtgärder skall vidtas.om om
Direktivet slår fast för vad i detta sammanhang skallgränsenatt som

betydande förlust inte får högre hälftenutgöra sättas än tillanses en
det tecknade kapitalet.av

Gällande rätt

Enligt 13 kap. 2 § åligger det styrelsen ofördröjligen upprättaatt en
särskild balansräkning så det ñnns skäl bolagetssnart att anta att eget
kapital understiger hälften registreradedet aktiekapitalet. Visarav
balansräkningen så fallet skallär styrelsen möjligt tillatt snarast
bolagsstämma hänskjuta fråga bolaget iskall träda likvidation.om

Kommitténs överväganden

Aktiebolagslagen uppfyller de krav ställs i artikel 17.som

2.6 Teckning och förvärv aktierav egna

Direktivet 18-24i artiklarna bestämmelser rörande teckning,upptar
förvärv innehavoch aktier.av egna

Artikel 18

bolagEtt får teckna aktier.inte sina egna

aktiernaOm bolag har tecknats någoni iett egetav namn men
för bolagets räkning, skall denne ha tecknat aktierna föranses egen
räkning.

Aktier har tecknats strid med denna artikel skall betalasisom av
de i artikel 3 eller bolagen eller, vid ökningi angivna personerna

det tecknade kapitalet, medlemmarna styrelsen eller direk-iav av
tionen.

Lagstitningen får skallmedlemsstat dock bestämma deni atten
befrias från betalningsansvar kan han har försum-visa inteattsom

något.mat
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Bakgrund

absolut förbud för bolagförevarande artikel punkten 1 uppställsI ett
direktivetsaktier. redan före utfärdandeteckna Dettaatt enegna var

i samtliga medlemsstater. I vissa ländergrundläggande regel var
i länder ansågs följaförbudet lagfäst, medan det andra attav

betalningsuppfyllelse i fråga i rättsförhållande därinte kan komma ett
konfusion.borgenâr identiska, s.k.gåldenär och är

förbudet föreskrivs i punkten 2hindra kringgåendeFör ettatt av
för bolagets räkning,någon iaktier tecknas egetatt menav namnsom

ha tecknats vederbörandei förevarande sammanhang skall anses av
för räkning.egen

följer punktenaktier i strid med förbudet i punkten 1Tecknas av
eller direktionen blireller, vid nyemission, styrelsen3 stiftamaatt

betalningsansvariga. möjlighet för medlemsstater-Artikeln dockger
uppräknade subjekten kan undgåföreskriva de i punkten 3attattna

försumliga.de inte varitbetalningsansvar de visar attom

Gällande rätt

uttryckligt förbud för aktiebolaginte någotAktiebolagslagen upptar
svensk får sådant förbudaktier, i råttteckna även ettatt egna men

föreliggafall identitet skulle kommafölja i sådant attattanses av
fullgörelse inte kunnaoch någonmellan borgenär och gäldenår

komma i fråga.
bulvanför-inte några reglerAktiebolagslagen innehåller om

bulvanförhållanden1985277 vissahållanden. l lagen§Av om
förtillämplig bulvanförhållanden användspåframgår den åratt som

visseller behållahinder förvärvakringgå sådant mot attatt ett
särskilt uppräknadeuppställs i vissaeller rättighetegendom som

dock inte aktiebolagslagen.lagar. Till dessa lagar hör

Kommitténs överväganden

aktie börför aktiebolag tecknauttryckligt förbudEtt tasatt uppegen
teckningbestämmelseri 7 tillsammans medkap. 1 § om genom

teckningsförbudet. Reglernaöverträdelsebulvan påföljder vidsamt av
styrelseledamot ellerförbör utformas så möjlighetatt annanges

sig.ansvarig exculperaatt

Artikel 19

bolag förvärvarmedlemsstat tillåterlagstiftningenOm i att etten
handlardirekt eller någon iaktier, antingen egetsomgenomegna

den lagstiftningenskall enligt minstför bolagets räkning,namn men
gälla för sådant förvärvföljande villkor ett
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Tillstånd tilla förvärvet skall lämnas bolagsstämman skallav som
de förutsättningarna förnämnare detta och särskilt det högstaange

antal aktier får förvärvas, den tid vilkeninom tillståndet gäller,som
vilken tid inte får överstiga 18 månader, vid förvärvsamt mot
vederlag det lägsta och högsta vederlaget. Medlemmarna styrelsenav
eller direktionen skall till de vid och d villkorenangivnaattse c
iakttas förvärvetnär äger rum.

b Det nominella värdet eller, sådant värde saknas, det bokfördaom
parivärdet hos de förvärvade aktierna inräknat de aktier bolagetsom
tidigare har förvärvat och fortfarande innehar de aktier harsamt som

förvärvats någon handlat i för bolagetsav egetsom namn men
räkning, får inte överstiga tio det tecknade kapitalet.procent av

Förvärvet fårc inte medföra värdet nettotillgångarna under-att av
detstiger belopp i artikel 15.1som anges a.

d Förvärvet får endast omfatta helt betalda aktier.

lagstiftningen medlemsstati får medge undantag från punkt 1en
första meningen, förvärv aktier nödvändigt företta ärom av egna

bolaget skall undgå betydande och föreståendeatt skada. Inäraen
sådant fall skall styrelsen eller direktionen informeraett den närmast

följande bolagsstämman grunden för förvärvet och syftet medom
detta, de förvärvade aktiernas antal och nominella värde eller, iom
avsaknad sådant värde, bokförda parivärde, den andel detav om av
tecknade kapitalet de förvärvade aktierna utgörsom samt om
vederlaget för aktierna.

Medlemsstaterna behöver tillämpainte punkt 1 första meningena
på aktier förvärvas bolaget, direkt eller någon handlarsom av av som
i för bolagets räkning, för fördelas bland deeget namn men att
anställda bolageti eller detta närstående bolag. Sådana aktierett
skall fördelas 12inom månader från förvärvet.

Bakgrund

Förevarande artikel föreskriver vissa villkor skall uppställassom av
lagstiftningen i medlemsstat i fall den tillåter bolag förvärvaatten

aktie. artikel 20Av punkten 1 följer bestämmelserna i artikelattegen
19 i vissa fall inte behöver iakttas.

Gällande rätt

Aktiebolag fâr med vissa mycket begränsade undantag inte förvärva
aktie, 7 kap. 1egen
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Kommitténs överväganden

Artikel 19 saknar intresse för svenskt vidkommande. De situationer
då svensk lag medger förvärv aktier artikel 20motsvarasav egna av
punkten littera situationer behöver artikel 191 d och På dessag.
inte tillämpas.

Artikel 20

Medlemsstaterna artikel 19behöver tillämpa påinte

aktier fövärvas beslut nedsättningför genomöraa ettatt avsom om
kapitalet eller ifall artikel 39,iavsessom

b förmögenhetsöver-aktier förvärvas led allmäniettsom som en
gång

helt betalda vederlag ellerc aktier förvärvas utgörutan somsom
inköpsprovision för banker och andra jinansinstitut;

skyldighet ellerd aktier grund lagstadgadförvärvas på avsom en
alaieägarnzinoritet,till följd rättsligt avgörande till skydd förettav en

föremålet för bolagets verksamhet ellersärskilt vid jitsion, ändring av
införandetbolagets till utlandet ellerform, byte säte avav av

begränsningar överlåta aktier;i rätten att

på grund bristandeaktier från aktieägaree förvärvas avsom en
betalning aktierna;av

närståendeminoritetsaktieägaref aktier förvärvas för hålla iattsom
bolag skadelösa;

aktionhelt vid exekutivbetalda aktier förvärvasg ägersomensom
har aktieägare;för infria fordran bolaget motatt enrum en som

förvaltningsbolag medh helt betalda aktier har ut ettgetts avsom
stycket och på placerarnasfast enligt artikel 15. 4 andrakapital som

närstående bolag.eller dettabegäran förvärvas detta bolag ettavav
fårsådant förvärv inteArtikel 15.4 skall därvid tillämpas. Etta

ökatdet tecknade kapitaletmedföra understigernettotillgångarnaatt
får delasmed de enligt lag inte ut.reserver som

skall dockAktier har enligt 1 b-g inomförvärvats avyttrassom
avsaknadhögst nominella värdet eller,år, med mindre det itre av

förvärvade aktiernaparivärdet desådant värde, det bokförda av
någonförvärvatinräknat de aktier bolaget har somgenomsom
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handlat i för bolagets räkning,eget inte överstiger tionamn men
det tecknade kapitalet.procent av

aktiernaOm inte inom den tid i punkt 2 skallavyttras som anges
de förklaras ogiltiga. Lagstiftningen i medlemsstat kan bestämmaen

ogiltigförklaringen skall átföljasatt motsvarande nedsättningav en
det tecknade kapitalet. En sådan nedsättning skallav föreskrivas i

den mån förvärvet de aktier skall förklaras ogiltiga harav som
medfört nettotillgángarna kommit understigaatt det beloppatt som

artikeli 15.1anges a.

Bakgrund

I förevarande artikel punkten I uppräknas antal fall i vilka förvärvett
aktier inte behöver underkastas villkoren enligtav artikel 19.egna I

punkten 2 föreskrivs sålunda förvärvadeatt aktier skall inomavyttras
år från förvärvet.tre Avyttras inte aktierna inom denna tid skall de

enligt punkten 3 förklaras ogiltiga.

Gällande rätt

Aktiebolag får enligt 7 kap. 1 § första stycket inte förvärva eller
såsom aktie. lagrummetspant mottaga Av andra stycke framgåregen
vissa undantag från förbudsregeln. Utan hinder bestämmelserna iav
första stycket får aktiebolag eller dotterföretag vid Övertagande av
affärsrörelse förvärva däri ingående aktie, inlösa aktie enligt 13 kap.
3 § och på auktion inropa för företagets fordran utmätt aktie.

Förvärvad aktie skall, den inte dragits in nedsättningom genom av
aktiekapitalet, så det kanavyttras ske förlust.snart Aktieutan som
förvärvats vid Övertagande affärsrörelse skall dockav avyttras senast
inom två år, såvida inte regeringen eller myndighet regeringensom
bestämmer f.n. Kommerskollegium företaget tillstånd behållaattger
aktien under längre tid.

Kommitténs överväganden

De möjligheter enligt nuvarande 7 kap. l andra§ stycketsom
tillkommer aktiebolag undantagsvis förvärvaatt aktier täcksegna av
artikel 20 punkten 1 littera d och Aktiebolagslagen uppfyllerg.
emellertid inte de krav ställs i punkterna 2 och vilket påkallarsom
ändringar i lagen.

Enligt 7 kap. l § andra stycket skall bolag, förvärvatsom egen
aktie med stöd 13 kap. 3 § eller inrop på exekutiv auktion,av genom

aktien så det kanavyttra ske förlust.snart Har sådant förvärvutan
skett i samband med Övertagande affärsrörelse, skall avyttring dockav
ske inom två år såvida inte bolaget erhåller dispens Kommers-av
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föreskriver emellertidkollegium. Artikel 20 punkten 2 strängareen
innehavfall nominella värdet bolagetsavyttringsregel för det det av

fallaktiekapitalet. I sådantaktier överstiger tio procent avav egna
år frånöverskjutande innehavet inomskall bolaget det treavyttra

förvärvet.
direktivbeståmmelsen skulle innebäradirekt anpassning tillEn att

enligt 13 kap. 3aktier förvärvats §reglerna avyttring somom av
måste kompletteras medpå exekutiv auktion,eller ytterstaen

innehavetfall det sammanlagdatidsgrâns på år för dettre av egna
överskrida tioprocents-kommeraktier till följd förvärvet attav
också behöva ibegränsning skulle görasMotsvarandegrånsen.

i samband medaktier förvärvats över-dispensmöjligheten för som
tagande afñrsrörelse.av

i aktiebolags-emellertid skälEnligt kommitténs mening saknas att
tillåter förvärv aktierhuvudregel intevilken laglagen av egnasom-

Kommitténaktieinnehavet.storleken påavyttringsreglema tillknyta-
så aktieravyttringsreglema utformasdärförförordar attatt som

andra stycket skallnuvarande 7 kap. 1 §i enlighet medförvärvats
år efterförlust, dockkan skeså det senast tresnart utanavyttras

förvärvatsaktiedispensmöjligheten avseendeförvärvet samt att som
Kommitténsaffärsrörelse utmönstras.samband med Övertagandei av

viddispensmöjlighet utnyttjats endastdennaundersökningar visar att
femton åren.tillfällen under detvå senaste

för det fall aktienågra sanktionsreglerinteAktiebolagslagen upptar
nuvarande 7undantagsbestämmelse iförvärvats med stöd avsom

tid. Artikel 20inom föreskriveninteandra stycket,kap. 1 § avyttras
föreskriveninte inomaktier, vilkapunkten 3 föreskriver avyttratsatt

aktiekapitaletnedsättningvarjämteförklaras ogiltiga,tid, skall av
avseendekrav i dettauppfylla direktivetsi visst fall.skall ske För att

ifrågavarande slagunderlåtenheti föreskrivasbör lagen att avyttraatt
skall förklarasmedför dessaföreskriven tidaktier inom attav
i praktikennödvändiggörogiltigförklaringogiltiga. sådanEn en

bestämmelse däromaktiekapitalet. Ennedsättningmotsvarande av
2till 7 kap.kommitténs förslagin i lagen,därförbör tas se

Artikel 21

skall19 och 20strid med artiklarnaförvärvatsAktier har isom
dennade inomförvärvet. Om inteår fråninom avyttrasavyttras ett

tillämpas artikel 20.3.tid

Bakgrund

medförvärvats i stridskall aktierförevarande artikelEnligt som
före-år från förvärvet. Ominomartiklarna 19 och 20 ettavyttras
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20 punkten 3i artikelinte tillämpas reglernaskriven avyttring sker
kapitalet.det tecknadenedsättningogiltigförklaring och avom

Kommitténs överväganden

artikeli fall de underaktier andra änaktiebolags förvärvEtt av egna
enligt svensk lagangivna fallenoch är20 punkten l littera d g

fall därför inteför äravyttring dessaogiltiga. Särskilda regler om
lagstiñ-svenskdärför inte någonföranledererforderliga. Artikel 21

mng.

22Artikel

aktiebolagmedlemsstat tillåterlagstiftningen iOm attetten
handlarnågon idirekt elleraktier,förvärva egetgenom somegna

för det fortsattaskall lagstiftningenräkning,för bolagetsnamn men
villkor iakttasföljandealltid kräva minstinnehavet aktierna attav

aldrigtill aktier fårknutnade rättigheter utövasrösträtta ärav som
de aktierna;för egna

skallbalansräkningentillgångalaier idessab tas som enuppom
får förfogabolagetmotsvarande belopp, inte över, tas uppett som

bland skulderna;reservsom en

förvärvabolagmedlemsstat tillåterlagstiftningenOm i attetten
handlarnågon idirekt elleraktier, eget mennamngenom somegna

förvaltningsberä-skall lagstiftningen krävaräkning,för bolagets att
följande uppgifierinnehållerttelsen minst

räkenskapsåret;underhar skettde förvärvskälen föra som

värde,sådantavsaknadeller,nominellt värde iantal ochb av
ochhar förvärvatsaktierdebeträffandebokfört parivärde som

tecknadedetandeldenräkenskapsråretunder samt avavyttrats
aktierkapitalet dessa utgör;som

förvederlagetuppgiftvederlag,ellervid förvärv avyttringc mot om
aktierna;

värde,sådantavsaknadeller, inominellt värdeochd antal av
ochförvärvatsharaktiersamtligabeträffandeparivärdebokfört som

kapitalettecknadedetandeldenbolagetinnehas somsamt avavsom
dessa aktier utgör.
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Bacgrund

I {ommissionens ursprungliga förslag till förevarande direktiv
bestämmelser motsvarande deupytogs under punkten 1 givna samt

regler förvaltningsberättelses uppgifter förvärvade aktier.om om egna
Enigt motiven till förslaget skulle dessa bestämmelser tillämpas om

medlemsstats lagstiftning generellt tillät förvärven mera av egna
akter. De ñrvärvssituationer i nuvarande artikel 20 skullesom anges
sålzdes inte beröras bestämmelserna. De omarbetningarav av
bestämmelserna genomfördes innan direktivet slutligensom ut-
ñriades inte ha åsyftat utsträcka deras tillämpning till deattsynes

nämnda förvärvssituationema.nys

Konmitténs överväganden

Md hänsyn till aktiebolagslagen endast undantagsvis tillåteratt
förärv aktier saknar artikel 22 intresse för svenskt vidkom-av egna
maide.

Arikel 2,3

Ett bolag får inte förskott, lämna lån eller ställa säkerhet syfieige
atttredje skall förvärva aktier bolaget.iman

Junk I tillämpas på åtgärderinte led banksi ellerutgörsom en
något finansinstituts löpande verksamhet eller vidtas syfteannat isom

Ikrier skall eller till förmån för de anställda bolagetatt iav
eller detta närstående bolag. Sådana åtgärder får dock ledaett inte
till nettotillgångarna understiger det belopp artikelatt isom anges
15.1 a.

unkt 1 tillämpas påinte åtgärder vidtas för aktier skallattsom
förärvas enligt artikel 20.1

Bakgrund

Föi hindra kringgående reglerna förvärvatt aktierett av om av egna ;
föreskrivs i förevarande artikel punkten I bolag inte fåratt ett ige
fönkott, lämna lån eller ställa säkerhet i syfte tredje skallatt man
ñrärva aktier i bolaget. Undantag från förbudet görs enligt punkten i
2 fir banks eller finansinstituts llöpande verksamhet förannat samt
förärv eller till förmån för anställda i bolaget eller närståendeav
bolig. Sådana åtgärder får dock inte inkräkta på bolagets bundna eget
kaptal. Punkten 3 förvaltningsbolags förvärv aktier i visstavser av
fall
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Gällande rätt

ellerpenninglån i syfte gäldenärenfårAktiebolag inte lämna att
aktier iskall förvärvajuridiskhonom närstående fysisk eller person

12 kap. 7 Omkoncern,bolaget eller bolag iannat samma
inomi bolagellergäldenären är anställd i bolaget annat samma

stycket undantagparagraf fjärdegäller enligtkoncern dock samma
femteförutsättningar.angivna Avlåneñrbudet underfrån närmare

penninglån ägerförbudbestämmelsernastycket framgår motatt om
säkerhet.ställandei frågamotsvarande tillämpning avom

fråga bolageller, iSkattemyndighetenEnligt 12 kap. 8 kan§ om
medgeFinansinspektionentillsyn,under Finansinspektionensstårsom

7 bolagets borgenärers12 kap. Omfrån låneförbudet iundantag
säkerhetbetryggandebetalning ellerde tillställning påverkas har rätt

undantag medges.för sina fordringar innan

Kommitténs överväganden

ställs iundantag de kravuppfyller medAktiebolagslagen ett som
punktförstaartikelnsvid handenjämförelseartikel 23. En attger

säkerhetställandelån ochförbudreglerna motmotsvaras avomav
inteaktiebolagslagenoch femte styckena. Att7 tredjei 12 kap. §

själv-tillmätas någoninte böraförskott tordeuttryckligen reglerar
betydelse.ständig

undantasBl.a.från punktenvissa undantag2 innehållerPunkten
anställdadeskall förvärvassyfte aktiervidtas iåtgärder att avsom
får dockåtgärderSådananärstående bolag.dettai bolaget eller ett
nettotill-tillinte ledameningen nämnda punktenligt andra attav

15.1 dvs.artikeliunderstiger beloppdetgångarna a,som anges
kapital.bundnabolagets egna

begräns-förhindrapunkten 2 syftar tillAndra meningen attattav
aktiersinaförvärvaartikel 19 i bolagets rättiningarna att egna
köperfrån bolagetlånhjälpmedkringgås anställdaatt avgenom

lånförbeloppsgränsenindirektframgåraktier i detta. Detta attgenom
19artikeliföreskrivitsvadsammanfaller medtill anställda som

förvärvför bolagetsbelopptillåtnalittera högstapunkten 1 avc om
aktier.egna

tillgångredovisasbalansräkningen utanaktier skall iEgna som
alltså kassanminskas attaktierköper utanvärde. Om bolaget egna

kanmån. Detmotsvarandeiökartillgångssidanpånågon postannan
skulder,ochtillgångarbolagetsmellanskillnadenleda till att
Bolagetkapital.bundnabolagetsunderstigernettotillgångama, egna

ansamladkapitalfrittnågotså fall inte utanredovisar i eget en
förlust.

frånsvårigheternågraerbjuder intelittera19 punkten lArtikel c
23artikelmedsigförhåller detAnnorlundaredovisningssynpunkt.
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punkten 2 sista meningen. När bolag lån till sina anställdaett ger
minskas bolagets kassa samtidigt lånet förs bland bolagetssom upp
fordringar. Summan tillgångarna blir således oförändrad ochav
förhållandet mellan nettotillgångama och bolagets bundna kapitalegna
påverkas inte.

En lojal tolkning 2punkten sista meningen leder emellertid tillav
bolaget bör låneutrymmetprövaatt i balansräkningenattgenom

eliminera samtliga lånefordringar aktuellt slag ochav nu se om
Ärnettotillgångarna därefter överstiger bolagets bundna kapital.egna

detta fallet har bolaget beviljarätt ytterligare lån detta slag medatt av
sammanlagt belopp högst detett nämnda överskottet.motsvararsom

Enklare uttryckt får det sammanlagda beloppet lån till anställda förav
inköp bolagets aktier inte överstiga bolagets fria kapital. Enav egna
besämmelse härom bör femte stycke i 12 kap.tas ett nyttupp som
7

Dispensmöjligheten enligt 12 kap. 8 inte heller§ är förenlig med
artkelns bestämmelser. För tillgodose direktivets krav bör denatt
begränsas till lån för förvärvän aktier i detatt annatavse av
långivande bolaget. Då det bland framför allt mindre företag visat sig
föreligga inte obetydligt behov i vissa situationerett kunnaattav
lämna lån för förvärv aktier i bolaget föreslår kommittén attav
dispensmöjligheten behålls för privata bolag på vilka andra bolags--
direktivet inte äger tillämpning begränsas på angivet försättmen nu-
publika bolag.

Artikelns tredje punkt saknar intresse för svenskt vidkommande,
jfr kommitténs överväganden med anledning artikel 15 punktenav
4.

Artikel 24

Om bolag direkt eller någon handlar iett egetgenom som namn
för bolagets räkning aktier säkerhet, jämställstarmer. emot egna som

detta med förvärv i artiklarna 19 och 20. I artiklarnasom avses samt
22 och 23.

Medlemsstaterna behöver tillämpainte punkt 1 på åtgärder i en
barks eller något finansinstituts löpande verksamhet.annat

Bakgrund

bolagAtt aktier säkerhet jämställs enligtett tar emot egna som
förevarande artikel med sådana förvärv i artikel 19, artikelsom avses
20 punkten 1 artiklarna 22 och 23.samt
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Gällande rätt

Enligt 7 kap 1 § får aktiebolag inte aktieta Dotter-pant.egen som
bolag får inte heller aktie i moderbolaget.pant tasom

Kommitténs överväganden

Kommitténs bedöming år aktiebolagslagen uppfyller deatt krav som
ställs i artikel 24.

Ökning2.7 bolagets kapitalav

Artiklarna 25-29 bestämmelser ökning bolagetsupptar kapitalom av
emission aktier eller värdepapper kan bytasgenom av ut motsom

aktier eller förenadeâr med teckningsrått till aktier.

Artikel 25

Alla kapitalökningar skall beslutas bolagsstämman. sådantEttav
beslut, liksom genomförandet kapitalökningen, skall ofentliggörasav
enligt medlemsstatsvarje lagstiftning i överensstämmelse med artikel
3 direktivi 68I51EEG.

Bolagsardningen, stiftelseurlacnden eller bolagsstämman, vilken
beslut skall ofentliggöras enligt punkt får docksenares ge

bemyndigande öka det tecknade kapitalet till högstaattom ettupp
belopp fastställs med hänsyn till eventuella lagregler sådantsom om
högsta belopp. Inom för det fastställda beloppet beslutar detramen
bemyndigade bolagsorganet förekommandei fall ökning detom av
tecknade kapitalet. Bemyndigandet gäller högsti fem är och kan
förlängas bolagsstämman eller flera gånger med högst fem årav en

gång.varje

Om det finns flera slag aktier, skall bolagsstämmans beslutav om
kapitalökning enligt punkt 1 eller bemyndigande öka kapitaletattom
enligt punkt 2 bli föremål för särskild omröstning förminst varjeen
kategori aktieägare vilkas berörs beslutet.rättav av

Denna artikel tillämpas vid emission alla värdepapper kanav som
bytas aktier eller förenade med teckningsrätt tillut alaier,mot ärsom

inte vid själva utbytet värdepapperen eller vid utnyttjandetmen av av
teckningsrätten.
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och 21Punktema

Bakgrund

kontinentaleuropeiska med-i samtligai denutgångspunktMed
bolagsordningenaktiekapitalet iordningengällandelemsstater att

25 punkten 1 denuttrycker artikelbelopptill visstskall ettanges
ökning bolagetsbesluthuvudregelngällandelängesedan att avom

bolagsstämman.skall fattaskapital av
isida ofta påtalat behovnäringslivetsfrånFör möta attettatt av

i degenomföra nyemission, harordning kunnaskyndsam enmer
bolagsstämman bemyndigaförinförts möjlighetflesta länder atten

kapitalökning till visstbeslutaviss tidinombolagsorgan attannat om
föreskrivs i punkten 2anknytning därtillbelopp. Medhögsta att annat

beslutstiftelseurkund ellerbolagsordning elleribolagsorgan, genom
kapitalökningbemyndigas beslutakanbolagsstämma, att uppomav

till eventuellafastställs med hänsynbelopphögstatill ett som
fårbemyndigande detta slagbelopp.sådant högsta Ettlagregler avom

bolagsstämman.kan förlängasfem år,gälla högst avmen
kapitalökningbeslutmajoritetskrav för stämmansNågot om

plats i direktivet. Iheller påi artikeln och inteuppställs inte annan
bolagetskapitalökning kommer ägarebeslutsyfte garantera attatt om

beslutföreskrivs bolagsstämmanskännedomtredje tilloch att omman
skall offent-denna ökninggenomförandetkapitalökning och av

bolagsdirektivet.artikel 3 första Ienlighet medliggöras i samma
bemyndigande fråneventuelltockså offentliggörasordning skall ett

besluta kapitalökning.bolagsorganlåtastämman att annat om

Gällande rätt

aktiekapitalet finns i 4 kap. BeslutökningBestämmelser omavom
stycket fattas bolags-enligt 4 kap. l andrasådan ökning skall § av

för beslut fond-gäller undantagBestämmelsenstämman. utan om
två fall fattas bolagetsnyemisson i kanemission, medan beslut avom

styrelse.
första framgårfallet regleras i 4 kap. 14 stycketförsta §Det varav

nyemission under förutsättningkan genomförastyrelsenatt aven
införinggodkännande i efterhand. debolagsstämmans För av nya

i bolagsregistret enligt 4aktierna i aktieboken och registrering krävs
emissionen ochkap. 14 tredje stycket stämman godkänt§ att att

anmälan för registrering skett inom är från styrelsens beslutett om
emissionen. Förfarandet enligt 4 kap. 14 innebär således frågan§ att

nyemission i praktiken står till dessöppen bolagsstämman godkäntom
styrelsens beslut. Godkänner inte beslutet följerstämman av para-
grafens tredje stycke beslutet förfaller.att

framgårfallet i 15 vilketDet andra regleras 4 kap. § lagrum attav
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bolagsstämman kan styrelsen förhandsbemyndigandeett beslutage att
nyemission under förutsättning emissionen kan skeom att utan

ändring bolagsordningen. Emissionsbeslut bemyndigandeav genom
kan sålunda komma i fråga endast i bolag där bolagsordningen
innehåller bestämmelse minimi- och maximikapital. 4 kap.Avom
15 § andra stycket framgår vidare bemyndigandet inte fåratt
utsträckas längre tillän nästkommande ordinarie bolagsstämma.

Beslut nyemission aktier fattas bolagsstämman enligtom av som av
4 kap. l § andra stycket skall anmälas för registrering inom sex
månader från beslutet, 4 kap. 12 Beslut nyemission enligtom som
4 kap. 14 fattas§ styrelsen under förutsättning bolagsstämmansav av
godkännande skall anmälas för registrering inom år från styrelsensett
emissionsbeslut, 4 kap. 14 § tredje stycket.

Bemyndigar bolagsstämman styrelsen fatta beslut nyemissonatt om
skall stämmans beslut bemyndigande anmälas för registre-genastom
ring och styrelsens beslut emissionens genomförande anmälas förom
registrering inom månader från beslutet, 4 kap. 15 § tredje ochsex
fjärde styckena.

Beslut fondemission, slutligen, skall dröjsmål anmälas firutanom
registrering, 4 kap. 16 § tredje stycket.

Kommitténs överväganden

Aktiebolagslagen uppfyller de krav ställs i artikel 25 punkternasom
l och 2.

Punkten 3

Bakgrund

Med förebild deni tyska aktiebolagslagen stadgas i förevarande punkt
bolagsstämmans beslut kapitalökningatt eller bemyndigandeom om
öka kapitalet, i bolagatt där det finns flera slag aktier, skall bliav

föremål för särskild omröstning minst för varje kategorien av
aktieägare vilkas rätt berörs beslutet.av

Den tyska lagen kräver särskild omröstning i samtliga aktieslag för
giltigt beslut. Direktivet återigen fordrar endast beslutet godkännsatt

de aktieägare vilkas berörsrätt beslutet. Vid anpassning tillav av en
direktivets krav i övriga medlemsstater bestämmelsensynes genom-
gående tolkas så särskild omröstning skall företasatt bland tillägare
redan utgivna aktier vilkas försämrasrätt beslutet.genom

Gällande rätt

Beslut ökning aktiekapitalet fattas bolagsstämman. 4Avom av av
kap. l jämförd§ med 9 kap. 13 framgår§ bolagsordningenatt, om



bolagsdirektivandra280 EGs 199283SOU

fattas med absolutsådan ökning kanbeslutine föreskriver annat, om
i bolagsordningenavgivna Harpå rösterna.majoritet de stämmanav

maximikapital ochminimi- ochinagits bestämmelse rymsom
medkan stämmaninom dessa gränser,kaaitalökningen samma

besluta kapitalökningen.bemyndiga styrelsenocksåmajoritet att om
bolagsordningen kanändringaktiekapitaletEn ökning utan avav

mellan utgivna aktier rubbas.rättsförhållandet redanine medföra att
skall beslutbolagsordningen ändras,kapitalökningenKräver att

beslutframgår för giltigtfattas. 9 kap. 14 §därom först Av att om
aktiekapitalets storlekbolagsordningens bestämmelseräniring omav

såvälaktieägare med två tredjedelar debiträttskrivs detatt avav
aktierna. Medförföreträddade vid stämmanavgivna rösterna som

utgivnarättsförhållandet mellan redanbdagsordningsändringen att
giltigt15 beslutet detföljer 9 kap. § ärakier rubbas att omav

företrädandeaktieägaresamtliga vid närvarandebirätts stämmanav
bolagsordningsändringenaktierna i bolaget. Omni tiondelar av

aktiers och samtliga vid stämmanviss eller vissa rättendast försämrar
nio allaaktier företrädande tiondelardessanärvarande ägare avav

ändringen, eller endast försämraraktier samtycker tillsåunda berörda
aktier detta slaghälften allaoch tillhdt aktieslags rätt ägare av av

slagföreträdda aktierna dettade pånio tiondelar stämmanoch avav
för giltigt beslut det biträttsändringen, räcker detsamtycker till att av

de påsåväl de avgivna rösternamed två tredjedelaraktieägare somav
företrädda aktierna.stämman

får fatta beslut,inte16 gäller bolagsstämmaEnligt 9 kap. § att som
aktieägare eller tillotillbörlig fördelberedaär ägnat att annan

aktieägare.nackdel för bolaget eller annan

Kammittens överväganden

25ställs i artikel punkten 3.Aktiebolagslagen uppfyller de krav som

Punkten 4

Bakgrund

punkterna 1-3 skall enligt punkten 4Drektivets bestämmelser i
tilämpas vid emission alla värdepapper kan bytastyper somav av

aktier.aktier eller förenade med teckningsrätt tillärut mot

Gällande rätt

5Actiebolagslagen i kap. bestämmelser konvertiblaupptar om
sluldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning.

emissionBeslut skuldebrev skall huvudregel fattasom av som av
bdagsstämman, 5 3 likhet falletkap. I med vad är vidsom
njemission aktier kan emellertid emission skuldebrev i två fallav av
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5kan styrelsen enligtdet förstabeslutas bolagets styrelse. Förav
bolags-under förutsättning8 besluta emissionenkap. § avom
5styrelsen enligt kap.godkännande. det andra kanFörstämmans

bemyndigas fatta emissions-första bolagsstämman9 stycket§ attav
vid emission aktier fårlikhet med vad gällerbeslut. I ettavsom

tillutsträckas längreemittera skuldebrev inte änbemyndigande att
5 8 9 Villkorenordinarie bolagsstämma, kap. och §§.nästkommande

i samtliga fall bestämmasnyteckning aktier skallför utbyte eller av
5 tredjeändras, kap. lske bolagsordningen §så detta kanatt utan att

stycket.
skall bolagetteckningen skuldebreven avslutats,När genastav

dessförin-registrering, beslutet inteemissionsbeslutet föranmäla om
5 7 tredje stycket.förfallit, kap. §nan

Kommitténs överväganden

25 4.uppfyller de krav ställs i artikel punktenAktiebolagslagen som

26Artikel

tecknadeled ökningen detaktier vederlag iOm ut mot ett avsomges
de betalas med 25 aktiernas nomi-kapitalet, skall minst procent av

bokfördaavsaknad detnella värde eller, sådant värde,i avav
betalas helt.parivärdet. överkurs fastställs, skall dennaOm en

Bakgrund

nyemitterade aktierartikel kräver betalning förFörevarande att
25 aktiernasvederlag motsvarande minsterläggs med procentett av

enligttill denna identiskt med vadvärde. Kravet är delnominella som
Därtillskall gälla i samband med bolagsbildning. krävsartikel 9

eventuellnyemission full förvid betalning erläggsemellertid att
påbetalningenpå emitterade aktiema. Artikelnöverkurs de avser

genomförd på sådant sättbetalningen skallvarje aktie och attettvara
förfogande.tillskjutna står till bolagetsmedel

erlagd.skalltidpunkt betalningenArtikeln inte vid vilken varaanger
vilkentidpunkt vidförstå dentorde emellertidDetta attvara som

svensktvilket förgenomförd,kapitalökningen i bolaget skall anses
ikapitalökningenför registreringvidkommande tidpunktenär av

femte stycket.bolagsregistret, 4 kap. 12 §

Gällande rätt

nyemitteradebetalning förfull1944 aktiebolagslag skulleEnligt års
bolagsstämmansår eftererläggasaktier huvudregel senast ettsom

successivtökadesAktiekapitaletaktiekapitalets ökning.beslut om
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registrering aktier blivit till fullo betalda.genom av som
Aktiebolagsutredningen föreslog principen successiv ökningatt om
kapitalet skulle överges till förmån för ordning där hela kapital-av en

ökningen registrering ansågs genomförd när minst hälftengenom av
ökningsbeloppet betalats in och full betalning för nyemitteradeatt
aktier skulle erläggas inom år från denna registrering.ett

Lagen kom emellertid i detta avseende föreskriva från utred-att en
ningsförslaget delvis avvikande ordning. Sålunda i 4görs kap. 12

frågai registrering beslut nyemisson kontanter,om motav om en
skillnad mellan emissioner i bolag bundna kapital före emis-vars egna
sionen understiger miljon1 kronor mindre bolag och bolag med ett
bundet kapital minstär l miljon kronoreget större bolag.som

Vid kontantemission i mindre bolag tillämpas grundsatsersamma
vid bolagsbildning. Beslutet nyemission skall anmälas försom om

registrering inom månader från beslutet och registrering förut-sex
bl.a. helasätter det belopp skall betalas för aktierna, inklusiveatt som

överkurs, erlagts insättning på bankräkning, 4 kap. 12 första§genom
och andra stycket.

Även bolagstörre skall anmäla beslut nyemission inomom sex
månader från beslutet, kravet på inbetalning de aktiernamen av nya

lägre. Registreringär hela kapitalökningen får ske hälftenav om av
beloppdet skall betalas kontant för aktierna, inklusive överkurs,som

har erlagts och övriga, i förevarande sammanhang ovidkommande,
krav uppfyllda,är 4 kap. 12 första§ stycket 3.

Skall betalning för nyemitterade aktier helt eller delvis erläggas i
form apportegendom skall denna, oberoende det emitterandeav av
bolagets storlek, tillföras bolaget innan registrering kapital-av
ökningen sker.

Kommitténs överväganden

Aktiebolagslagen uppfyller de krav ställs i artikel 26.som

Artikel 27

aktierOm apportegendom led ökningeni detut mot ettges som av
tecknade kapitalet, skall aktierna helt betalda fem år fråninomvara
beslutet ökning det tecknade kapitalet.om av

vederlagDet i punkt 1 skall kapitaläkningeninnansom avses
genomförs redovisas utlåtandei utarbetas eller fleraett som av en av
bolaget oberoende sakkunniga eller godkännsutsessom av en

förvaltningsmyndighet eller domstol. Beroende på medlems-varjeen
lagstiftning skall de sakkunniga fysiska eller juridiskastats vara

eller bolag.personer
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Artikel 10.2 och 3 skall tillämpas.

Medlemsstaterna behöver inte tillämpa punkt ökningen detavom
tecknade kapitalet sker för genomföra fusion eller ofientligtatt etten
erbjudande köp eller byte och syftei aktieägarna iersättaattom ett
bolag upplöses fusionen eller föremål för det ofientligaärsom genom
erbjudandet köp eller byte.om

Medlemsstaterna behöver tillämpainte punkt 2 alla aktiernår som
emitteras led ökningeni det tecknade kapitaletettsom utav motges
apportegendom från eller flera bolag, alla aktieägare detiett om
bolag apponegendomen har avstått från sakkunnig-tar emotsom
utlåtande villkoren artikeli 10.4 b-f uppfillda.ärsamt

Bakgrund

Förevarande artikel reglerar emission aktier mot apportegen-av nya
dom. likhetI med vad förekrivs i fråga apportemission vidsom om
bolags bildande skall apportegendom vid nyemission aktier enligtav
punkten 1 tillföras bolaget inom fem år, varvid tiden i detta fall börjar
löpa från nyemissionsbeslutet.

Enligt punkten 2 skall även vid nyemission sakkunnigutlâtandeett
apportegendomen och offentliggöras i enlighet med de kravom avges

ställs i artikel 10 punkterna 2 och innan kapitalökningensom
genomförs.

punkten 3 möjlighetI öppnas för medlemsstaterna från kravetatt
på sakkunnigutlåtande över apportegendomen enligt punkten 2 undanta

emission aktier sker för genomföra fusion elleratt etten av som en
företagsförvärv meddelst offentligt uppköpserbjudande. Undan-
tagsmöjligheten har sin förebild i den brittiska aktiebolagslagen. I
Storbritannien regleras fusioner och förvärv offentligagenom upp-
köpserbjudanden i The City Code Take-overs and Mergers,on som
föreskriver oberoende förvärvadevärdering det företaget.en av
Flertalet medlemsstater uppställer emellertid i aktiebolagslagstiñ-
ningen krav sakkunnigutlåtande enligt punkten 2ett även när
apportemission försker genomföra fusion eller förvärvatt etten

offentligt uppköpserbjudande.genom
punkten 4I öppnas motsvarande möjlighet för medlemsstaterna att

från tillämpning punkten 2 undanta nyemissioner där samtligaav
aktier apportegendom från eller flera bolag, allaut mot ettges om
aktieägare i det bolag apportegendomen har avstått fråntar emotsom
sakkunnigutlåtande villkoren i artikel 10 punkten littera4 b-fsamt

uppfyllda.år Bestämmelsen ansluter till den undantagsmöjlighet som,
i syfte främja dotterbolagsbildning, uppställs i artikel 10 punktenatt
4.
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Gällande rätt

Vid nyemission aktier apportegendom skall enligt 4 kap. 12mot §av
första stycket 4 all apportegendom tillförd bolaget innanvara
kapitalökningen kan registreras.

Registrering förutsätter också yttrande företes från auktoriseradatt
eller godkänd revisor vilket framgår bl.a. apportegendomen iattav
inte åsatts högre värde det verkligaän värdet för bolaget och att
egendomen är eller kan bli till för bolagets verksamhet,antagas nytta
4 kap. 12 första§ stycket 5.

Lagen kräver inte revisorsyttrandet beskriver apportegendomenatt
och inte heller den värderingsmetodenanvändaatt Yttrandetanges.
över apportegendomen skall fogas till bolagets anmälan nyemis-av
sionsbeslutet till Patent- och registreringsverket, 7 första§ stycket 8
ABF.

Kommitténs överväganden

Aktiebolagslagen uppfyller de krav ställs i artikel 27 punkten 1som
när apportegendomen skall ha tillförts bolaget. Som anförtssenastom

under artikel 10 får bolagets auktoriserade eller godkända revisorer
inta sådan ställning i förhållande till bolaget de kanattanses en

godtas sådana oberoende sakkunniga i direktivet.som som avses
Kraven på innehållet i revisors yttrande enligt 4 kap. 12 måste§
emellertid utvidgas till även beskrivning egendomenatt avse en av
och angivande de använda värderingsmetoderna.ett av

Det finns enligt kommitténs uppfattning inte skäl för svensktatt
vidkommande utnyttja de möjligheter till undantag från kravet
granskning apportegendom i samband med offentliga uppköpser-av
bjudanden eller i dotterbolagsförhållanden möjliggörssom genom
punkterna 3 och 4.

Kommittén finner inte heller skäl föreslå något undantag medatt
stöd punkten 4.av

Artikel 28

Om kapitalökning jitlltecknas, ökasinte kapitalet med det tecknadeen
beloppet endast emissionsvillkoren uttryckligen har föreskrivit det.om

Bakgrund

Förevarande artikel behandlar vad skall gälla beslutadsom om en
nyemission inte fulltecknas, varmed torde förstås det tecknadeatt
beloppet inte uppgår till kapitalökningenför angivet belopp ellerett
lägsta belopp. Artikeln tillansluter den inom bl.a. tysk gällanderätt
huvudregeln den tecknat aktie i samband med nyemission âratt som
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bunden därav endast under förutsättning emissionen fulltecknas.att
Tecknas inte hela emissionen kan teckningen bli bindande endast om
detta uttryckligen föreskrivits i emissionsvillkoren.

Gällande rätt

I beslut nyemission skall enligt 4 kap. 5 § första stycket lom anges
det belopp eller högsta belopp, varmed aktiekapitalet skall kunna ökas
eller det lägsta och högsta beloppet för ökningen. påHar detta sätt
bestämts visst belopp eller lägsta belopp, skall iett beslutet också

den tid inom vilken aktieteckning kan ske, 4 kap. 5 första§anges
stycket 4. Tecknas inte det sålunda angivna beloppet inom teck-
ningstiden, år beslutet nyemissionen förfallet, 4 kap. 10 Någonom
möjlighet sedan aktieteckningen påbörjatsatt ändra det minsta
beloppet eller teckningstiden finns inte.

Kommitténs överväganden

Aktiebolagslagen uppfyller de krav iställs artikel 28.som

Artikel 29

Vid ökningvarje det tecknade kapitalet, skall betalas medav som
skall aktierna med företrädesrätt erbjudas aktieägarna ipengar,

förhållande till den andel kapitalet deras aktierav representerar.som

Medlemsstaterna

behövera inte tillämpa punkt I på aktier med begränsad tillrätten
utdelning enligt artikel 15 ocheller vid utsktfining bolagetsav

förmögenhet i samband med likvidation; eller

b får i bolag med aktier olika slag i frågaett rösträttom av om-
eller till utdelning enligt artikel 15 ellerrätt vid utskiftning sambandi

likvidation,med det tecknade kapitalet ökas aktierattgenom avnya
endast dessa aktieslag tillåta till aktierett ägarnautav attges av-

slag får företrädesrättsin teckna aktier först efterutövaannat att nya
till aktier det slagägarna emissionenav som avser.

Erbjudandet företrädesrätt och den tid vilken dennainom rättom
får skallutnyttjas offentliggöras deni nationella tidning harsom

i överensstämmelse med direktiv 68151EEG. Lagstiftningenutsetts
i medlemsstat behöver dock föreskrivainte oflentliggdrande,en ett

alla bolagets aktier ställda till viss I sådant fall skallärom man.
samtliga aktieägare underrättas skriftligen. Den tid vilkeninom
företrädesrätten skall fårutnyttjas inte understiga 14 dagar från det
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underrättelsereller den skriftligaerbjudandet ojentliggörsatt
avsänds.

upphävas bolagsord-begränsas eller iFöreträidesrätten får inte
beslutskestiftelseurkunden. kan däremoteller Dettaningen ettgenom

skall så fall lämnaeller styrelsen iDirektionenbolagsstämman.av
skälen förskriftlig redogörelsebolagsstämman attsom angeren

grunderna för denochupphäva företrädesrättenellerbegränsa
skall fattas enligtbeslutBolagsstämmansföreslagna emissionskursen.

Beslutetbeslutförhet och majoritet.bestämmelserna artikel 40i om
lagstiftning ienligt medlemsstatsskall offentliggöras varje överens-

68151EEG.med artikel 3 direktivstämmelse i

bolagsordningen,medlemsstat får bestämmaLagstiftningen i atten
iakttagandemeddenbolagsstämman,stijtelseurkunden eller senare

ochbeslutförhet,angående majoritetpunkt 4bestämmelserna iav
ellerbegränsadet bolagsorganojfentliggörande, kan bemyndiga att

besluta ökningföreträdesrätten harupphäva rätt att avomsom
kapitalet. Ettauktoriseradeför detaktiekapitalet inom gränserna

tid bemyn-längregälla förbemyndigande fårsådant inte än ett
artikel 25.2.digande enligt

värdepapper kanallavid1-5 tillämpas emissionPunkterna somav
aktier,tillmed teckningsrättförenadeelleraktierbytas ärut mot som

utnyttjandetvidellervärdepapperensjälva utbytetvidinte avavmen
teckningsrätten.

ellerpunkt 4enligtuteslutenFöreträdesrätten inte omanses
kapitalettecknadedetbeslutet ökningpå grundaktierna gesavav om

erbjudaskalldessaförfinansinstitutbanker eller andratill attut
och1punkternaenligttill bolagets aktieägareaktierna

1Punkten

Bakgrund

vidföreträdesrättaktieägarnasbehandlarartikelFörevarande
bytaskanaktier och värdepapperkontantemission ut motsomav

nyemissiontill aktier. Förmed teckningsrättförenadeaktier eller är
företrädesrätt.rörandereglerdirektivetsaknas iapportegendommot

aktieremitteradetillföreträdesrättpunkten 1 stadgasI att som
andeltillförhållande deniaktieägarnatillkommahuvudregel skall

hämtadBestämmelsen äraktierkapitalet deras representerar.somav
aktiebolagslagen.från den tyska
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Gällande rätt

Aktiebolagslagens huvudregel är aktieägarna vid kontantemissionatt -med vissa undantag behandlas nedan under punkten 2 harsom före--trädesrätt till de aktierna i förhållande till det antal aktiernya förutde
äger, 4 kap. 2

Kommitténs överväganden

Kommitténs bedöming är aktiebolagslagenatt uppfyller kraven i
artikel 29 punkten

Punkten 2

Bakgrund

I punkten 2 öppnas möjlighet för medlemsstaterna i den nationellaatt
lagstiftningen avvika från huvudregeln i punkten 1 för det fall det i
bolaget finns än aktieslag.ettmer

Enligt littera kan medlemsstaterna föreskrivaa företrädesrättatt
enligt huvudregeln inte behöver iakttas vid emission aktier medav
begränsad rätt till utdelning eller andel i bolagets tillgångar vid
utskiftning i samband med likvidation. Bestämmelsen närmasttar
sikte på vad brukar benämnas limiterade preferensaktier.som

Enligt littera b kan medlemsstaterna för det fall det i bolag finnsett
aktier med olika röstvärde eller olika tillrätt utdelning eller andel i
bolagets tillgångar vid utskiftning i samband med likvidation och
endast dessa aktieslagett emitteras, tillåtaav ägarna till aktieratt av

slag inteett emitterats får utöva sin företrädesrättsom först efter
ägarna till aktier det slag emitteras. Saken kanav också uttryckassom
så ägarna till aktieratt slag inteett emitteras alltid skall haav som en
subsidiär rätt teckna deatt aktierna.nya

Bestämmelsen enligt sin ordalydelse emissioneravser där endast ett
flera aktieslag Då emission fleraav ut. aktieslag emellertidges en av

enkelt kan delas beslut, har i doktrinenseparata påpekatsupp att
bestämmelsen i praktiken är tillämplig även vid emission fleraav
aktieslag.

Den subsidiära företrädesrättens utformning varierar mellan
medlemsstaterna. bl.a.I Storbritannien har den tillagts samtliga
aktieägare, medan andra länder har reglerat den så bara ägareatt av
aktier inte har primär företrädesrätt i emissionensom får ånjuta den
subsidiära ñreträdesrätten.

Gällande rätt

Alla aktier har i princip lika rätt i bolaget, 3 kap. 1 Från denna
princip kan emellertid undantag göras bestämmelse i bolags-genom
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kunnaellerskall finnas ut.olika slagaktier gesordningen att avom
ochaktieslagenmellanolikhetemaskallbestämmelserSådana ange

aktieslagantaletibegränsningarNågravarje slag.aktierantalet av
inte.finns

kunnaellerskall finnasaktierbestämtsbolagsordningen attiHar
tillgångari bolagetsandeltillmedföra lika rättskallinteut somges

denockså3stycketandral §enligt 3 kap.skall angesvinst,eller
aktie-ökningvidaktieägarnatillkommer avföreträdesrätt som

företrädesrättolikafalli dettakanaktieslagenolikaDekapitalet. ges
aktier.till nya

skallröstvärdemed olikaaktierbolagsordningen bestämts attiHar
inteaktiernamellanskallochbolaget,kunnaellerfinnas ut avges

vinst,ochtillgångariandeltillrätti frågaskillnaderföreligga om
likaprincipenangivna2 §4 kap.inyemission denvid omgäller

bolagsordnings-emellertidgodtasregistreringspraxisföreträdesrätt. I
skallaktiernadenyemissionvidinnebärbestämmelser att nyasom

tidigareproportioneriochslag ut somsammagessammavara av
erhållendastaktieslagvarjeförsåfördelasaktier och attutgivna

möjlighetaktieägare attvarjeDärigenomslag.aktier gessammaav
andel isinbaraintebibehållanyemissionenideltagandegenom

röststyrka.relativaockså sinaktiekapitalet utan
aktieslag,mellanolikheterandraocksåkanbolagsordningenI anges

styrelse-antalvisstväljaskallsigföraktieslagvisstexempelvis att
lagensmedgerfalli dessahellerInterevisorer.ellerledamöter

i bolags-reglerasaktiernyemitteradetillbokstav företrädesrättenatt
registreringspraxis förerfarit årkommitténenligt vadordningen, men

röstvärde.olikaharaktieslagendåfall densammadessa som

övervägandenKommitténs

3stycketförstal §3 kap.ibestämmelserna omnuvarandeDe
före-olikaföreskriftmeddelabolagsordningi ommöjligheten att

iandeltillråttlikamedföraskallinteaktierförträdesrätt som
sådanmöjligtdetgörvinst attellertillgångar genombolagets

aktierföraktier etttillföreträdesrätten avuteslutaföreskrift helt nya
2punktenvadänsig längresträckermöjlighetslag. Dennavisst

bestämmel-införasdärförmåsteaktiebolagslagenmedger. Iblittera
börDennakontantemission.vidföreträdesrättsubsidiäromser

samtligatillkommerföreträdesrättensubsidiäraså denutformas att
elleremissioneniföreträdesrättprimärhaftdeaktieägare oavsett om

och2punktenibestämmelsernautnyttja geskäl aNågot att
inte.finnspreferensaktierlimiteradebestämmelsersärskilda om
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Punkten 3

Bakgrund

företrädesrätterbjudandetföreskriverArtikelns tredje punkt att om
ioffentliggöras denfår utnyttjas skalltid inom vilken dettaoch den

med be-överensstämmelsenationella tidning iutsettssom
inte skebehöver docki första bolagsdirektivet. Dettastämmelserna

samtliga ägaretill viss ochsamtliga aktier ställdaär manom
skriftligen underrättas beslutet.om

inom vilken företrä-den tidbestämmelsen framgår vidareAv att
14 dagar från detutnyttjas får understigadesrätten skall inte att

avsänds.underrättelsenden skriftligaerbjudandet offentliggörs eller

Gällande rätt

innehålletväsentliganyemission redogörelse för detellerBeslut om
och denInrikes Tidningari ochi skall kungöras Post-beslutet genast

74 kap. Kun-ortstidningar styrelsen bestämmer,eller de som
avstämningsbolag,inteerfordras dock inte i bolag ärgörelse omsom

bolagsstämmaföreträdda vid denaktieägare varitsamtliga som
emissionen.beslutat om

vilkeninom5 den tid5 första stycket följer4 kap. §Av att
minst två veckor.skallsin företrädesrättaktieägare kan begagna vara

övervägandenKommitténs

föri aktiebolagslagenfrån kungörelseplikten görsDet undantag som
hör näravarit närvarande på stämmansamtliga aktieägaredet fall
simultan-i kap. tredje stycketbestämmelserna 4 8med § omsamman

funktionuppenbarligen någoninte fyllaskulleteckning. Det att
särskiltfattats samtliga aktieägare,emissionsbeslutkungöra ett som av

aktieägarnasutnyttjandesamtliga aktier redan tecknats medinte avom
Undantagetbolagsordningen.ochföreträdesrätt enligt aktiebolagslagen

det undantagså i linje medbedömningligger enligt kommitténs som
uppfylla de kravfåraktiebolagslageni direktivetgörs att somanses

29ställs i artikel punkten

Punkten 4

Bakgrund

tillföreträdesrättaktieägarnasfastslåsfjärde punktartikelnsI att nya
ibestämmelseupphävasellerbegränsasaktier inte kan genom

skedäremotkanstiftelseurkund. Dettabolagsordning eller genom
majoritetskravdeiakttagandemedbolagsstämmanbeslut somavav

kravdessaSammanfattningsvis innebär attartikel 40.uppställs i
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beslutet är giltigt det biträtts aktieägare med minst två tredje-om av
dedelar vid stämman avgivna rösterna. För närmare redo-av en

görelse hänvisas till framställningen under artikel 40.
Bolagsstämmans beslut får inte strida principen allamot att

akteägare skall behandlas lika, artikel 42.se
lill underlag för stämmans beslut skall bolagets direktion eller

styrelse lämna skriftlig redogörelse skålen fören attsom anger
ellerbegränsa upphäva företrädesrätten och grunderna för den

föreslagna emissionskursen. Stämmans beslut skall offentliggöras i
enighet med artikel 3 första bolagsdirektivet.

Gälande rätt

kontantemissionVic har aktieägarna företrädesrätt till de aktiernanya
förhållande tilli det antal aktier de förut äger, inte annatom

försskrivits i bolagsordningen enligt 3 kap. 1 § andra stycket 3 eller
ibeatämts emissionsbeslutet eller följer villkor enligt 5 kap.av som

§första4 stycket meddelats vid emission skuldebrev, 4 kap. 2av
inbördesDen rätt aktieslagen har grund bolagsordnin-som av

bestämmelser får inte förryckas beslut bolagsstäm-gels genom av
Däremot kan bolagsstämman besluta avvikelse från allamal. om

akteslagens företrädesrätt så denna tilläggsrätt någonatt annan.
Sktlle enligt bolagsordningen endast det aktieslaget ha före-ena
trälesrätt vid den nyemission är i fråga, kan bolagsstämmasom
beäuta avvikelse även därifrån. Avvikelse från den företrädesrättom

tillkommer de olika aktieslagen kan tillske förmån för viss ellerson
aktieägare,visza jfr nedan. Men sådan avvikelse får inte ha denen

inmbörden hela det aktieslaget tillerkänns företrädesrättatt i stridena
bolagsordningensmel bestämmelse de båda aktieslagens inbördesom

SOU 197115 175rät1 f.s.
Saknar bolagsordningen bestämmelser företrädesrätten vidom

koitantemission därför skillnaden mellan aktieslagen inteatt är av
ekmomisk röstvärdet, gäller likhetsprincipenart utan i 3t.ex.avser i1 § förstakar. stycket. Aktieägama har då lika företrädesrätt till de

aktierna aktieslag. likhetI med vad gäller för ioavsett detnya som
fall reglerats i bolagsordningen har bolagsstämman
mölighet besluta avvikelse från alla aktieslagensatt företrädes-om

inteDet är hellerrätt uteslutet bolagsstämmans beslut avvikaatt att
paktieägarnasfrån företrädesrätt innebär sådan tillerkännsrättatt en

eller vissavis aktieägare. förutsättningEn härför är emellertid ‘att
motiveratdetär objektiva skäl. Som exempel på objektivt skälettav

påför detta riktasätt emissionatt anförs i förarbetena tillen
aktebolagslagen emissionen såsomatt tillföraatt apportavser
egeldom viss aktieägare har 197115SOU 175. Mensom s.
föriållandena kan naturligtvis undantagsvis också sådana attvara
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endast viss sikt tillhandahålla de medelaktieägare på kort kanen som
riktas till dennebolaget oundgängligen behöver och då får emissionen

aktierna emellertid bolagsstäm-skall betalas med Omtrots att pengar.
kan innebära otillbörlig fördel bereds någonbeslut påattmans anses

9aktieägares generalklausulen ibekostnad, strider beslutet kap.mot
och efter klandertalan undanröjas.16 § kan

intebeslut majoritet,Stämmans kan fattas med absolut annatom
föreskrivits i bolagsordningen.

förslagför beslut skall enligt 4 kap. 4 §Som underlag stämmans ett
undertill nyemissionsbeslutet tillgängligt för aktieägarna minsthållas

före förslaget avvikelse frånvecka bolagsstämman. Innebären
förslaget ellerföreträdesrätten, skall avvikelsen iskålen till ianges

grundernahandling fogats vid förslaget. kräver inteLagen förattsom
den föreslagna emissionskursen anges.

Kommitténs överväganden

i artikel 29Aktiebolagslagen uppfyller inte de krav ställs punktensom
riktad kontant-kräver för giltigt beslut4. Aktiebolagslagen om

medaktieägareemission bolagsstämmans beslut biträtts änatt merav
inte förenligtavgivna majoritetskrav ärhälften de rösterna. Dettaav

tillmötesgådirektivet kräver kvalificerad majoritet. Förmed attsom
beslutföreslår kommitténdirektivets krav bolagsstämmansatt om

den för ändringñretrådesrätten skall fattas med minstavvikelse från
majoriteten,föreskrivna dvs.bolagsordningen enligt 9 kap. 14 §av

såvältvå tredjedelarbeslutet biträtts aktieägare med deatt avav
aktierna. Motsvaran-de vid företräddaavgivna stämmanrösterna som

i godkännandeändring bör fråga bolagsstämmans ide göras om
nyemissionfattat beslutefterhand styrelsen medett av omav

aktieägamas företrädesrätt.avvikelse från
inför bolags-föreslår kravet på informationKommittén också att

innefattaocksåutvidgas tillbeslut 4 kap. 4stämmans i § att grun-
för emissionskursen.derna den föreslagna

5Punkten

Bakgrund

medge bolags-medlemsstaternaEnligt artikelns femte punkt kan att
bemyndigarstiftelseurkund bolagsstämmaordning, eller annat

aktiekapitaletökningbeslutabolagsorgan, har rätt att avomsom
också beslutakapital,inom för auktoriserat attett omramen

bemyndigan-Skerföreträdesrätten.begränsning eller upphävande av
kvalificeradmedfattasskall beslutetbeslut,det stämmansgenom

fårBemyndigandet gälla4.i punktenmajoritet enligt vad sagtssom
förlängas bolagsstämman.fem år, kanhögst men av
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Gällande rätt

Aktiebolagslagen öppnar i 4 kap. 15 möjlighet§ för bolagsstämman
styrelsen förhandsbemyndigandeatt besluta nyemissionett attge om

i månden emissionen kan ske ändring bolagsordningen. Skallutan av
vidstyrelsen emissionsbeslutet också kunna besluta avvikelse frånom

företrädesrätten, skall detta särskilt i bolagsstämmans bemyn-anges
digande. Stämmans bemyndigande skall också innehålla uppgift om
den tid, längst intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, inom
vilken styrelsens nyemissionsbeslut skall fattas.

Beslut bemyndigande för styrelsen besluta nyemissionattom om
enligt 4 kap. 15 kan fattas§ bolagsstämman med absolut majoritet.av

Kommitténs överväganden

Aktiebolagslagen uppfyller inte de krav ställs i artikel 29 punktensom
5. tillmötesgåFör dessa krav bör, på motsvarandeatt sätt vad som

föreslagits i fråga bolagsstämmans beslut avvikelse frånovan om om
företrädesrätten, i 4 kap. 15 föreskrivas§ beslut bemyn-att om
digande för styrelsen i samband med beslut nyemission avvikaatt om
från företrädesrätten, skall fattas med minst den för ändring av
bolagsordning enligt 9 kap. 14 föreskrivna§ majoriteten.

Punkten 6

Bakgrund

artikelns sjätteI punkt föreskrivs punkterna 1-5 skall tillämp-ägaatt
ning inte bara vid emission aktier, även vid emission allautanav av
värdepapper kan bytas aktier eller förenadeär medut motsom
teckningsrätt till aktier.

Gällande rätt

Vid kontantemission skuldebrev har enligt 5 kap. 2 aktieägarna§av
företrädesrätt teckna sig för förvärv dessa såsom emis-att av om
sionen gällde de aktier kan komma träda i stället för skulde-attsom
breven eller nytecknas på grund optionsrätt. Beslut emissionav om

skuldebrev fattas enligt 5 kap. 3 § bolagsstämman, inteav av om
följer 5 kap. 8 och 9 sistnämnda§§. Av paragraf framgårannat attav

beslut emission skuldebrev kan fattas dels understyrelsenom av av
förutsättning bolagsstämmans godkännande i efterhand, dels enligtav
bolagsstämmans bemyndigande. Stämmans beslut fattas i samtliga fall
med absolut majoritet.

Kommitténs överväganden

Aktiebolagslagen uppfyller inte de majoritetskrav ställs i artikelsom
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29 punkten 6. För tillmötesgå dessa krav bör föratt bolagsstämmans
beslut emission skuldebrev med avvikelse från aktieägarnasom av
företrädesrätt i 5 kap. 2 föreskrivas§ beslutet giltigtär endastatt om
det biträtts aktieägare tvåmed tredjedelar såväl de avgivnaav av
rösterna de vid stämman ñreträdda aktierna. Motsvarandesom
ändringar bör i 5 kap. 8 § göras för stämmans godkännande i
efterhand styrelsen beslutad emission skuldebrev medav en av av
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i 5 kap. 9 § församt
stämmans bemyndigande styrelsen genomföra sådanattav en
emission.

Punkten 7

Bakgrund

Aktieägares företrädesrätt skall enligt artikelns sjunde punkt inte anses
utesluten enligt punkten 4 eller 5 aktierna emitteras till bankerom
eller andra finansinstitut för dessa skall erbjuda aktiernaatt till
bolagets aktieägare enligt punkterna 1 och 3. Bestämmelsen har sin
förebild i den tyska aktiebolagslagen och den i bl.a. Tyskland normalt
iakttagna ordningen för genomförande nyemissioner i störreav
företag.

Gällande rätt

Aktiebolagslagen inte några reglerupptar svarande direktivetsmot
bestämmelser i förevarande punkt.

Kommitténs överväganden

Kommittén finner inte skäl i aktiebolagslagenatt bestäm-uppta en
melse svarande punktenmot

2.8 Nedsättning bolagets kapitalav

Direktivet i artiklarna 30-38 bestämmelserupptar nedsättningom av
bolagets kapital.

Artikel 30

Varje nedsättning det tecknade kapitalet, med undantag förav en
sådan nedsättning sker rättsligt avgörande, skall minstettsom genom
beslutas bolagsstämman enligt bestämmelserna beslutsjörhetav om
och majoritet i artikel 40, dock med förbehåll för bestämmelserna i
artiklarna 36 och 37. Beslutet skall ojfentliggöras enligt varje
ntedlemsstats lagstiftning i överensstämmelse med artikel 3 direktivi
68151EEG.
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med nedsätt-skall syfietKallelsen till bolagsstämman minst ange
skall genomföras.och hur dennaningen

Bakgrund

flertalet medlemsstater redan innananknytning till den iMed
ordningen, fastslås i artikel 30direktivets utfârdande gällande att

skall fattasnedsättning kapitalet huvudregelbeslut som avavom
därvid tillämpas debeslut skall ibolagsstämman. För stämmans

vilka sammanfattningsvis innebär40 angivna majoritetskraven,artikel
biträtts aktieägare med minst tvågiltigt detbeslutet äratt om av
avgivnatredjedelar de vid rösterna.stämmanav

möjligt ned aktiekapitalet iStorbritannien det sättaI är att ett
beslut. Bestämmelsen nedsättningaktiebolag domstols omgenom

rättsligt avgörande skall denna bakgrund.motsesgenom

Gällande rätt

nedsättning aktiekapitalet finns i 6 kap. EnligtBestämmelser om av
6 2 första stycket gäller huvudregel beslutkap. § attsom om

aktiekapitalet fattas bolagsstämman. Behövernedsättning av av
beslut först fattas. bolags-bolagsordningen ändras, skall därom Om

majoritet nedsättningordningen inte föreskriver högre kan beslut om
fattas med absolut majoritet.

9 14 framgår beslut ändring bolagsordningenskap. §Av att om av
bestämmelser aktiekapitalets storlek fattas bolagsstämman.avom

giltigt aktieägare med tvåBeslutet skall för ha biträttsatt vara av
avgivna de vidtredjedelar såväl de rösterna stämmanav som

företrädda aktierna.
förbehåll aktiekapitalet kanbolagsordningen kan in sättasl tas att

inlösen 6 8 sådant förbehåll kanned aktier, kap. Ettgenom av
innebära något bolagsstämmobeslut inte krävs.att

lNågot bolagsstämmobeslut behövs inte heller vid sådan tvångsvis
lnedsättning aktiekapitalet enligt 4 kap. 13 första stycket§av som

aktierna inte blir till fullo betalda.skall äga vid nyemission där lrum

i6 för registre-Enligt kap. 4 skall beslut nedsättning anmälas§ om
ring inom fyra månader, förfaller Kungörelsebeslutet. attannars av i
nedsättningen registrerats skall ske i enlighet med 18 kap. 2

l6 kap. 2 tredje jämförd framgårAv § stycket med 4 kap. 4 § att
lförslag till nedsättningsbeslut skall hållas tillgängligt för aktieägarna

under minst vecka före skall tillstämman. Det sändasgenasten ,
aktieägare begär det.som ;

I 6 kap. 3 föreskrivs§ nedsättningsbeslut skall det beloppatt ange
ivarmed aktiekapitalet skall ned, nedsättningsândamåletsättas samt

hur nedsättningen genomföras.skall
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Kommitténs överväganden

Aktiebolagslagen uppfyller inte de majoritetskrav ställs i artikelsom
30. För tillmötesgå dessa krav föreslår kommitténatt bolagsstäm-att

beslut nedsättning aktiekapitalet, i andra fall änmans om av som
i 6 kap. 8 alltid skall fattas med majoritet motsvarandeavses en

vad krävs för ändring bolagsordningen enligt 9 kap. 14som av
dvs. beslutet biträtts aktieägare med två tredjedelaratt såväl deav av
avgivna rösterna de vid företräddastämman aktierna.som

Det i 6 kap. 8 § reglerade nedsättningsfallet har sin närmaste
motsvarighet i artikel 36 och berörs därför inte förevarande artikel.av

Från kravet beslut nedsättning skall fattasatt bolagsstämmanom av
görs i direktivet undantag för nedsättning sker ettsom genom
rättsligt avgörande. Undantaget är, påpekats, betingatsom ovan av

i Storbritannien föreliggande möjlighet domstols beslutatten genom
ned aktiekapitaletsätta i aktiebolag. Bestämmelsens ordalydelseett

talar också förnärmast begreppet rättsligt avgörande beslutatt avser
domstol. Med sådan tolkning skulle den befogenhetav atten

registrera nedsättning aktiekapitalet tillkommer Patent- ochav som
registreringsverket i det i 4 kap. 13 § andra stycket avsedda fallet
inte stå i överensstämmelse med direktivet. Nämnda lagrum har
emellertid sin motsvarighet i den till direktivet anpassade danska
lagen, vari den danska registreringsmyndigheten tilläggs motsvarande
befogenhet den svenska. Med hänsyn härtill och till Patent-som att
och registreringsverket har självständigt pröva förutsättningarnaatt
för registrering, bör enligt kommitténs mening 4 kap. 13 andra§
stycket stå i överensstämmelse med direktivet.anses

För uppfylla direktivets krav på innehållet i kallelsenatt till
stämman bör i 6 kap. 2 föreskrivas§ kallelsen alltid skallatt ange
nedsättningsförslagets huvudsakliga innehåll.

Kravet på offentliggörande nedsättningsbeslutet föranleder inteav
någon lagändring.

Artikel 31

detOm finns flera slag aktier, skall bolagsstämmans beslutav om
nedsättning det tecknade kapitalet bli föremål för särskildav en
omröstning förminst kategorivarje aktieägare vilkas berörsrättav

beslutet.av

Bakgrund

Med förebild i den tyska aktiebolagslagen stadgas i förevarande
artikel bolagsstämmans beslut nedsättning kapitalet, iatt bolagom av
där det finns flera slag aktier, skall bli föremål för särskildav en
omröstning minst för varje kategori aktieägare vilkas berörsrättav
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beslutet. Bestämmelsen identisk medär vad i artikel 25av som
punkten 3 föreskrivs i fråga aktiekapitalets ökning.om

Eland medlemsstaterna artikeln tolkas så särskildattsynes om-
rösning skall företas bland ägare till redan utgivna aktier vilkas rätt
föruämras nedsättningsbeslutet. TysklandI gäller dockgenom

omröstninggenerellt skall ske inom varje aktieslag,att oavsett om
aktleslagets försämrasrätt eller ej.

Av artikel 40 följer dess krav på viss kvalificerad majoritet äratt
iaktta vid omröstning blandäven ägare till aktieratt visst slag.av

Gällande rätt

I 1944 års aktiebolagslag fanns särskild regel för nedsättnings-en
beslut varigenom rättsförhållandet mellan aktier rubbades. Regeln
innebar påkrav kvalificerad majoritet på bolagsstämman och

tillsamtycke ägarna de aktier vilkas försämradesrättav genom
beslutet.

Aktiebolagsutredningen föreslog kvalificerad majoritet för beslut
nedsättning, varvid storleken den erforderliga majoritetenOm av

skulle beroende beslutet medförde rättsförhållandetattvara av om
mellan aktier rubbades. Under lagstiftningsarbetet framhöll emellertid
föredragande statsrådet nedsättningsbeslut, förutsatte ändringatt som

bolagsordningen, inte kunde komma till stånd kvalificeradav utan
majoritet, eftersom sådan nödvändig för ändring bolagsordnin-var av

fall, där nedsättningsbeslutI de kunde genomföras ändringgen. utan
bolagsordningen, ansåg statsrådet generalklausulen i 9 kap. 16 §aV

effektivt skydd maktmissbruk än regler kvalifice-ett motVara mer om
rad majoritet. Någon regel kvalificerad majoritet för nedsättnings-om
beslut därför inte i 1975 års lag.upptogs

I 159 förstakap. § stycket punkten 3 föreskrivs beslut sådanatt om
ändring bolagsordningen, medför rättsförhållandet mellanattav som
redan utgivna aktier rubbas, giltigtär det biträtts samtliga vidom av
Stämman närvarande aktieägare företrädande nio tiondelar aktierna.av
AV paragrafens tredje framgårstycke det är tillräckligt beslutetatt att
biträds aktieägare med tvâ tredjedelar såväl de avgivna rösternaav av

de på stämman företrädda aktierna,som om
ändringen endast försämrar viss eller vissa aktiers ochrätt
samtliga vid stämman närvarande ägare dessa aktier företrä-av
dande nio tiondelar alla sålunda berörda aktier samtycker tillav
ändringen, eller

2. ändringen endast försämrar helt aktieslags rätt och tillägare
hälften alla aktier detta slag och nio tiondelar deav av av

företräddastämman aktierna detta slag samtycker till änd-av
ringen.

Enligt 9 kap. 16 gäller§ bolagsstämma inte får fatta beslut,att som
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tillaktieägare ellerfördel åtbereda otillbörligär ägnat att annan
aktieägare.nackdel för bolaget eller annan

Kommitténs överväganden

artikelfullo de krav ställsAktiebolagslagen uppfyller inte till isom
31.

rättsförhållandetnedsättningsbeslut, rubbarfråga sådantI somom
ändring bolagsordningen,aktier och förutsättermellan avsom

9 kap. 15 direktivets krav.uppfyller aktiebolagslagen §genom
rubbanedsättning aktiekapitalet kan emellertidbeslutEtt avom

bolagsordningenrättsförhållandet mellan aktier behöverutan att
aktiekapitali bolag med rörligtexempel härpåändras. Ett är att

minimikapitalet,aktiekapitalet underinte nedbringarnedsättning, som
återbetalning endast viss aktieägaresindragningsker utan avgenom

nedsättning, förutsätta ändringaktier. fallFör utan att aVsomav
rättsförhâllandet mellan aktier, saknarbolagsordningen rubbar

bestämmelse uppfyller direktivets krav.aktiebolagslagen en som
nedsättningsbeslutdärför föreskrivasaktiebolagslagen bör ävenI att

för bli gällande skall fattas bolagsstämmanangivet slag att avav nu
svarande vad krävs enligt 9 kap. 15med majoritet mot somen

Artikel §2

de borgenärer.tecknade kapitalet ned har åtminstonedetOm sätts
före ofientliggérandet beslutethar uppkommitvilkas fordringar omav

få säkerhet för de fordringar intenedsättningen, minst rätt att som
iofientlzgg6randet.till betalning vid lagstiftningenförfallnaär

fårdennaunder vilka förutsättningarbestämmermedlemsstaterna rätt
harutesluta endast borgenärfårlagstiftningen rättenutövas. om en
tilleller sådan behövs med hänsyntillfredsställande säkerhet inte

ställning.bolagets

skall vidare föreskrivalagstiftning minstMedlernsstaternas att
tillfårnågon utbetalning inte skegäller ellernedsättningen inte att

ellerhar fåttborgenärerna gottgörelseförmån för aktieägarna, förrän
fiumstdllning därom behöverbeslutat deras intedomstol har atten

efierkommas.

tecknadedetnedsättningentillämpasartikelDenna även när av
betalningdelvis avstår frånbolaget helt ellerkapitalet sker attgenom

aktieägarnas insatser.av
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Punkterna 1 och 2

Bakgrund

Förevarande artikel regler till skydd för bolagets borgenärerupptar
vid nedsättning aktiekapitalet. Med förebild i den tyska aktie-av
bolagslagen föreskrivs i punkten 1 borgenärer, vilkas fordringaratt
uppkommit före offentliggörandet nedsättningsbeslutet,av som
huwdregel har rätt få säkerhet för de fordringar inteatt ärsom
förfallna till betalning vid offentliggörandet. punkten 2 framgårAv

medlemsstaterna inte får tillåta utbetalningatt till aktieägarna skeratt
på grund nedsättningen innan de borgenärer, framställt kravav som
därpå, erhållit betalning eller säkerhet för sina fordringar.

artikel 33 framgårAv medlemsstaterna inte behöver tillämpaatt
reglerna vid sådan nedsättning sker för täcka förlust ellerattsom en
för föra över medel till reservfond, fondenatt därefter inteen om
överstiger tio det nedsatta kapitalet.procent av

Gällande rätt

Nedsättning aktiekapitalet kan enligt 6 kap. förstal § stycket 2av
och 3 ske för återbetalning till aktieägarna eller för avsättning till
fond användas enligt beslut bolagsstämman.att Sådan nedsättningav
får inte större belopp än full täckning finns för det bundnaattavse

kapitalet efter nedsättnjngen. Enligt 6 kap. 6 får§ nedsåttnings-egna
beslutet inte verkställas rättens tillstånd, såvida inte samtidigtutan
bolaget nyemission tillförs belopp minstett motsvarargenom som
nedsättningsbeloppet. Rättens tillstånd skall sökas inom två månader
efter det nedsättningsbeslutet registrerades.att Rätten skall kalla
bolagets borgenärer, såväl kända okända, med föreläggande försom
den vill bestrida ansökan inom viss tid anmäla detta till rättenattsom
vid äventyr han ha medgivit ansökan. Rätten skallatt annars anses
lämna tillstånd till nedsättningen, ansökan inte bestrids ellerom om
de borgenärer bestrider den får full betalning eller betryggandesom
säkerhet för sina fordringar. Borgenår, tillika gäldenärär isom

rättsförhållande, skall inte kallas rätten. Han har inte hellersamma av
tillrätt betalning eller säkerhet.

Har rätten lagakraftvunnet beslut bifallit ansökan enligt 6genom
6kap. aktiekapitalet§ är nedsatt beslutetnär registrerats, 6 kap. 7

tillståndOm rättens inte söks inom föreskriven tid eller rätten genom
lagakraftägande beslut avslår ansökan, skall registreringsmyndigheten
förklara nedsättningsbeslutet förfallet.

Under förarbetena till aktiebolagslagen fördes diskussionen om
vilka borgenärer skulle få åberopa skyddsreglema i 6 kap. 6 §som

1975 103prop. Del B 753 ff 789 f. Lagrådet anförde därvidsamts.
borgenär måste i princip varje fordringsägare,att som anses vars
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Ävenfordran uppkommit före nedsättningen aktiekapitalet.av
borgenär vid tillika gäldenär inedsättningstillfället varsom samma
rättsförhållande vid tillämpningborde behandlas borgenärsom av
paragrafen. lagrådets uppfattning invände föredragande statsrådetMot

den innebar varje skulle betraktas borgenär och haanställdatt att som
till säkerhet sådan ordningrätt för framtida lönefordran. En skulle

medföra del kreditmöjligheter kundebolagets iatt stor tasen av
anspråk under lång tid samtidigt de anställda bestämmel-genomsom

statlig förlönegaranti i konkurs hade betryggande säkerhetserna om
sina lönefordringar. statsrådets fanns inteEnligt föredragande mening

praktisktnågot behov så långt lagrådet gjorde drivaattav som
de borgenärer tillika bolagets gäldenärer. Deomsorgen om som var

kunde i allmänhet skydda sig skadliga verkningar nedsättning.mot av
Så kunde säljare, skyldiga gods tillleverera bolaget,t.ex. attsom var
skaffa sig säkerhet i godset eller kräva bankgaranti. Föredragande
statsrådet ansåg därför den samtidigt borgenär och gäldenäräratt som
i rättsförhållande inte borde ha det skydd tillerkäntssamma som
borgenärer i allmänhet vid nedsättning aktiekapitalet. Bestäm-av

6melsen i 6 kap. § femte stycket utformades i enlighet härmed.

Kommitténs överväganden

Aktiebolagslagen uppfyller inte de krav ställs i artikel 32 i frågasom
för borgenär i sambandrätt med aktiekapitalet nedsättsatt attom

erhålla förbetryggande säkerhet icke förfallna fordringar bolaget.mot
meningenEnligt sista punkten får frånl undantag borgenärs-av

skyddet endast beträffande sådana har betryg-göras borgenärer som
gande säkerhet för sina fordringar eller bolagets ställning sådannär är

säkerhetnågon inte behövs. Det framstår tvivelaktigt detatt som om
förhållandet bolagsborgenär samtidigt bolagets gäldenär iäratt en

rättsförhållande alltså kanoch hålla inne sin prestation tillsamma
bolaget betalningsförmåga, generelltnär detta saknar kan sägas
innebära borgenären för sinhar betryggande säkerhet fordran.att

En emellertidbolagsborgenärer måste ha betryg-grupp av anses
gande säkerhet för sina fordringar. gäller bolagets anställdaDet som

betalningreglerna i lönegarantilagen 1992497 tillförsäkrasgenom
för sina fordringar vid arbetsgivarens konkurs.lön och pension I
enlighet härmed bör 6 ändras så endastkap. 6 sista stycket§ att
borgenärer, vilka för till betalning enligt densina fordringar har rätt
statliga lönegarantin undantas från bestämmelsernavid konkurs, om
borgenärsskydd.
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Punkten 3

Bakgrund

Enligt förevarande punkt skall artikelns bestämmelser tillämpas även
nedsättningennär det tecknade kapitalet sker bolagetattav genom

helt eller delvis avstår från betalning aktieägamas insatser. Avav
artikel 12 framgår aktieägarna inte får befrias från sin skyldighetatt

betala aktierna i andra fall än kan följa bestämmelsernaatt som av
nedsättning det tecknade kapitalet.om av

Direktivbestämmelsen sikte på den i flera medlemsstater före-tar
liggande möjligheten i samband med bolagets bildande eller vidatt
nyemission aktier kontanter betala vissendast del detmotav en av
tecknade beloppet för varje aktie och tillskjuta återstoden under en
viss tid eller anmodan.

Gällande rätt

6 aktiekapitaletkap. 1 tredjeAv § stycket framgår nedsättningatt av
kan genomföras inlösen eller sammanlåggning aktier,genom av

indragning aktier återbetalning eller minskningutangenom av genom
aktiernas nominella belopp med eller återbetalning. Enligt 4utanav

kap. 13 andra§ stycket skall registreringsmyndigheten i där angivna
fall registrera aktiekapitalet Aktiebolagslagenned. medgeratt satts
inte nedsättning genomförs på sätt än de angivna.att annat nu

Kommitténs överväganden

Punkten 3 ned aktiekapitaletsätt sätta saknar stöd iett attavser som
svensk lag. Direktivbestämmelsen saknar därför intresse för svenskt
vidkommande.

Artik 33

Medlemsstaterna behöver tillämpa artikel 32 vidinte nedsätt-en
detning tecknade kapitalet sker för täcka intrafiadattav som en

förlust eller för föra beloppvissa tillöveratt reserv,en om reserven
därefter inte överstiger det nedsatta tecknadetio kapitalet.procent av

vid nedsättningUtom det tecknade kapitalet får denna inteav reserv
delas till aktieägarna; den får endast användas för täckaut att en
inträffad förlust eller för öka det tecknade kapitaletatt genom en

fondemission, deni mån medlemsstaterna tillåter sådan åtgärd.en

de fallI punkt I skall medlemsstaternasi lagstiftningsom avses
föreskrivaminst de åtgärder behövs för belopp härrörattsom som

från nedsättningen det tecknade kapitalet skall användasinte förav
utbetalningar till aktieägarna eller för befria dessa från skyldig-att
heten betala sina insatser.att
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Punkten 1

Bakgrund

Enligt förevarande punkt behöver medlemsstaterna inte tillämpa
reglerna i artikel 32 vid nedsättning det tecknade kapitaleten av som
sker för täcka förlust eller för föraatt över belopp tillatt etten en

Reserven får efter nedsättningen inte överstiga tioreserv. procent av
det nedsatta tecknade kapitalet. Utom vid nedsättning det tecknadeav
kapitalet får den inte föranvändas utdelning till aktieägarna utan
endast för förlusttäckning eller ökning det tecknade kapitaletav

fondemission.genom

Gällande rätt

Enligt 6 kap. l § första stycket fårl nedsättning aktiekapitalet skeav
för avsättning till reservfond eller omedelbar täckning förlust enligtav
fastställd balansräkning, förlusten inte kan täckas fritt egetom av
kapital. Reglerna i 6 kap. 6 § tillämpas inte på nedsättning för nu
angivna ändamål. 12Av kap. 4 § första stycket l framgår att, om
reservfonden inte uppgår till minst 20 aktiekapitalet, vissprocent av
avsättning till reservfonden skall ske bolagets nettovinst. Reserv-av
fonden får användas för täcka sådan förlust enligt fastställdatt
balansräkning inte kan täckas fritt kapital, för ökaegetsom attav
aktiekapitalet nyemission eller fondemission eller förgenom annat
ändamål, rätten med motsvarande tillämpning 6 kap. 6 §om av ger
tillstånd till nedsättningen.

Kommitténs överväganden

Av artikeln framgår medlemsstaterna inte behöveratt tillerkänna
bolagets borgenärer rätt begära säkerhet för sina fordringaratt vid
sådan nedsättning aktiekapitalet sker för omedelbar förlust-av som
täckning. Någon ändring den svenska lagen i detta hänseende ärav
därför inte påkallad.

Den nuvarande möjligheten iakttagande reglerna i 6 kap.att utan av
6 § sätta ned aktiekapitalet för avsättning till reservfonden förutsätter

föreskrift reservfonden skall uppgå till högst tioatten om procent av
aktiekapitalet. En sådan ordning emellertid mindre väl förenligvore
med önskemålet konsolidera aktiebolagens ekonomiska ställning.att
Kommitténs förslag är därför i stället den svenska lagenatt anpassas
till direktivet den generella möjlighetenatt sätta nedattgenom
aktiekapitalet för avsättning till reservfonden utmönstras. Nedsättning

aktiekapitalet för avsättning till reservfonden bör kunna ske endastav
i de i 6 kap. 8 § och 7 kap. 2 angivna§ fallen.
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2Punkten

Bakgrund

från nedsätt-förevarande punkt föreskrivs belopp härrörI att som
förningen får användas för utbetalningar till aktieägarna ellerinte att

sinabefria dessa från skyldigheten betala insatser.att

Gällande rätt

aktiekapitalet skett för6 5 framgår nedsättningkap. §Av att, om av
förlusttåckning, någonavsättning till reservfond eller omedelbar

nedsåttnings-år förflutit frånvinstutdelning inte får beslutas innan tre
eller aktiekapitaletsitt tillstånd därtillbeslutet, såvida inte rätten ger

tillståndfrågaminst nedsättningsbeloppet. I rättensökas med om
4 tredje styckettillämpliga delar. 12 kap. §gäller 6 kap. 6 i§ Av

ändamål förlust-reservfond för änframgår nedsättning annatatt av
medaktiekapitalet endast får ske, rättentäckning eller ökning omav

tillstånd därtill.tillämpning 6 6 sittmotsvarande kap. § gerav

Kommitténs överväganden

2.i artikel 33 punktenställsAktiebolagslagen uppfyller de krav som

Artikel 34

minimikapitalned under dettecknade kapitalet får inteDet sättas som
fårartikel Medlemsstaternaöverensstämmelse medfastställtshar i

beslutetföreskriverdedock tillåta sådan nedsättning, även attomen
tecknade kapitalet hardetfår verkställas först sedannedsättningom

fastställda minimikapitalet.ökats till detminst

Bakgrund

rekonstruktionssituationer inte ovanligasikte vidArtikeln på dettar
motsvarandesamtidigtförfarandet aktiekapitalet nedsättsatt som

nyemission.tillförs bolagetbelopp genom

Gällande rätt

skall haaktiebolag i dagföreskrivsandra stycket1 kap. l §I ettatt
aktie-50 Nedsättning000 kr.uppgår till minstaktiekapital avsom

nedsätt-gäller ävendetta belopp får inte ske. Detkapitalet under om
nyemission.ningen omedelbart skulle kompenseras genom en

Kommitténs överväganden

motiveringen 2 Privata ochskäl anförts i den allmännaPå som
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publika aktiebolag föreslår kommittén aktiebolagen indelas i tvåatt
kategorier, nämligen privata och publika aktiebolag. Minsta tillåtna
aktiekapital föreslås bli 100 000 kronor i privata aktiebolag och l
miljon kronor i publika aktiebolag. Nedsåttning aktiekapitaletav
under dessa gränser tillåts inte, oberoende nedsättningenav om
omedelbart skulle kompenseras nyemission. Lagen kommergenom en
därigenom, även efter genomförande uppdelningenett i privata ochav
publika aktiebolag, uppfylla de krav ställs iatt artikel 34 förstasom
meningen. Kommittén finner inte skäl för svenskt vidkommandeatt
utnyttja undantagsmöjligheten i bestämmelsens andra mening.

Artikel 35

Om lagstiftningen i medlemsstat tillåter det tecknade kapitaleten att
helt eller delvis löses in kapitalet ned, skall lagstift-utan sättsatt
ningen minst kräva följande villkor uppfylldaatt är

bolagsordningena Om eller stifielseurkunden möjlighet tillger
inlösen skall beslut denna fattas bolagsstämman, minstom av som
skall iaktta de allmänna villkoren för beslutsförhet och majoritet. Om
bolagsordningen eller stiftelseurkunden inte ntbjlighet till inlösenger
skall beslut denna fattas bolagsstämman, så falli minstom av som
skall iaktta villkoren för beslutsjörhet och majoritet enligt artikel 40.
Beslutet skall ojfentliggöras enligt varje medlemsstats lagstiflning i
överensstämmelse med artikel 3 direktivi 68151EEG.

b Endast belopp får delas enligt artikel 15.1 får användassom ut
för inlösen.

c De aktieägare har fått sina aktier inlästa har kvar sinasom
rättigheter bolageti med undantag för återfå insatserna ochrätten att

deltarätten i första vinstutdelning avseendeatt icke inlästa aktier.en

Bakgrund

Förevarande artikel åsyftar i bl.a. den franska aktiebolagslagenett
förekommande institut Pamortissement réduction du capitalsans
enligt vilket bolagets aktiekapital kan lösas in kapitalet sättsutan att
ned.

Gällande rätt

Aktiebolagslagen medger inte aktiekapitalet löses in på detatt sätt
åsyftas i artikeln.som
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övervägandenKommitténs

vidkommande.svensktförintresse35 saknarArtikel

36Artikel

nedbolagentillåtermedlemsstat sättalagstiftningen i attOm en
lagstif-skallaktierdra intvångsviskapitalettecknadedet attgenom

uppfylldavillkorföljandekräva ärminstningen att

bolagsord-tillåtaseller iföreskrivasskallTvdngsindragningena
de aktierteckning skerstiftelseurkunden innanellerningen somav

skall dras in.

bolagsordningentillåtsendast itvångsindragningenfalletb detI att
intebolagsstämman,beslutasskall denstiftelseurkundeneller omav

indragningen.godkäntharaktieägareberördasamtliga

skall be-tvångsindragningenbeslutarbolagsorganDetc omsom
redanskett ihardet intedenna,förochvillkor sättstämma om

stifielseurkunden.ellerbolagsordningen

ställsbetalda aktierheltifrågatillämpasArtikel 32 somutom om
meddras inellervederlagförfogande ut-bolagetstill utan som

fall15.1; dessaartikel ienligtdelasfårmedelnyttjande utsomav
avsaknadeller, ivärdetnominelladetbeloppskall motsvararett som
indragnasamtligaförparivärdetbokfördadetvärde,sådantettav
tecknadedetvid nedsättningUtomtillförasaktier avöver reserv.en

den får endasttill alctieägarna;delasfår denna intekapitalet utreserv
öka detförförlust ellerintrafiadtäckaför attanvändas att en

medlemsstater-måndenfondemission, ikapitalettecknade genom en
åtgärd.sådantillåter enna

landsenligt varjeofentliggörasskalltvångsindrogningBeslutete om
68151EEG.direktivartikel 3med iöverensstämmelselagstiftning i

falldeitillämpas inteoch 403331,artiklarnaArtikel 30.1 samt
punktiavsessom

Artikel 3 7

aktierindragningnedkapitalettecknadedet sättsOm avgenom
handlarnågonellerdirekthar förvärvatbolaget somgenomsom

alltidskall bolagsstämmanräkning,förbolagets egenmennamn
indragningen.besluta om
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harhelt betalda aktierArtikel 32 tillämpas frågaiutom om som
enligtmed medel fär delasvederlag ellerförvärvats ututan som

det nominellabeloppartikel 15. dessa fall skalli motsvararett som
parivärdetfördet bokfördaeller, avsaknad sådant värde,värdet i av

vid nedsätt-tillsamtliga indragna aktier föras Utomöver reserv.en
delas tillfår dennadet tecknade kapitalet intening utreservav

intrdfiad förlustanvändas för täckaaktieägarna; den får endast att en
denkapitalet fandemission, ieller öka det tecknadeatt genom en

sådan åtgärd.medlemsstaterna tillåtermån en

punktide fallArtiklarna 31, 33 och 40 tillämpas inte iavsessom

Bakgrund

aktie-utformats etter förebild i den tyska36 och 37 harArtiklarna
uppfyllda36 vissa villkor skallbolagslagen. Artikel varaanger som

aktiekapitalet nedi medlemsstat medger sättslagstiftningen attenom
37 behandlaraktier, artikeltvångsvis indragning medanavgenom

bolaget förvärvat.indragning aktiernedsättning somgenom av
pluralitet, särskildbeslutsförhet ochbestämmelserDirektivets om

reservfondtillför förlusttäckning elleravsättningomröstning samt
Nedsättningnedsättningssituationer.i dessaskall inte tillämpas av

enligt den tyskaindragning aktier kanaktiekapitalet avgenom
såledesnedsättningsändamål,för varje lagligtskeaktiebolagslagen

tillämpningdärförtill aktieägama. Artikel 36återbetalning ägeräven
grundaktier pånedsättning sker inlösenäven när avgenom av

bolagsordningen.förbehåll i

Gällande rätt

förbolagsordningen8 första stycket gäller i6 §Enligt kap. att
förbehållmaximikapital kan intasminimi-aktiebolag ochmed att

underaktier, dock inteinlösennedaktiekapitalet kan sättas genom av
inlösningen ochförordningenminimikapitalet. Förbehållet skall ange

Enligt andraberäkning.för desseller grundernainlösningsbeloppet
ändring bolags-införsförbehålletgällerstycket att, avgenomom

elleraktier kan tecknasordningen, det endast får utgessomavse
efterfondemission ägtregistrerats. Harändringenefter det att rum

förflutit frånårske först sedaninlösen aktieregistreringen, får treav
nedsättningföljertredje stycketregistreringen emissionen. Av attav

kapitaletbundnafinns för dettäckning intefår så fullinte ske att egna
grundvalpåberäknasskallDettaefter det inlösen ägtatt avrum.

enligträkenskapsår. Närnästföregåendebalansräkning förfastställd
enligtskall,inaktier skall lösasvissaförbehållet blivit bestämt att
dessamednedsättningaktiekapitaletsanmälanfjärde stycket, om
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aktiers nominella belopp registreringgöras. När skett ärgenast
aktiekapitalet nedsatt.

lagens förarbetenAv framgår nedsättning i förevarande fall kanatt
ske några särskilda åtgärder vidtas för skydda bor-utan att att
genärerna. harDet tillräckligt borgenärerna får kännedomansetts att

nedsättningsmöjligheten nedsättningsförbehållet skallattom genom
intas i bolagsordningen ioch samband med bolagsbildning eller
nyemission publiceras. begränsningen gällerDen dock nedsättningatt

iinte får ske så full täckning inte finns för det bundnaatt egna
kapitalet. förarbetena iframgår vidareAv beslut nedsättning iatt om

iförevarande fall inte behöver fattas bolagsstämma. förGrunderna
nedsättningen kan i stället slås fast i fullständig amorteringsplan. Om idet överlåts till bolagsstämman besluta inlösen skallnär ägaatt rum, i

imåste grunderna för urvalet aktierna i bolagsordningen.av anges
iEnligt 7 kap. 1 andra stycket kan bolag, i§ stället för att avyttra

förvärvad aktie, dra in densamma nedsättning iegen genom av
iaktiekapitalet. För sådan nedsättning gäller vanliga regler. Den

svenska lagen innehåller inga särskilda regler för det fall nedsätt- i
ningen aktier förvärvats vederlag eller medutan ut-avser som
nyttjande fritt kapital.egetav

Kommitténs överväganden

iArtikel 36 punkten 1 littera d nödvändiggör ändringar i den svenska
lagen. För uppfylla direktivets krav föreslår kommitténatt att som 1huvudregel föreskrivs reglerna borgenärsskydd i 6 kap. 6 §att om 1skall iakttas vid sådan nedsättning iäven sker enligt bestäm-som
melserna i 6 kap. 8 iaktta reglerna borgenärsskydd vidAtt om i
nedsättning berör aktier, vilka ställs till bolagets förfogande utansom
vederlag eller inlöses utnyttjandemed fritt kapital, äregetsom av
emellertid inte nödvändigt enligt direktivbestämmelsen. I svensk rätt
torde med direktivbestämmelsen avsedda fall delsnärmast motsvaras

fall inlösen enligt förbehållnär i bolagsordningen sker medav
utnyttjande utdelningsbara medel, dels fall sådantnär inlösen-av av
förbehåll aktier saknar värde vid inlösningstillfället därföravser som

deras värde på grund bestämmelse i bolagsordningen heltatt av i
tillgodogjorts deras aktiemasägare under löptid. Enligt kommitténs i
mening bör undantagsbestämmelsema i 36även artikel punkten 1

ilittera d införas i den svenska lagen. Sålunda bör föreskrivas att
ireglerna borgenärsskydd inte behöver tillämpas i angivna fall.om nu

För uppfylla direktivbestämmelsens förkrav och förhindraatt att att
nedsättningen sådan upphov till bokföringsmässig vinst,som ger som
i sin kan delas bör vidare föreskrivas belopp itur ut, att ett som

det nominella värdet de inlösta överförasaktierna skallmotsvarar av i
itill ieservfonden. får iakttagandeDenna reglernautan av om i
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ökningförlusttäckning ellerförendastborgenärsskydd användas av
vidi anspråkvisst fall kanireservfondenaktiekapitalet. Att tas

skulleden inteinnebäraintenyemission till underkurs attsynes
direktiv-iställsfondensärskildauppfylla de krav på den som

bestämmelsen.
måstealltidnedsättningfallavsedda6 kap. 8 följer där§Av att av

föreskriverintebolagsordningen attbolagsstämman,beslutas omav
Artikelfårendast den äganedsättningen skall äga attutan rum.rum
sådantmajoritet förkvalificeradpånågot krav36 uppställer inte

vadenlighet meddärför imening börEnligt kommitténsbeslut. som
inedsättningbeslutbeträffandeföreskrivsgällande lagenligt om

avgivna rösterpå bolagsstämmanmajoritetallmänhet, absolut varaav
tillfyllest.

Övriga ändringnågon36 påkallar inteartikelbestämmelser i av
svenska lagen.den

alltiddetföljerallmänhetnedsättning ibestämmelserna attAv om
nedsättningbeslutfattapå bolagsstämmanankommer att genomom

pålagensvenskaändring denNågonaktier.indragning avegnaav
erforder-därför inteartikel 37 punkten l äribestämmelsengrund av

lig.
nedsättningsåtgärdendaindragning denlagensvenska ärEnligt den

aktier. Genomförvärvadeavseende påmedkan äga egnarumsom
till aktieägarnaåterbetalningvisserligenförvärvet äger menrum,en

aktie-tillåterbetalningnågonmedför intesådanindragningen som
föreskrivasvenska lagen atti denskälsakligtNågotägarna. att

iiakttasskall37artikelborgenärsskydd på isättreglerna angesom
föreligger därför inte.fallifrågavarandenu

regelsärskildföreskrivaskälföreliggerhellerInte att omen
Nedsätt-fall.beslut i dessabolagsstämmasförmajoriteterforderlig

såledesböraktierindragningaktiekapitaletning egnaavgenomav
allmänhet.inedsättningreglerna förhelt följadelför svensk

3§Artikel

35,artikelfall iskall deislag aktierdet finns fleraOm avsessomav
inlösenbeslutbolagsstämmansartikel 37. 136.1 b ochartikel avom

indragningdettanedsättningellertecknade kapitaletdet genomav
för varjeminstsärskild omröstningföremål förbliaktier enav

åtgärden.berörsvilkasaktieägarekategori rätt avav

Bakgrund

nedsättningbeslutbolagsstämmasartikel skallförevarandeEnligt om
särskildföremål förbliaktierindragningaktiekapitalet avgenomav

Avåtgärden.berörsvilkas rättaktieägare,bland deomröstning av
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artikel 40 följer dess regler erforderlig majoritet skall iakttas.att om
Såsom påpekats under artikel 31 har bestämmelsen i så gott som
samtliga medlemsstater tillämplig endast nedsåttningsbe-näransetts
slutet försämrar den tillkommerrått ägare aktier visst ellersom av av
vissa slag.

Kommitténs överväganden

De krav ställs i artikel 38 uppfylls de regler rörande omröst-som av
ning vid nedsättningsbeslut kommittén föreslagit under artikel 31.som

Artikel 19

Om lagstiftningen medlemsstati tillåter bolagen aldieratten utge
kan âterköpas, skall lagstiftningen för återköp aktierna minstsom av

kräva följande villkor uppfylldaäratt

a återköpet skall tillåtas bolagsordningeni eller sufielseurkunden
innan teckning sker de aktier kan återköpas;av som

b aktierna skall helt betalda;vara

villkorenc och för återköpet skall bestämda bolags-sättet ivara
ordningen eller stifielseurkunden;

d dterköpet får endast ske med medel kan delas enligt artikelutsom
15.] eller med intäkter fidn nyemission sker och förien som
återköpet;

beloppe det nominella värdet eller, avsaknadiett motsvararsom
sådant värde, det bolgförda parivärdet alla återköpta aktier skallav av

föras till får delas till aktieägarnainteöver iuten reserv annatsom
fall då det tecknade kapitalet dennaned;än får endastsätts reserv
användas för öka det tecknade kapitalet fondemission;att genom en

f punkt tillämpas återköpetinte har skett med intäkter fråne om en
harnyemission och för återköpet;iägtsom rum

g det har beslutats överkurs skall betalas till aktieägarnaattom en
med anledning återköpet, får överkursen endast erläggas medav
medel får delas enligt artikel 15.1 eller med medelutsom ur en

den i får delas tillän intereserv, annan utsom avses e, som
aktieägarna falli då det tecknade kapitalet ned; dennaänannat sätts

får endast användas för öka det tecknade kapitaletreserv att genom
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fondemission, för täcka kostnader artikel 3i ellerjatten avsessom
emissionskostnader för aktier eller obligationer eller för betalaatt en
överkurs till innehavare aktier eller obligationer skallav som
áterköpas;

h återköpet skall offentliggöras enligt medlemsstatsvarje lagstiftning
överensstämmelse med artikel 3 direktiv 68151EEG.i i

Bakgnmd

påFörevarande artikel syftar i engelsk aktiebolagsrätt föreliggandeen
aktiermöjlighet kan återköpas redeemable shares.att utge som

Gällande rätt

Aktiebolagslagen intemedger aktiebolag aktier i artikelnatt utger av
åsyftat slag.

Kommitténs överväganden

Artikel intresse för39 saknar svenskt vidkommande.

2.9 Avslutande bestämmelser

Artikel 40

lagstiftningMedlemsstaternas skall föreskriva de beslutatt som
artikel 29.4 och 5i artiklarna 30, 31, 35 och skall38samtavses

kräva majoritet får understigaminst inte två tredjedelaren som av
de förenade med de företrädda värdepapperen eller detröster ärsom
företrädda tecknade kapitalet.

Medlemsstaternas lagstiftning får dock förskriva enkelatt en
majoritet enligt tillräcklig,punkt 1 hälftenminströsterna ärav om

det tecknade kapitalet företrätt.ärav

Bakgrund

Artikeln uppställer regler erforderlig majoritet för bolagsstämmasom
beslut bl.a. begränsning upphävandeeller aktieägares före-om av
trädesrätt vid nyemission för beslut nedsättning aktie-samt om av
kapitalet.

stämmans beslut skall i de angivna fallen fattas med bifall minstav
två tredjedelar de förenade påröster är med antingen deav som

företräddastämman värdepapperen eller det på företräddastämman
tecknade kapitalet. den nationella lagstiftningenI kan dock föreskrivas

kan fattasstämmans beslut med bifall minst hälften rösterna,att av av
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företrätt vidtecknade kapitalet stämman.hälften det ärminst avom
i så samtligatolkas bestämmelsenOrdalydelsen till gotttrots, som

kvalificerad majoritet de vidkrav påmedlemsstater ett avsom
för vid företräddastämmanrösterna. Rösteravgivnastämman

kapital inte deltagit i beslutetföreträtt tecknatellervärdepapper som
påverka detsamma.därigenom inte heller attkommer

företrädda värdepapper och företrätt tecknatDistinktionen mellan
i vissa länder tillkommer obliga-betingad den rättkapital är somav

i vissa bolagsstämmobeslut. med-deltaga Itionsinnehavare att
inte någon sådan innebärobligationsinnehavare har råttdärlemsstater

på två tredjedelar för desålunda krav rösternabestämmelsen ett av
beslutet deltagande aktierna.företrädda och istämmanpå

Artikel 41

artikel artikelfår frångå 9.1, 19. 1 första ledetMedlemsstaterna1 a. och 29 den mån det behövs förartiklarna 25, 26b ioch attsamt
ellerbestämmelser skall kunna tillämpas har till ändamålantas som

anställda och andra den nationella lagstiftningenunderlätta för iatt
få del företagens kapital.personkategorier iangivna att

får underlåta tillämpa artikel 19.1 förstaMedlemsstaterna att a
och 36-39 på bolag bildas enligtartiklarna 30, 31ledet samt som

och vid sidan kapitalaktiersärskild lagstiftning ger utavsom
till för de anställda kollektiv, vilket påarbetsaktier förmån ettsom
företräds fidlmaldige medbolagsstämman rösträtt.av

Bakgrund

förekommer lagstiftning syftar tillenskilda medlemsstaterI attsom
anställdas förvärv aktier i det bolaget. Enligtunderlätta av egna

förevarande artikel punkten I får medlemsstaterna undantag frångöra
direktivets regler rörande inbetalning aktiekapitalet,vissa av av

aktier ökning aktiekapitalet, behövsdetförvärv samtav egna av om
underlätta för anställda eller andra personkategorier få delför attatt

kapital. Enligt punkten 2 får medlemsstaterna underlåtaföretagensi
vissa direktivets regler beträffande förvärvtillämpaatt av av egna

och nedsättning aktiekapitalet bolag bildasaktier enligtav som
lagstiftning vidsärskild och sidan kapitalaktier utsom av ger

arbetsaktier till förmån för de anställda kollektiv.ettsom

Gällande rätt

4 kap. 2 framgår§ bolagsstämma vid kontantemission kanAv att
aktieägamasåsidosätta företrädesrätt och rikta emission exempel-en

bolagetstill anställda. Huvudsyftet med paragrafen emellertidärvis
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inte underlätta anställdas aktieförvärv och den inteatt utgörasynes
sådan lagstiftning med artikeln. finnsDet inte heller isom avses
övrigt svensk lagstiftning i artikeln slag.avsettav

Kommitténs överväganden

Artikel 41 saknar intresse för svenskt vidkommande.

Artikel 42

detta direktiv skall kunna genomförasFör måste medlemsstaternasatt
behandlalagstiftning de aktieägare lika befinner sig isom samma

ställning.

Bakgrund

Artikeln denuttrycker aktiebolagsrättsliga s.k. likhetsprincipen. En
sådan princip allmänt omfattad iär medlemsstaternas aktiebolagsrätt.

Enligt tyska aktiebolagsrättenden innebär likhetsprincipen att
aktieägare, för vilka i övrigt förutsättningar gäller, inte fårsamma
behandlas olika. Likhetsprincipen hade före anpassningen till
direktivet inte kommit till generellt iuttryck något särskilt lagrum i

aktiebolagslagenden tyska ansågs allmänutgöra rättsgrund-utan en
inom tyska bolagsrätten.den I samband direktivanpass-medsats

ningen lagfästes emellertid likhetsprincipen i lagrum enligtett vars
lydelse aktieägare under lika förutsättningar skall behandlas lika.
Även den franska aktiebolagsrättenenligt principenanses om
aktieägarnas likställighet gälla allmän rättsgrundsats.som

Gällande rätt

förstaEnligt 3 1 stycket harkap. § alla aktier i likabolaget rätt, om
inte följer paragrafen. bolagsordningenI bestämmaskanannat attav
aktier olika slag skall finnas eller kunna Sådan be-ut.av ges
stämmelse skall olikheterna mellan aktieslagen, antalet aktierange av
varje slag aktierna inte skall medföra lika tillrätt andel isamt, om
bolagets tillgångar eller företrädesrätt tillkommervinst, den som
aktieägarna vid ökning aktiekapitalet enligt 4 kap.av

9 kap. 16 föreskrivs fattaI § bolagsstämma inte får beslut,att som
beredaär ägnat otillbörlig fördel åt aktieägare eller tillatt annan

förnackdel bolaget eller aktieägare. 8 kap. 13 § framgårAvannan
motsvarande förbud gäller i fråga rättshandling elleratt om annan

åtgärd ställföreträdare förstyrelsen eller bolaget.av annan

Kommitténs överväganden

Aktiebolagslagen uppfyller krav ställs i artikel 42.de som
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Artikel 4,3

Medlemsstaterna skall krafl dei lagar och andra författ-sätta
ningar behövs för följa detta direktiv två dr efterinom dagenattsom
för anmälan. skallDe underrätta kommissionen detta.genast om

Medlemsstaterna behöver tillämpainte artikel 3 och kj påg,
de bolag redan finns författningarna punktnär i 1som som avses
träder krafl.i

fårDe bestämma föreskrifterövriga dettai direktiv skall tillämpasatt
på dessa bolag först 18 månader efter ikrafitrddandet.
Denna tidsjrist fdr dock år det gäller artiklarna 6 och 9närtrevara

fem år det gäller unregistered Storbritanniennär companies isamt
eller på Irland.

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna tilltexterna
centrala bestämmelser i nationell lagstiftning de detinomantarsom
område omfattas detta direktiv.som av

Bakgrund

Artikel 43 bestämmelser direktivets implementering iupptar om
medlemsstaterna. Bestämmelserna inte tillämpningäger vid anpass-
ning den svenska lagen till direktivets krav. Enligt EES-avtaletav
bilaga XXII skall Sverige implementera andra bolagsdirektivet inom
två år från avtalets ikraftträdande. Sverige får därutöver utnyttja de
Övergångsbestämmelser ñnns i punktensom

Kommitténs överväganden

Kommittén föreslår ändringarna i aktiebolagslagenatt med anledning
andra bolagsdirektivet skall träda i kraft den 1 januari 1995.av

I enlighet med artikel 43 punkten 2 andra stycket bör 3 kap. l §
tillämpas i dess äldre lydelse till utgången juni 1996.av

Artikel 44

Detta direktiv riktar tillsig medlemsstaterna.

Kommitténs överväganden

Direktivet riktar sig till medlemsstaterna i EG. EES-avtaletAv
protokoll 1 följer det inom EFTA-området skallatt riktat tillanses
EFI A-staterna.
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3 EGs tredje bolagsdirektiv

3.1 Inledning

EGs tredje bolagsdirektiv behandlar fusioner mellan bolag. Direk-
tivet, i sina huvuddrag utarbetades under 1960-talets del,som senare
skall i ljuset EGs strävanden samarbete ochatt uppmuntrases av
samgåenden mellan företag i de olika medlemsstaterna för uppnåatt
skalfördelar i produktionen och starkare ställning på världsmark-en
naden. Dessa strävanden hade särskilt framskjuten plats underen
1960-talet, då på flera håll också uttrycktes deöver amerikan-en oro
ska storföretagens allt starkare ställning på den europeiska kontinen-
ten.

Direktivet reglerar flera sätt realisera dessaett strävanden,attav
nämligen fusioner. Därmed i direktivet bolag förvärvaratt ettavses
samtliga tillgångar och skulder i eller flera andra bolag ellerett att
två eller flera bolag bildar bolag till vilket deras samtligaett nytt
tillgångar och skulder överlåtes, varefter det eller de överlåtande
bolagen upplöses likvidation. Den civilråttsligautan regleringen av
sådana företagssamgåenden uppvisar sedan länge variationerstora
mellan olika länder. I Tyskland infördes fusionsinstitutet år 1861, i
andra europeiska länder det ännu drygt hundra år ettvar senare
oreglerat eller okänt förfarande.

I den mån fusionsregler sålunda över huvud förelåg vid tidpunkten
för direktivets utarbetande, dessa så uteslutandegottvar som
tillämpliga på samgåenden mellan företag i och land.ett samma
Fusioner över ländergränsema från juridiska utgångspunktervar
mycket svåra genomföra.att

Kommissionen tillsatte år 1965 arbetsgrupp för på basisatten av
Romfördragets artikel 220 utarbeta underlag till överens-ett en
kommelse internationella fusioner. förslagGruppens överlämnadesom
efter flera bearbetningar till Rådet år 1973. Rådet emellertid intevar
berett godtaga förslaget. Kommissionen inriktade sig därföratt på att

Åruppnå den eftersträvade regleringen bolagsdirektiv.ettgenom
1985 framlade Kommissionen förslag till tionde bolagsdirektivett
rörande internationella fusioner. Förslaget har emellertid inteännu
antagits Rådet.av

Parallellt med arbetet internationellarörande fusioner påbörjades
utformningen tredje bolagsdirektiv rörande nationella fusioner.ettav
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Kommissionen nämligen reglering länderöver-ansåg att aven
rörandeskridande fusioner förutsatte harmonisering reglernaen av

förstafusioner. förslag till tredje direktiv presenteradesnationella Ett
gången 1970. beaktande bl.a. nämnda förslag tillår Med av ovan

fusioner framlades direktiv-överenskommelse rörande internationella
förslaget år 1973 och därefter i ytterligarei reviderad form en

1975. Direktivet slutligen Rådet årreviderad version år antogs av
1978.

3.2 tillämpningsområdeDirektivets

Artikel I

detta direkti föreskriver skall vidtasI samordningsåtgärderDe vsom.
medlemsstaternas lagar eller andra för-fråga bestämmelseri iom

följande bolagsfomzerfattningar om

-I Tyskland
die Aktiengesellschaft,

I Belgien-
de vennootschapla sociéténaamloze anonyme,

I Danmark-
akrieselskaber,

FrankrikeI-
la Société anonyme,

I Irland-
och public limited bypublic limited by shares companiescompanies

capital,having shareguarantee a

ItalienI-
la societå azioni,per

LuxemburgI-
la société anonyme,

I Nederländerna-
de naamloze vennoøtschap,

StorbritannienI-
limited byoch publicpublic limited by shares companiescompanies

capital.having shareguarantee a

koopera-tillämpa detta direktiv påbehöverMedlemsstaterna inte
de punkt 1organiserade någon angivnaföretag i itiva är avsom

medlemsstat dennalagstiftningen utnyttjarbolagsformerna. iOm en
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möjlighet, skall dessa bolag skall ordenden föreskriva inatt ta
kooperativt företag samtliga de handlingar artikel 4i inämnssom
direktiv 68151EEG.i

Medlemsstaterna behöver tillämpa detta direktiv ellerinte ettom
flera de bolag förvärvas eller upplöses försatt konkursiärav som
eller föremål ackord liknande förfarande.för ellerär

Bakgnmd

förstaDirektivets artikel fastställer dess tillämpningsområde. På
i första och bolagsdirektivetsätt andra sker dettasamma som genom

de bolagsformeruppräkning skall omfattas direktivet.en av som av
upptar vidUppräkningen samtliga medlemmar i EGstater som var

utfärdande nationelladirektivets och med användande denanger, av
beteckningen, vilken eller vilka bolagsformer på vilka direktivet skall
tillämpas. blivit medlemmar efterFör i gemenskapenstater som
direktivets utfärdande direktivets tillämpningsområde ianges
tillträdesakten.

punkten 1 framgår direktivet skall tillämpas på aktiebolag.Av att
Finns det i medlemsstat vid sidan aktiebolaget ytterligare någonen av
eller några bolagsformer personligt behöver direktivetägaransvarutan
inte tillämpas på dessa. I exempelvis Tyskland tillämpas direktivet på
bolagsformen Aktiengesellschaft, inte på bolagsformenmen
Gesellschaft mit beschränkter Haflung. På motsvarande berörsätt
direktivet i Danmark aktieselskab, inte anpartsselskab. Imen
Storbritannien och Irland, där det finns två kategorier aktiebolag,av
tillämpas direktivet på aktiebolag tillhar möjlighet vända sigattsom

publickapitalanskaffning,allmänheten för dvs. companies, intemen
companies.på private

direktivet kooperativPunkten 2 medger inte tillämpas påatt
verksamhet direktivet omfattade bolagsformen.organiserad i den av

Slutligen direktivet minstmedger punkten 3 inte tillämpasatt om
fusionerande i föremålde bolagen försatt konkurs eller ärärett av

för ackord eller liknande förfarande.

Gällande rätt

ochBestämmelser fusion aktiebolag finns i 14 kap. ABLmellanom
25-föreskrifter registrering genomförd fusion finns irörande av

31 §§ ABF.
kooperativAktiebolagslagen särskilda regler förinte någraupptar

verksamhet bedriven i aktiebolagsform.
Aktiebolagslagen ihindrar inte fusion bolag är försattsomav

intekonkurs eller föremål för ackord. Något sådant hinder uppställs
heller i 1987672 1970847.konkurslagen eller ackordslagen
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Kommitténs överväganden

På anförtsskäl i den allmänna motiveringen 2. Privata ochsom
publika aktiebolag föreslår kommittén aktiebolagen indelas i tvåatt
kategorier, nämligen privata och publika aktiebolag. likhetI med vad

fallet iår EGs medlemsstater blir direktivets bestämmelsersom
därvid tillämpliga på publika aktiebolag, medan privata aktiebolag
inte omfattas direktivets krav. Med hänsyn framför allt till intressetav

möjliggöra fusion mellan aktiebolag olika kategorier,attav av
föreslår emellertid kommittén enhetlig reglering för bådaen
kategorierna.

Det finns inte skäl särskilda regler i aktiebolagslagenatt ge om
kooperativ verksamhet.

Kommittén ñnner inte heller skäl begränsa möjligheterna tillatt
fusion under konkurs ackord.eller

3.3 Regler fusion absorption ochom genom
kombination

Artikel 2

Medlemsstaterna skall bolagfråga lyderi under derasom som
nationella lagstiftning uydrda regler fusion ägerom som rum genom

bolag förvärvar eller flera andra bolag och fusionatt ett ett om som
bildande bolag.äger ett nyttrum genom av

Bakgrund

Medlemsstaterna enligt förevarandeskall artikel införa regler om
fusion mellan bolag omfattasdet slag direktivet ochav som av som
lyder under medlemsstaternas nationella lagstiftning. skallReglerna
omfatta nämligentvå fusioner, fusion bolagtyper att ettav genom
förvärvar bolag absorption fusionoch skerett annat som genom- -
bildande bolag kombination. Reglerna vidskall bådaett nyttav -
fusionstyper samgåenden mellan två eller flera bolag bolagettavse -

absorberar två eller flera andra bolag respektive två fleraellersom
bolag kombineras till bolag.ett nyttsom

Gällande rätt

14 fusionI kap. 1 § regleras absorption och i 14 kap. 2 §genom
fusion kombination. Fusion absorption enligtkangenom genom
lagens ordalydelse ske endast mellan två bolag, medan fusionen

kombination kan samgående mellan två eller fleraettgenom avse
bolag.
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Kommitténs överväganden

Aktiebolagslagen regler rörande de tvåupptar fusions-typer av
förfaranden i artikel 2. För till fullo uppfylla direktivetsattsom anges
krav år det emellertid nödvändigt utvidga fusionsformen absorptionatt
till omfatta samgåenden även mellanatt fler ån två bolag. 14 kap.
1 § andra stycket 1

Med den kommittén föreslagna uppdelningen i privata ochav
publika aktiebolag, aktualiseras frågan fusion skall kunnaom en
innefatta bolag olika kategorier. Kommittén finner i detta avseendeav
skäl föreslå endast den begränsningenatt privat aktiebolag inteatt ett
får absorbera publikt aktiebolag ochett privat aktiebolag inteatt ett
får bildas kombination där eller flera de överlåtandeettgenom av
bolagen år publikt. 14 kap. 2 första§ stycket En sådan begränsning
behövs för förhindra bestämmelsernaatt byteatt om av
aktiebolagskategori kringgås.

Artikel 3

dettaI direktiv med yitsion förvärv sådantavses ettgenom
förfarande varigenom eller flera bolag överlåtande bolagett
upplöses likvidation och isamband därmed överför samtligautan sina
tillgångar och skulder till bolag Övertagande bolag,ett annat mot
vederlag till aktieägarna det eller dei överlåtande bolagen formi av
aktier deti Övertagande bolaget och förekommandei fall kontant
ersättning fårinte överstiga tio dessa aktiers nomi-som procent av
nella värde eller, i avsaknad sådant värde, det bokförda parivär-av
det.

lagstiftningen i medlemsstat får föreskriva fusionen att genom
förvärv får ske eller flera deäven överlåtande bolagen harettom av

likvidation,i under förutsättningträtt utskiftning det överlåtandeatt av
bolagets tillgångar till aktieägarna inte har påbörjats.ännu

Bakgrund

Förevarande artikel i punkten I definition fusionupptar en av genom
absorption, i direktivet kallat fusion förvärv. Av bestäm-genom
melsen framgår fusion detta slag kommer tillatt stånden av genom

eller flera bolagatt upplösesett likvidation och i sambandutan
därmed överför alla sina tillgångar till bolag vederlagett annat mot
i form aktier i det Övertagande bolaget till aktieägarna i det ellerav
de överlåtande bolagen.

För underlätta fastställandet lämpligtatt utbytesförhållandeettav
mellan aktierna i de berörda bolagen tillåts dock vederlaget innefatta
även kontant ersättning, under förutsättning denna inte överstigeratt
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Saknari Vederlaget.värdet på aktiernanominelladettio procent av
utgångs-medandelen i stället beräknasskallnominellt värdeaktierna

parivårde.bokfördai aktiernaspunkt
flera bolagtvå ellersamgående mellanföljerartikel 30Av ettatt

ersättningmed kontantangivet sätt, motsvararsomenmenru
i Vederlaget,aktiernanominella värdetdettioän procent avmer

27-29.5-23i artiklarnareglernaockså omfattas samtav
fusionföreskrivamedlemsstat fårframgårpunkten 2 attAv att en

överlåtandeflera deellerfår skeförvärv även ett avomgenom
detutskiftningförutsättningunderlikvidation,ibolagen trätt att av

påbörjats.intetill aktieägarna ännutillgångarbolagetsöverlåtande

Gällande rätt

fusiondirektivet benämnersamgåendeDen typ genomsomav
enligt 14absorptionfusionnärmastförvärv motsvaras genomav

kap. 1
uppställs i lageni direktivetfalletfrån vad ärskillnadTill som

begränsning inågonemellertid intefusionbeträffande denna typ av
kundeaktiebolagslagEnligt 1944 årsfusionsvederlagetsfråga art.om

i detaktier över-ellerendastfusionsvederlaget utgöras pengarav
1975iemellertidslopadesmotiveringbolaget. närmaretagande Utan

kan utgörasi dagvarför Vederlagetbegränsning,års dennalag av
värdepapperocksåÖvertagande bolaget,i detaktier pengar,men av

olikaocksåkanVederlagetegendom. sammansatteller avvaraannan
egendom.slag av

bestäm-enligtdetta slag,fusionkankonstateratsSom avenovan
mellan fler änsamgåendeinteavfattning,nuvarandemelsens ettavse

förfarande.i ochtvå bolag ett samma
absorption ägerfusionuttryckligenmedgerLagen att rumgenom

1 första14 kap. §likvidation,iöverlåtande bolaget trättdetäven om
meningen.andrastycket

övervägandenKommitténs

iabsorptionfusionsformenreglerade motsvarari 14 kap. 1 §Der
definierade1punktenartikelförevarandeihuvuddrag densina

förvärv.fusionfusionsfonnen genom
ifrågavarandefusionsvederlaget vid typföreskrivsartikelnI avatt

sådanaellerbolagetÖvertagandei detaktierfusion skall utgöras avav
dettiomotsvarande högst procentförening med kontanteraktier i av

emellertid30 följerartikelaktierna. attpå Avvärdetnominella
skall tillämpas27-295-23artiklarnaibestämmelserdirektivets samt

tiohögre änersättningen är procent.kontantadet fall denföräven
frågaibegränsningarnågrainteuppställerAktiebolagslagen om

förenligt medintemening är dettakommitténsEnligtvederlagets art.
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direktivet. För stå i överensstämmelse med direktivet,att bör därför
bestämmelserna fusion absorption kompletteras medom genom en
föreskrift vederlaget skall lämnas i formatt aktier i detom av
Övertagande bolaget vederlaget till viss del ocksåatt får utgörasmen

Kommitténs uppfattning är den kontanta delenav bör fåpengar. att
uppgå till högst 50 det nominella värdet påprocent aktierna iav
vederlaget. 14 kap. första1 § stycket

Bestämmelsen bör vidare ändras så den också möjliggöratt sam-
gåenden mellan fler än två bolag i och fusionsförfarande.ett samma
14 kap. 1 § andra stycket 1

Möjligheten till fusion i det fall det överlåtande bolaget trätt i
likvidation, bör slutligen stå öppen endast under tiden fram till dess
utskiftning bolagets tillgångar påbörjats. 14 kap. 2 andra§av
stycket

Artikel 4

I detta direlaiv med fusion bildande bolagavses genom ett nyttav
sådant förfarande varigenom flera bolagett överlåtande bolag

upplöses likvidation och isamband därmed överförutan samtliga sina
tillgångar och skulder till bolag de bildar, vederlag tillett som mot
aktieägarna dei överlåtande bolagen formi aktier detiav nya
bolaget och förekommandei fall kontant ersättning inte fårsom
överstiga tio dessa aktiers nominella värde eller,procent iav
avsaknad sådant värde, det bokförda parivärdet.av

Lagstiftningen i medlemsstat får föreskriva fusionen att genom
bildande bolag får ske ellerett fleranytt även deav ettom av
överlåtande bolagen har likvidation,i under förutsättningträtt att
utskiftning det överlåtande bolagets tillgångar till aktieägarnaav ännu

harinte påbörjats.

Bakgrund

Förevarande artikel i punkten 1 definition fusionupptar en av genom
kombination, i direktivet kallat fusion bildande ett nyttgenom av
bolag. bestämmelsenAv framgår fusion detta slag kommeratt en av
till stånd flera bolag upplöses likvidationatt och igenom utan
samband därmed överför samtliga sina tillgångar och skulder till ett
bolag de bildar, vederlag till aktieägarna i demot överlåtandesom
bolagen i form aktier i det bolaget. På motsvarande sättav nya som
vid fusion förvärv tillåts vederlaget även i dessa fallgenom
innefatta kontant ersättning, under förutsättning denna inteatt
överstiger tio det nominella värdet påprocent aktierna i vederlaget,av
eller aktierna saknar nominellt värde, tio aktiernasom procent av
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bokförda parivärde.
gällerförvärvfusionbestämmelsernaAnalogt med genomom

ellertvåmellansamgåendeockså30emellertid enligt artikel ettatt
ersättningkontantmedangivet sätt,bolagflera enmennu

fusionmedbetraktaår etttiorepresenterande än attprocent, sommer
förfarande.likställt

medlemsstatpunkten 2ifalldettaför attfastslås ocksåSlutligen en
skefår ävenbolagbildande nyttfusion ettföreskrivafår att avgenom

underlikvidation,iträttbolagenöverlåtandedeeller fleraett avom
tilltillgångarbolagetsöverlåtandedetutskiftningförutsättning att av

påbörjats.haralctieägama inteännu

Gällande rätt

direktivetsamgåendedenaktiebolagslagen typl motsvaras somav
fusionbolagbildandefusion nyttettbenämner genomavavgenom

fallskall i dettaFusionsvederlaget2kombination enligt 14 kap.
bolaget.nybildadedetaktier iutgöras av

ellerhinderskekan ett2 § att14 kap. utanfusion enligtEn av
hindraroch lagenlikvidationiträttöverlåtande bolagendeflera av

bolagetsskiftetsedanskerfusionenfallheller i dettainte avatt
påbörjats.tillgångar

övervägandenKommitténs

kombinationfusionsformen motsvararreglerade14 kap. 2i §Den
fusionfusionsformendeñnierade1punktenartikelförevarandeden i

bolag.bildande ett nyttavgenom
tillmöjligheten2 börpunkteniställskravuppfylla deFör att som

kombinationfusionfrågailikvidation ävenfusion under genomom
överlåtandedeskifietill dessframtidenunderendaststå öppen av

stycketandra2kap. §14påbörjats.tillgångarbolagens

absorptionFusion3.4 genom

Anikets

skallbolagenfitsionerandedeiledningsorganenellerFörvaltnings-
jitsionsplan.skriftligupprätta en

uppgifterföljandeinnehålla minstskallFusionsplanen

ochform, säte,fitsionerande bolagensdea namn

storlekenfallförekommandeoch iutbytesförhállande avaktiernasb
kontanta ersättningen,den
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de villkorenc för utlämnandenärmare aktier det Övertagandeiav
bolaget,

d den tidpunkt från vilken sistnämnda aktier till utdelningrättger
vinst särskilt förhållandevarje berör dennasamt rått,av som

den tidpunkte från vilken det överlåtande åtgärderbolagets i
bolqöringshänseende skall företagna Övertagandeför detanses
bolagets räkning,

f de rättigheter det Övertagande bolaget innehavaretillförsäkrarsom
sådana aktier till vilka särskilda ochrättigheter knutna inne-av är

ha andra värdepapper aktier eller de föreslåsåtgärderänvare av som
till förmån för dessa personer,

särskild förmång varje beviljas de sakkunniga i arti-som angessom
kel 10.1 och ledamöterna de fusionerandei bolagens förvaltnings-,
lednings-, tillsyns- eller kontrollorgan.

Bakgrund

En fusion föregås typiskt förhandling de berördamellansett av en
företagen, avtalsslut och godkännande bolagsstäm-avtalet påett ett av

Denna ordning gällde redan före direktivets utfärdande i deman.
flesta medlemsstater, i detaljerna förelåg skillnaderbetydandemen
mellan länderna.

Direktivet kräver inte dessa skillnader helt undanröjs, siktaratt utan
till uppnå minimiskydd för aktieägarna. i förstaskall skeatt ett Detta
hand aktieägarna tillräcklig och så långtatt garanteragenom en
möjligt objektiv information de väsentliga fusionsvillkoren innanom
bolagsstämman fattar det slutliga fusionsbeslutet.

enlighet härmed föreskrivsI i förevarande punktenartikel 1 att
törvaltnings- eller ledningsorganen i skallde fusionerande bolagen

skriftligupprätta fusionsplan, preciseras iinnehållnärmareen vars
punkten 2. Beteckningen fusionsplan intedenär vald så att
korresponderar med någon de i användamedlemsstaterna tidigareav
nationella för fusionsavtalet mellan bolagen.terrnerna

I punkten 2 minimiinnehållet i fusionsplanen. Fusionsplanenanges
skall för det första bolagens form, litteraoch säte,ange a.namn
Vidare skall enligt vilket förhållande skall utväxlasaktiernaanges
och storleken eventuell kontant b.ersättning, litteraav

Fusionsplanen skall också upplysa förvillkorende närmareom
utlämnandet de i vederlaget ingående Övertagandeaktierna i detav
bolaget, littera den tidpunkt från berättigarvilken aktierdessasamtc,
till utdelning och varje särskilt förhållande denna rätt,berörsom
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littera d.
littera följer fusionsplanen tidpunkt fråni skall denAv atte anges

vilken det överlåtande åtgärder i bokföringshänseende skallbolagets
företagna för det Övertagande bolagets räkning.anses

Fusionsplanen skall också de rättigheter det Övertagandeange som
bolaget tillförsäkrar innehavare aktier särskilda rättighetermedav
och innehavare andra värdepapper aktier, litteraän Bestäm-av
melsens första led innefatta särskilda rättigheter bl.a. i fråga omanses
akties röstvärde och i fråga till andel i tillgångar och vinst.rättenom
Bestämmelsens andra i första hand olika skulde-led typeravser av
brev, också andra värdepapper utgivna det överlåtandeavmen
bolaget.

Slutligen stadgas i littera fusionsplanen skall varjeattg ange
särskild förmån beviljas de sakkunniga skall granskasom som
fusionsvillkoren 10 punkten i deartikel 1 ledamöternase samt
fusionerande bolagens förvaltnings-, lednings-, tillsyns- eller kontroll-

organ.

Gällande rätt

Vid fusion skall enligt 14 de fusionerandeabsorption kap. l §genom
bolagen förslag till fusionsavtal skallupprättagemensamt ett som

fusionsvederlaget och grunderna för dess fördelning.ange
bli giltigt skall fusionsavtalet därefter godkännas bolags-För att av
i Överlåtande bolaget. 14 kap. 8 föjer dockstämman det §Av att

fusion mellanbolagsstämmans godkännande inte nödvändigt vidär
moderbolag och helägt dotterbolag.

Till ledning för beslut skall aktieägarna i det överlåtandestämmans
förebolaget ha möjlighet viss tid bolagsstämman delta ettatt av

detbeslutsunderlag i form förslag till beslut,stämmansettav
förförslaget till fusionsavtal, redogörelse styrelsenupprättade aven

vid bedömningende omständigheter kan viktvara av avsom
fusionsavtalets bolaget yttrande bolagetslämplighet för samt ett av

årsredovisningen interevisorer styrelsens redogörelse. SkallÖver
aktieägarna också ha möjlighet delbehandlas på skallstämman, att ta

fusionsvederlagetvissa årsredovisningshandlingar Ingår iav m.m.
detta bolag utfärdadeaktier i det Övertagande bolaget eller av

förenade optionsrätt tillkonvertibla skuldebrev eller skuldebrev med
årsredovisningshandlingar företesnyteckning, skall motsvarande m.m.

också beträffande Övertagande bolaget.det
fusionen aftärstransaktionÖvertagande bolagetI det är en varom

och inte några reglerstyrelsen behörig besluta lagenär att upptar om
underlaget för detta beslut.
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Kommitténs överväganden

fusion absorptioni dag föreliggande skyldigheten vidDen att genom
fusionerande bolagenförslag till fusionsavtal mellan deupprätta ett
fusionerande bolagenskyldighet för styrelserna i debör ersättas av en

uppgifterinnehålla defusionsplan skallupprättaatt somen gemensam
skall skriftlig.artikel 5 punkten 2. Fusionsplaneni varasom anges

414 kap. §

Artikel 6

de fusionerandeoffentliggöras för ochFusionsplanen skall vart ett av
medlagstiftning överensstämmelsebolagen enligt medlemsstatsvarje i
denföre dagen fördirektiv 68151EEG, månadartikel 3 minsti en

skall besluta fusionsplanen.bolagsstämma omsom

Bakgrund

i de berördaunderlag för fusionsbeslutetFusionsplanen skall utgöra
förevarande artikelbetänketid föreskrivs ibolagen. För ägarnaatt ge

skallfusionerande bolagenför och defusionsplanen ettvartatt av
före för bolagsstämmaminst månad dagen denoffentliggöras somen

bolagsstämmanBestämmelsen innebärfusionen.skall besluta attom
tillmånaden löptfusionen förrän den föreskrivnainte får besluta om

ända.
artikel 3 förstaskall ske i enlighet medOffentliggörandet

tillfusionsplanenBolagen skall sända inbolagsdirektivet.
i bolagetsi sin lägga planenregistreringsmyndigheten hartur attsom

kungörelsebolagsregistret ombesörjaden i ocheller föra inakt att
nationell tidning. Imedlemsstaten utseddidärom sker en av

delvis. ärfusionsplanen återges helt eller Detkungörelsen kan
meddelandekungörelsen tilltillåtet begränsaemellertid attettatt om

myndigheten.fusionsplanen tagitshar emot av

Gällande rätt

delsfusionsavtaltillskall förslagetabsorptionVid fusion genomen
före denveckaunder minstaktieägarnahållas tillgängligt för en

avtalet,godkännaskallbolageti överlåtandebolagsstämma det som
stycket.andra14 l §kap.framdels läggas stämman,

tillsändasocksåhandlingar skallAvtalsförslaget och övriga genast
stycket. Lagentredjekap. l §14aktieägare begär det,som

offentliggöras.skallfusionsavtalförslaget tillföreskriver inte att

Kommitténs överväganden

6 kompletterasi artikeluppfylla kravenbör förAktiebolagslagen att



324 EGs tredje bolagsdirektiv SOU 199283

sändasmed bestämmelse fusionsplanen skall in tillatten om
registreringsmyndigheten i sin skall registrera ochtursom
offentliggöra den. 14 kap. 9 Kravet fusionsplanen skall§ att
offentliggöras minst månad före bör tillmötesgåsstämman,en genom

i lagen föreskrivs bolagsstämman får hållas tidigast månadatt att en
efter det kungörelse skett fusionsplanen och den i artikelatt attom
10 nedan behandlade granskningsrapporten kommit in till
registreringsmyndigheten. 1014 kap. § andra stycket

Artikel 7

fusion fordrarEn godkännande bolagsstämmanminst i varjeav
jitsionerande bolag. Medlemsstaternas lagstiftning skall föreskriva att

beslutdetta kräver två tredjedelar deminst förenaderöster ärav som
med de företrädda värdepapperen eller det företrädda tecknade
kapitalet.

Medlemsstaternas lagstiftning får dock föreskriva enkel majoritetatt
enligt första stycket tillräcklig, hälften detminströsterna ärav om av

tecknade kapitalet företrätt. tillämpas förekommandeDärutöver iär
fall reglerna ändring bolagsordningen.iom

det finns fleraOm slag aktier fordras för beslut fusionav om en
särskild för kategoriomröstning minst aktieägare vilkasvarje rättav
berörs åtgärden.av

Beslutet skall omfatta godkännandet füsionsplanen och deav
eventuella ändringar bolagsordningen behövs för genomförai attsom
planen.

Bakgrund

Direktivet fastslår förevarandei artikel punkten 1 beslut fusionatt om
skall godkännas bolagsstämman i och de fusionerandevart ettav av
bolagen.

överlåtandeFör bolag innebär fusionen bolaget upphörett att att
existera särskilt rättssubjekt. Bolagsstämmans godkännandeettsom

fusionen dennaär bakgrund obligatorisk för det överlåtandemotav
bolaget. detFör Övertagande bolaget direktivet imedger däremot
artikel 8 fusionsbeslutet, vissa villkor fattasär uppfyllda,att utanom
bolagsstämmans godkännande.

Stämmans beslut skall fattas med minst två tredjedelar rösternaav
för de företräddastämman aktierna eller det företrädda tecknade
kapitalet. Bestämmelsen med följer artikelöverenstämmer vad som av
40 ipunkten 1 andra bolagsdirektivet. Detta gäller också den i andra
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stycket första meningen fastlagda möjligheten för medlemsstaterna att
föreskriva absolut majoritet rösterna tillräcklig,att är minstav om
hälften det tecknade kapitalet är företrätt på bolagsstämman.av

Av punkten 1 andra stycket framgår vidare reglerna ändringatt om
bolagsordningen i förekommande fall skall tillämpas. Bestäm-av

melsen aktualiseras bl.a. det Övertagande bolaget måste höja sittom
aktiekapital för kunna de aktier skallatt lämnasutge nya som som
fusionsvederlag.

Finns det i de fusionerande bolagen flera slag aktier fordrasav
enligt punkten 2 särskild omröstning minst för varje kategorien av
aktieägare vilkas berörsrätt beslutet för beslutet skall bli giltigt.attav
Bestämmelsen överensstämmer med artikel 25 punkten 3 och artikel
31 i andra bolagsdirektivet.

Punkten 3 innebär stämman har godta elleratt förkastaatt
fusionsplanen. Några ändringar i denna får inte göras.

Gällande rätt

Förslag till avtal fusion absorption skall för bli giltigtattom genom
godkännas bolagsstämman i det överlåtande bolaget, 14 kap. lav
För stämmans godkännande detta avtal uppställdes i 1944 årsav
aktiebolagslag långtgående krav på kvalificerad majoritet. Med
anknytning till lagens majoritetskrav för beslut ändringom av
bolagsordningen i fråga föremålet för bolagets verksamhet,om
krävdes samtycke från samtliga aktieägare i bolaget eller beslutetatt
fattades två på varandra följande stämmor varvid beslutet på denav

stämman måste biträdas minst två tredjedelar samtligasenare av av
röstande minstmed fjärdedelar det påtre stämman företräddaav
aktiekapitalet.

Aktiebolagsutredningen föreslog för giltigt beslut fusionatt om
skulle krävas majoritet normalt skulle krävas för ändringsamma som

bolagsordningen, nämligen två tredjedelar såväl de avgivnaav av
rösterna de vid företräddastämman aktierna. Med hänvisningsom
till de lättnader i lagens majoritetskrav genomfördes år 1973som
förordade emellertid regeringen stämmans godkännandeatt av
fusionsavtalet skulle kunna fattas med absolut majoritet inte iom
bolagsordningen uppställts högre majoritetskrav. Riksdagenett biföll
regeringens förslag.

I det Övertagande bolaget fusionen,är tidigare påpekats,som en
affärstransalction styrelsen behörigär besluta. Om fusionenattvarom
förutsätter ändring bolagsordningen eller emission aktier,en av av
konvertibla skuldebrev eller vinstandelsbevis fordras dock i sedvanlig
ordning bolagsstämmans beslut därom. Särskilda bestämmelser för
detta fall har inte erforderliga.ansetts
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övervägandenKommitténs

absorptionfusionartikel punkten 1 kräverFörevarande att genomen
detöverlåtande över-såväl detibolagsstämmangodkänns somav
eftersomdetta krav,uppfyller inteAktiebolagslagenbolaget.tagande

endast i detbolagsstämmangodkännandeföreskriverlagen av
emellertid imedgerDirektivet14 kap. lbolaget,överlåtande

ibolagsstämmangodkännandefrån kravet8 undantagartikel av
villkorangivna ärartikelnvissa ibolagetÖvertagandedet om

8 dennaartikelanslutning tillKommittén föreslår iuppfyllda. att
lagstiftningen.svenskai denundantagsmöjlighet utnyttjas

punkten lenligtfusionen krävsgodkännandeFör stämmans av
förtredjedelar rösternatvåmajoritet minstförsta stycket avomen

företrädda tecknadedetellerföreträdda värdepapperenpåde stämman
direktivets kravtillanpassningföreslårKommitténkapitalet. att en

fusionsbeslutför bolagsstämmansskerdenna punkt attgenom
bolagsordningen,för ändringmajoritetskravuppställs avsomsamma

såväl detredjedelarmed tvåaktieägarebiträdsdvs. beslutetatt avav
eller,företrädda aktierna,vid stämmandeavgivna rösterna omsom

aktier, denutgivnamellan redanrättsförhållandetbeslutet rubbar
bolagsordningenfall. iför detta Harföreskrivspluralitethögre som

gälla.fusion, skall i stället dettamajoritetskrav förhögreuppställts ett
14 kap. ll §

Artikel 8

fusionenbehöver föreskrivaintemedlemsstatLagstzfiningen i atten
bolaget,det Övertagandebolagsstämman iskall godkännas omav

uppfylldavillkorföljande är

skall för detofientliggdrandetföreskrivnaartikel 6det över-ia
bolagsstämmaför dendagenmånad förebolaget ske minsttagande en

fusionsplanen,beslutaskallöverlåtande bolageneller deidet omsom

skall ha minstÖvertagande bolagetaktieägare detb alla i rätt att en
artikel 11.1 angivnadedel iden nämnda dagenmånad före i ta ava

där detta har sittbolagethos det Övertagandehandlingarna säte,

med aktie-Övertagande bolageteller flera aktieägare detic etten
det tecknadeuppgår till lägstainnehav viss procent avsom en

detbolagsstämmaskall ha fordra ikapitalet över-rätt attatt en
godkännandebeslutatagande bolaget sammankallas för att avom

till femhögrelägsta procenttalet fårfusionen. Det inte änsättas
aktierMedlemsstaterna får dock föreskriva rösträttutanattprocent.

skall medtagas vid beräkning.dennainte
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Bakgrund

Förevarande artikel medger kravet på fusionatt att en genom
absorption skall beslutas bolagsstämman även i det Övertagandeav
bolaget frångås vissa i artikeln angivna villkor är uppfyllda.om

För detta skall kunna tillåtas krävs enligtatt littera bestäm-atta
melsen i artikel 6 offentliggörande fusionsplanen i detom av
Övertagande bolaget iakttas med den avvikelsen tidpunkten föratt
beräkning när offentliggörandet skall ske utgörssenastav av
tidpunkten för bolagsstämman i det eller de överlåtande bolagen.
Motsvarande skall enligt littera b gälla beträffande den i artikel ll
punkten l föreskrivna tidpunkten då aktieägarna skall ha rätt att ta
del fusionsplanen och andra i artikeln uppräknade handlingar.av

Slutligen förutsätts minoritetsskydd föreligger i detatt ett Över-
tagande bolaget med innebörd eller flera aktieägare medatt etten
aktieinnehav uppgår till viss lägsta andel det tecknadesom en av
kapitalet har fordrarätt bolagsstämma sammankallasatt föratt atten
besluta fusionen. Den andel vid vilken detta minoritetsskyddom
träder in bestäms medlemsstaterna, får inte sättas högre änav men
till fem litteraprocent, c.

Gällande rätt

Aktiebolagslagen utgår från fusion i det Övertagande bolagetatt en
är affärstransalction styrelsen behörigär beslutaen attsom om.
Förutsätter fusionen inte någon ändring bolagsordningen, kanav
fusionsbeslutet i detta bolag sålunda fattas helt bolagsstämmansutan
medverkan.

Kommitténs överväganden

traditionAv betraktas i Sverige absorption för det Övertagandeen
bolaget företagsköp inte nödvändigtvis behöverett under-som som
ställas bolagsstämman kan beslutas styrelsen. Det är angelägetutan av

denna enkla beslutsordning kan behållas. I artikelatt 8 ställs
emellertid vissa villkor för styrelsen skall få fatta sådana beslut.att

villkorDessa måste beaktas när de bestämmelserna i aktie-nya
bolagslagen utformas.

Punkten innebär styrelserna fusionsplanupprättaratt ära en som
för bolagen. Fusionsplanen kungörs därefter. Sedan måstegemensam

minst månad löpa från dagen för kungörandet innan bolagsstämmaen
hålls i överlåtande bolag för godkänna eller förkasta planen.att
Punkten b innebär aktieägarna i det Övertagande bolagetatt måste ha
tillgång till fusionsplanen och vissa årsredovisningshandlingar under
minst månad. Punkten slutligen innebär minoritet i detatten c en
Övertagande bolaget viss storlek inte får bestämmas högreav som-
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få fusionsfrågan prövad påskall hafem rättän attprocent -
Kommittén utformatÖvertagande bolaget. hari detbolagsstämma

så direktivets krav i dessabestämmelsernatidsfristema i de attnya
9 och 10tillgodoses. 14 kap. §§avseenden

Artikel 9

och de fiisionerandeeller ledningsorganenFärvaltnings- i ettvart av
redogörelse vilkenskall utförlig skriftligbolagen iupprätta en

utbytesförhállandet mellan aktiernaoch därvid särskiltfiuionsplanen
och ekonomisk synpunkt.bedöms från rättsligförklaras och

särskilda värde-förekommande fallRedogörelsen skall i även ange
ringssvärigheter.

Bakgrund

i och de fusionerandeFörvaltnings- eller ledningsorganen ettvart av
skriftlig redogörelse i vilkenutförligbolagen skall upprätta en

ekonomiskförklaras och bedöms från såväl rättsligfusionsplanen som
skall särskild uppmärksamhet ägnassynpunkt. redogörelsenI

mellan aktierna.föreslagna utbytesförhållandetgrunderna för det
särskilda värderings-värderingen de berörda bolagenvidHar av

i redogörelsen.förelegat, skall dessasvårigheter anges
redogörelsen intefusionsplanen behöverTill skillnad från

offentliggöras.

Gällande rätt

absorptionför fusionsbeslut vid fusionTill underlaget det genomsom
överlåtande bolaget hör,skall fattas bolagsstämman i det somav

fir de omständig-tidigare påpekats, redogörelse styrelsenbl.a. en av
fusionens lämplighetkan vikt vid bedömningheter avsom vara av

andra stycket Motsvarande underlagför bolaget, 14 kap. l §
det Övertagande bolaget, eftersombehövs däremot inte beträffande

fusionen inte godkännande.där kräver stämmans

Kommitténs överväganden

Aktiebolagslagen uppfyller inte de krav ställs i artikel 9. För attsom
tillmötesgå dessa för ikrav bör skyldigheten styrelsen det överlåtande
bolaget utarbeta redogörelse för de omständigheter kanatt en som

vikt vid bedömningen fusionens lämplighet för bolaget,vara av av
kompletteras med motsvarande skyldighet för styrelsen i deten
Övertagande bolaget. bör innehålla de uppgifterRedogörelsen som

i artikel 9. 14 kap. 6 §anges
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Artikel 10

bolagen skall eller flerafusionerandeoch deFör ettvart enav
domstol ellergodkännselleroberoende sakkunniga, utses av ensom

fusionsplanen och lämnaförvaltningsmyndighet, granska enen
medlemsstataktieägarna. Lagstiftningenredogörelse till iskriftlig en

oberoendeeller fleradet får förordnaskan dock föreskriva att en
förordnandetfusionerande bolagen,för alla desakkunniga om

bolagensförvaltningsmyndighet pådomstol ellermeddelas av en en
lagstiftningpå medlemsstatsbegäran. Beroende varjegemensamma

eller bolag.eller juridiskasakkunniga fysiskakan de personervara

sakkunniga underredogörelsen skall depunkt 1 nämndadenI i
uppfattning utbytes-huruvida enligt derasförhållandenalla ange

RedogöreLsen skalloch sakligt grundat. minstförhållandet rimligtär
ange;

föreslagna utbytes-metoder detenligt vilken eller vilkaa som
har bestämts,förhållandet

falletlämpliga idet aktuellahuruvida denna eller dessa metoderb är
uttalandeleder till;värden och metodernaoch vilka ettvar avsom en

de olikavilken relativ betydelse tillmättesmåste också göras om som
då värdena fastställdes.metoderna

särskildaförekommandeskall fallRedogörelsen i även ange
värderingssvdrigheter.

bolagen fdde fusionerandeskall ha hossakkunnigVarje rätt att
till sakenupplysningar och handlingar hörtillgång till alla samtsom

undersökningar behövs.utföra allaatt som

Bakgrund

möjligheter bedömaaktieågamassyfte förbättraI ytterligare attatt
föreslagnasärskilt detoch i dennaframlagda fusionsplanenden

enligtskall fusionsplanenaktierna,utbytesförhållandet mellan
eller fleraockså granskaspunkten 1förevarande artikel enav

ellerdomstoleller godkännssakkunniga,oberoende utses av ensom
igranskningen skallResultatetförvaltningsmyndighet. enaven

aktieägarna.överlämnas tillskriftlig rapport
sakkunnigaoberoendeskall skeHuvudregeln granskningenär att av

resultera ibolagen ochfusionerandeutsedda för och deettvart enav
ursprungligaKommissionensMed ändringfir varje bolag.rapport av

möjlighetdirektivetslutversionenförslag infördes emellertid i av en
tillåtanationella lagstiftningeni denför medlemsstaterna attatt en
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fusionerandesamtligaförordnas firsakkunnigaoberoendefleraeller
fallet meddelasi aktuellaförordnandet detbolag gemensamt, avom

förvaltningsmyndighet på bolagensdomstol eller gemensammaenen
sakkunnigaeller deinte tillfyllest deni detta fallbegäran. Det år att

myndighet.domstol ellergodkännandemedbolagenutses avav
tilli förhållandeoberoende ställninghasakkunniga skallDe en

Kommissionensföretagsvärdering. Ierfarenhetoch habolaget av
sakkunniga kundeuttryckligen tillstadgadesförslagursprungliga att

inte i denBestämmelsenrevisorer.bolagets upptogsutses egna
därvid inte haändring i saknågonversionen,slutliga synesmen

sak-genomgående deocksågodtarMedlemsstaternaåsyftats. att
revisorer.bolagetskunniga utgörs egnaav

föreslagnafrågan detallt gällaskall framförGranskningen om
grundat,och sakligtaktierna rimligtmellan ärutbytesförhållandet

2.punkten
berördavärdering deförvilka metoderinteDirektivet avanger

i redogörelsenkräver endastskall tillämpas,företagen attutansom
utbytesförhållandet bestämtsvilka metodervilken ellerenligtanges

aktuellalämpliga i detmetoderdessa ärellerhuruvida dennasamt
måsteuttalandeleder till. Ettmetodernavärdenvilkafallet och som

de olikatillmättesbetydelserelativvilkenockså göras somom
i deskallSlutligen ävenfastställdes.värdenadåmetoderna

värderings-särskildaförekommande fallisakkunnigas rapport anges
svårigheter.

föreskrivs iutföra sitt uppdragkunnasakkunniga skalldeFör att
fåfusionerande bolagendehosskall ha rätt3 dessapunkten attatt

till sakenhörhandlingarochupplysningar samttill allatillgång som
behövs.undersökningarutföra allaatt som

Gällande rätt

skallstycket 3andraenligt 14 kap. l § ut-redogörelseDen som
skall granskasbolaget,överlåtandei detstyrelsenarbetas avav

ingå iskallredogörelsenyttrande överochrevisorerbolagets ett
kap.fusionen, 14beträffandebeslutbolagsstämmansförunderlaget

granskningensbeskedinte närmarestycket 4. Lagenandra1 § omger
yttrandet.iinnehålletellerart

övervägandenKommitténs

10. Föri artikelställsde kravuppfyller inteAktiebolagslagen som
14 1 §enligt kap.skyldighetbör dendessa kravtillmötesgåatt som

sigrevisoreröverlåtande bolagetsåvilar det att yttrastycket 4andra
kanomständigheterför deredogörelsestyrelsensöver vara avsom

lämplighet, ersättasfusionstörslagetsbedömningvikt vid av enav
fusions-redogörelseskriftlig överinnebördmedbestämmelse att en



SOU 199283 E Gs tredje bolagsdirelai 331v

planen, i och de fusionerande bolagen,vart ett skall utarbetasav av
bolagets auktoriserade eller godkända revisorer. Jfr kommitténs
överväganden med anledning andra bolagsdirektivet artikel 10. Avav
redogörelsen skall framgå huruvida fusionsvederlaget och grunderna
för dess fördelning har bestämts på sakligt och korrektett sätt. Därvid
skall vilken eller vilka metoder använts vid värderingenanges som av
bolagens tillgångar och skulder, resultatet de tillämpade värde-av
ringsmetodema metodernas lämplighet ochsamt vilken vikt till-som
mätts de olika värderingsmetodema vid den samlade bedömningen

värdet på bolagen. Har särskilda svårigheter förelegatav vid
värderingen skall dessa anmärkas särskilt.

I yttrandet skall också fusionen kan medföra faraantasanges om
för det Övertagande bolagetatt inte skall kunna fullgöra sina
förpliktelser borgenärer. Bestämmelsenmot påkallas anpassningav en
till artikel 13 nedan. Vid fusion i form kombination skall dessutomav

huruvida det eller de överlåtande bolagensanges sammanlagda
verkliga värde för det Övertagande bolaget uppgår till minst
aktiekapitalet i detta. 14 kap. 7 §

För uppfylla de kravatt ställs i punkten 3 bör vidaresom
föreskrivas skyldighet för styrelsen, verkställande direktör ochen
revisor i bolag skall delta i fusionen bereda revisor iattsom annat
sådant bolag tillfälle verkställa den granskningatt denne finnersom
erforderlig för utarbeta redogörelseatt över fusionsplanen. Denneen
skall också ha tillrätt de upplysningar och det biträde han begär.som
14 kap. 8 §

Slutligen bör i lagen föreskrivas revisorernasatt yttrande skall fogas
till fusionsplanen. 14 kap. 7 § tredje stycket

Añikel II

Minst månad före dagen för den bolagsstämma skall beslutaen som
fusionsplanen skall alla aktieägare ha hos bolagetom därrätt att

detta har sitt del följandesäte minst handlingarta av

ñtsiønsplanema

b de fusionerande bolagens årsbokslut och förvaltningsberätteLser för
de räkenskapsåren,senaste tre

särskildc redovisning skall avslutas tidigast den första dagenen som
iden tredje månaden före den tidpunkt då fitsionsplanen upprättades,

det årbokslutet räkenskapsår avslutadessenasteom ettavser som mer
månader föreän sistnämnda tidpunkt,sex
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ellerförvaltnings-fusionerande bolagensredogörelser deded av
artikeliledningsorgan nämnssom

artikel 10 nämnda redogörelserna.de ie

skall utarbetasredovisningensärskildapunkt 1 nämndaDen i c
uppställningbegagnandemetoder och medenligt av sammasamma

årsbokslutet.det senastesom

dock föreskrivamedlemsstat fårLagstiftningen i en

genomföras,behöverfysisk intenågon inventeringa att ny

balansräkningen endastdenhar åsattsde värden ib senasteatt som
skallafldrshandelserna; hänsynåterspeglardeändras såbehöver att

tilldock tas

mellanliggande tiden,för denoch avsättningaravskrivningar-

framgårvärdenfaktiska inteväsentliga ändringarsådana av som-
bolgfiiringen.av

kostnadsfritt fäpå begäran ochskall haaktieägareVarje rätt att
nämndade punkt 1så önskas, ieller, vissasamtligakopior avav om

handlingarna.

Bakgrund

utarbetadeoch sakkunnigabolaget dedeFusionsplanen samt av
tillgängligaartikel punkten I hållasförvarandeskall enligtrapporterna

för denmånad före dagenbolagetaktieägarna hosför senast en
tidpunkt dåfrån dendvs.skall besluta planen,bolagsstämma omsom

Frånoffentliggöras.artikel skallenligt 6fusionsplanen samma
fusionerandedel deaktieägarna också hatidpunkt skall rätt taatt av

för deförvaltningsberåttelserårsbokslut och trebolagens senaste
förflutit från detmånaderräkenskapsåren. Har än senastemer sex

också haaktieägarnaupprättande skallfusionsplanensârsbokslutet till
tidigastskall avslutasredovisningsärskilddelrätt att ta somav en

dåden tidpunktmånaden förei den tredjeförsta dagenden
upprättades.fusionsplanen

gående kravoch längreminimikravendastBestämmelsen utgör ett
lagstiftningen.den nationellauppställas ikan

2 första stycketenligt punktenskallsärskilda redovisningenDen
begagnandemetoder och medenligtutarbetas samma upp-avsamma

dockskyldighet fårFrån dennaårsbokslutet.detställning senastesom
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medlemsstatema föreskriva vissa undantag i enlighet med bestäm-
melsens andra stycke.

Den särskilda redovisningen behöver inte granskas bolagetsav
revisorer.

Gällande rätt

Vilka handlingar skall utgöra underlag för stämmanssom beslut
beträffande fusion absorption framgår 14 kap.genom 1 § andraav
stycket och har behandlats i anslutning till artikel 5. I styckesamma
föreskrivs dessa handlingaratt skall hållas tillgängliga för aktieägarna
i det överlåtande bolaget minst vecka före den bolagsstämmaen som
skall besluta fusionen och läggas fram på stämman.om Handlingarna
skall också sändas till aktieägaregenast begär det.som

Kommitténs överväganden

Aktiebolagslagen uppfyller inte de krav ställs i artikel ll. Försom
tillgodose dessaatt krav bör i lagen bestämmelseupptas en av

innebörd vissa handlingaratt skall hållas tillgängliga för aktieägarna
i de fusionerande bolagen under minst månad efter kungörandeten

fusionsplanen och kopior dessa handlingarav att kostnadsfritt skallav
sändas till aktieägare begär det. Handlingarna bör i lagensom
bestämmas i enlighet med artikel 11 punkten 14 kap. 10 § andra
stycket

Kommittén finner inte skäl utnyttja de undantagsmöjligheteratt som
erbjuds i punkten 2 andra stycket.

Artikel 12

Skyddet för de anställdas rättigheter i varje fitsionerande bolag skall
regleras enligt direktiv 77187EEG.

Bakgrund

En fusion berör inte endast aktieägare och borgenärer i de
fusionerande bolagen, också bolagensutan anställda. Med hänsyn
därtill föreslogs Kommissionen i det ursprungliga drektivförslagetav

och deatt fusionerandevart ett bolagen skulle åläggasav upprättaatt
särskild rörande denrapport planeradeen fusionens juridiska,

ekonomiska och sociala konsekvenser för de anställda. Rapporten
skulle överlämnas till de anställdas företrädare månad firesenast en
bolagsstämmans beslut fusionen och de anställda skulle beredasom
tillfälle före bolagsstämmanatt diskutera med företrädarerapporten
för bolaget.

På i första hand Parlamentets begäran skärptes dessa krav ytter-
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Skärpningendirektivförslagen.revideradeframlagdai deligare senare
medförhandlaskulle åläggasbolagenberörda attdebl.a.innebar att

eventuellaundanröjaföråtgärderföreträdare attanställdasde om
debattenochOmstrittmycketblevFörslagetfusionen.nackdelar av

direk-tillställningstagandeslutligaRådetskraftigtfördröjdedärom
tivet.

bolagsdirektivettredjerörande detdiskussionernamedSamtidigt
påarbete ettAction ProgrammeSocialför EGsinompågick ramen

medsambandirättigheteranställdasrörande dedirektivsärskilt
1974 ochårpåbörjades treArbetetfusioner.ochföretagsöverlåtelser

därom.direktiv1977februarii ettantogsår senare,
godibolagfusionerandeianställdadebl.a.kräverDirektivet att

dedensamma,tillskäleninformerasskall omfusionentid innan om
anställdadeför samtföljdernasocialaochekonomiska omjuridiska,

sådanaPlanerasanställda.detillmed hänsynåtgärderplanerade
anställdasdemedskeocksådäromöverläggningarskallåtgärder

överenskommelse.nåsyfteiföreträdare att en
bolagsdirektivettredjetill detförslagetslutbehandlingenVid av

detillförsäkraskulledirektivdettaiRådetfråganuppkom om
särskildadetföljdevadrättigheter ängåendeanställda längre avsom

ändringMednej.medbesvaradesFrågan avområdet.pådirektivet
endastdirektivet atttredjeiföreskrevsförslagKommissionens

särskildadetenligtreglerasskallrättigheteranställdasför deskyddet
medsambandirättigheteranställdasderörandedirektivet

fusioner.ochföretagsöverlåtelser

Gällande rätt

ochföretagsöverlåtelsermedsambandirättigheteranställdasDe
hand i lageni förstalagstiftningensvenskadenireglerasfusioner

med-1976580lagenochanställningsskydd om198280 om
arbetslivet.ibestämmande

övervägandenKommitténs

ställs ikravuppfyller delagstiftningensvenska somdenFrågan om
medsambandirättigheteranställdasderörande18777direktivEGs

arbetsmarknadsdeparte-prövasfusionerochföretagsöverlåtelser av
denmeddelatförfrågan attkommitténspåharDepartementetmentet.

tillfyllest.avseende ärdettailagstiftningensvenska

13Artikel

betryggandepå sättskallmedlemsstaterna ettilagstiftningen
bolagenjitsionerandedeide borgenärerförrättigheternaskydda

ojfentliggörandetföreuppkommit avfordringarharvilka som
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fusionsplanen och inte förfallna till betalningsom var vid
offentliggöranden

I detta syfte skall lagstiftningen i medlemsstaterna minst föreskriva
dessa borgenärer haratt till betrygganderätt säkerhet, sådantettom

skydd behövs med hänsyn till de fusionerande bolagens ekonomiska
förhållanden och borgenärerna inte redan har sådan säkerhet.

Skyddet får olika för borgenärerna detvara i Övertagande och det
överlåtande bolaget.

Bakgrund

Artiklarna 13-15 rör skyddet för de fusionerande bolagens borgenârer.
Betydande skillnader förelåg och föreligger alltjämt mellan
medlemsstaterna. I vissa länder uppställs skydd priori,ett a
innebärande borgenäratt inte i förväg erhålleren betalningsom eller
säkerhet för sin fordran kan blockera fusionen. I andra länder verkar
skyddet posteriori på sådant sätt borgenära inteatt erhållitsom
betalning eller säkerhet för sin fordran i efterhand kan rikta
ersättningsanspråk för uppkommen skada ledamöterna imot det
Övertagande bolagets förvaltnings- eller ledningsorgan. Direktivet
syftar inte heller på denna punkt till eliminera skillnadernaatt mellan
medlemsstaterna, är begränsatutan till påbjuda vissatt minstaen
skyddsnivå i den nationella lagstiftningen.

Sålunda föreskrivs i förevarande artikel punkten 1 lagstiftningenatt
i medlemsstaterna på betryggandeett sätt skall skydda rättigheterna
för de borgenärer i de fusionerande bolagen vilkas fordringar
uppkommit före offentliggörandet fusionsplanen och vid dennaav
tidpunkt inte förfallna till betalning.var

I det ursprungliga direktivförslaget krävde Kommissionen dettaatt
skydd skulle tillkomma borgenärema endast i Överlåtande bolag. I
slutversionen utvidgades emellertid skyddet till omfatta också detatt
Övertagande bolagets borgenärer.

Beträffande innehållet i borgenärsskyddet stadgas i punkten 2 endast
borgenäremaatt åtminstone skall ha rätt till betryggande säkerhet för

sina fordringar, detta behövs med hänsyn till de fusionerandeom
bolagens ekonomiska förhållanden och de inte redan har sådan
säkerhet. Av punkten 3 framgår detta skydd fåratt olika förvara
borgenärema i det Övertagande och det överlåtande bolaget.

Direktivet hindrar inte borgenäremasatt rätt till säkerhet görs
beroende bevakningsförfarandeett och bevakningav då skallatt ske
inom viss tid.
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Gällande rätt

godkäntsdetsedanskallabsorption avfusionAvtal genomom
anmälasmånaderfyrainombolagetÖverlåtandei detbolagsstämman

detSåvälstycket.första3 §14 kap.registrering,förbolagetav
tvåinomdärefter,skallbolagetöverlåtandedetÖvertagande som

tillståndansöka atträttenregistreringstillfället, hosfrån ommånader
stycket.första4 §kap.14avtalet,verkställa

medborgenärerokändaochkändabolagetskallaskallRätten
viss dagansökanbestrida senastvill attför denföreläggande som

hanvid äventyrdetta attanmäla ansesannarshos rättenskriftligen
borgenärerdefårelleransökaninteBestridsansökan.medgivitha

sinaförsäkerhetbetryggandeellerbetalningfullbestrider densom
gäldenärtillika ärBorgenärmeddelas.tillståndskallfordringar, som

hellerinteoch harrättenkallasinteskallrättsförhållandei avsamma
6 kap.ochstycketandra4 §14 kap.säkerhet,ellerbetalningtillrätt

styckena.tredje-femte6 §
ochansökanregistreringsmyndighetenunderrättaskall omRätten

14därav,anledningmedmeddelatsbeslutlagakraftvunnet somom
stycket.5 första§kap.

övervägandenKommitténs

13. Förartikeliställsde kravinteuppfyllerAktiebolagslagen som
fusionvidborgenärsskyddetdelskrävskravdessa atttillgodoseatt

borgenärer,bolagetsÖvertagandedetävenomfattatillutsträcks att
ärtillikaborgenärförundantagetuppställda somi dagdetdels att

begränsas.väsentligträttsförhållandeigäldenär samma
skallborgenärsskyddetpåkravdirektivets attgällerförstVad

kommitténförordarborgenärerbolagetsÖvertagandedetomfatta även
skall görasfusionenverkställatillstånd avAnsökan attföljande. om

skallstyrelsebolagetsdäri denrättenhos ortbolagetÖvertagandedet
fusionsplanenbevisfogasskall attansökanVidha sitt säte.

kändabolagetsöverlåtandedetförteckning överregistrerats samt
fusionenuttalatfusionsplanen attirevisorernaHarborgenärer.
fullgöraskall kunnaintebolagetÖvertagandedetförfaramedför att

dettaförteckning överfogasocksåansökanvidskallförpliktelser,sina
detkallaskallRätten13 §14 kap.borgenärer.kändabolags

bolagetsÖvertagandedetfall,nämntiochöverlåtande, nyss
beviljasskallansökanochokända,kändasåvälborgenärer, som

borgenärerdeellerbestridsinte attdenförutsättningunder attendast
säkerhetbetryggandeellerbetalningfullerhållerdenbestridersom

14 §14 kap.fordringar.sinaför
borge-intei dagomfattarfusionmedsambandiBorgenärsskyddet

Kommitténrättsförhållande.i ansergäldenärtillika ärnär sammasom
förordaroch attkravdirektivetsmedförenligtdettainte vara
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undantagen från borgenärsskyddet begränsas till dels fordranatt avse
på lön eller ersättning har förmånsrätt enligtannan 12 §som
förmånsrättslagen 1970979, dels fordran på pension harsom
förmånsrätt enligt 12 eller 13 § lag. Jfr kommitténssamma
överväganden med anledning artikel 32 andra bolagsdirektivet.av

Artikel 14

Med förbehåll för bestämmelser utövandeettom gemensamt av
obligationshavarnas rättigheter de jitsiønerandei bolagen skall artikel
13 tillämpas pd obligationshavarna, inte dessa vidom ett samman-
träde -förutsatt sådana sammanträdenatt regleras deni nationella
lagstiftningen eller individuellt har godkänt füsionen.-

Bakgrund

Bestämmelserna i artikel 13 skyddet för fusionerande bolagsom
borgenärer skall enligt förevarande artikel huvudregel gälla ävensom
innehavare obligationer utgivna något dessa bolag.av Denav av
närmare innebörden begreppet obligationsinnehavare avgörs i dettaav
sammanhang lagstiftningen i respektive medlemsstat.av Mot
bakgrund den i Frankrike gällande ordningen fusionsbeslutav att ett
måste tillstyrkas också obligationsinnehavarstämma ärav en
emellertid medlemsstaterna inte förpliktade tillämpa artikel 13att om
obligationsinnehavama vid sådan stämma godkänt fusionen.en
Detsamma gäller fusionen godkänts samtliga borgenärerom av
individuellt.

Gällande rätt

Aktiebolagslagens bestämmelser till skydd för överlåtande bolags
borgenärer i samband med fusion omfattar även obligationsinne-
havare. Från detta skydd medger lagen inte någon möjlighet till
undantag förfarande i direktivetett åsyftat slaggenom därav
obligationsinnehavama, kollektivt eller individuellt, godkänner
fusionen.

Kommitténs överväganden

finnsDet inte skäl från det skydd iatt dag erbjuds borgenäremasom
i överlåtande bolagett och vid anpassning till direktivets kraven-
måste erbjudas borgenärema även i Övertagande bolagett undanta-
obligationsinnehavare på det sätt artikel 14 medger.
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Artikel 1,5

särskildavilkaaktier tillvärdepapperandrasådanaInnehavare änav
habolaget minstÖvertagandedetskallknutna irättigheter är samma
innehavarnabolaget, inteöverlåtandedeträttigheter i avomsom

sådanasammanträde -förutsattvidvärdepapperen att samman-ett
individuellt harellerlagstiftningennationelladenreglerasträden i -
innehavarnaeller interättigheternaändringgodkänt avomaven

Övertagandedetåterköptadessafåharvärdepapperen rätt avatt
bolaget.

Bakgrund

utspädnings-ibland benämnsvaderbjuderartikel ettFörevarande som
vilkaaktier tillänandra värdepapperinnehavareskydd för av

särskildaMedÖverlåtande bolaget.i deträttigheter knutnasärskilda är
tillkom-fordringsrättdendärvid rätt änrättigheter somannanavses

ochkonverterings-rättigheter hörTill dessabolagens borgenärer.mer
exempelvisocksåi bolaget,aktiertecknaoptionsrätt enatt mennya
styrelserepre-tilli vinst,andeltillhörande rättskuldebrevtill ett

i bolaget.revisortillellersentation att utse
rättig-sådanainnehavaresyfte ärBestämmelsens att garantera av

fusionsbeslutet,påverka ettmöjlighetofta saknarvilkaheter, att
följdtillupphörellerrättigheterderasskydd uttunnas avmot att
huvud-rättighetsinnehavaredessaArtikeln innebärfusionen. att som

bolaget.Övertagandei deträttighetertillerkännasregel skall samma

Gällande rätt

skulderochtillgångarÖverlåtande bolagetsdetfusion innebärEn att
stycket. Det5 tredje14 kap. §bolaget,Övertagandeövergår till det

ford-sinafusionen göraefterkanborgenäreröverlåtande bolagets
föreskriverbolaget. LagenÖvertagandedetgällanderingar mot

visavi deträttigheterandrainnehavareförnågoninte rättdäremot av
Övertagandedetgällandedessagörabolaget motöverlåtande att

tilleller optionsrättkonverterings-exempelvisInnehavarebolaget. av
förreservationmedkanbolagetÖverlåtandeaktier i detteckning av -

stycket 8första4enligt 5 kap. §bestämmelseföljavad kan av -som
föreskriverbolaget. LagenÖvertagandedetdessaåberopainte mot

bolagetÖvertagandeför det attskyldighetnågonhellerinte
rättigheter.sådanainnehavareekonomiskt ersätta av

övervägandenKommitténs

15. Förartikeliställskravinte deuppfyllerAktiebolagslagen som
bestämmelsei lagen attbörtillmötesgå dessa krav upptas omenatt

särskildavilkaaktier tillvärdepapper änsådana andrainnehavare av
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rättigheter knutnaär i det överlåtande bolaget skall ha minst samma
rättigheter i det Övertagande bolaget, inte innehavama har rätt attom
fä dessa värdepapper återköpta det Övertagande bolaget. 14 kap.av
3 §

Artikel 16

Om lagstiftningen i medlemsstat föreskriverinte någon före-en
byggande rättslig eller administrativ kontroll fusion ärattav en
lagenlig eller denna kontroll omfattarinte alla för fusionenom

föreskrivna handlingar, skall protokollen från de bolagsstämmor som
beslutar fusionen och förekommandei fall det efter dessa bolags-om

följande fusionsavtaletstämmor formi ofliciellt bestyrktaupprättas av
handlingar. fitsionenOm skallinte godkännas bolagsstämmor allaiav
de fitsionerande bolagen, skall fusionsplanen i formupprättas av en
ofliciellt bestyrkt handling.

Den ellernotarie myndighet behörig ochär upprättaattsom
officiellt bestyrka handlingarna skall granska bestyrka,och dels
förekomsten och lagenligheten hos alla de rättshandlingar ochav
formaliteter åligger det bolag för vilket eller myndig-notariensom
heten handlar, dels förekomsten och lagenligheten fusions-hosav
planen.

Bakgrund

I syfte säkerställa lagenligt förfarande vid fusion bolag skallatt ett av
medlemsstaterna enligt förevarande artikel föreskriva antingen en
rättslig eller administrativ kontroll lagenligheten, omfattandeav
samtliga för fusion föreskrivna handlingar eller protokollenatten
från de bolagsstämmor beslutar fusionen och i förekommandesom om
fall det efter dessa bolagsstämmor följande fusionsavtalet iupprättas
form officiellt bestyrkta handlingar.av

Bestämmelsen skall bakgrund före direktivetsmot attses av
utfärdande fusion i vissa medlemsstater ansågs ha verkan inte baraen
internt också tredje redan från tidpunktden dåutan mot man
bolagsstämman beslutat fusionen företagsledningeneller på basisom

stämmobeslut ingått fusionsavtal. dessa medlemsstaterIett ettav
måste bolagsstämmoprotokollet i förekommande fall därefteroch det
upprättade fusionsavtalet bestyrkas domstol. I medlemsstaterav som
knyter fusionens rättsverkan tredje till registreringmot avman
fusionen i bolagsregister bestämmelsen däremot intehar ansettsett
påbjuda någon gäller bl.a. iändring i lagstiftningen. Det senare
Tyskland och Danmark.
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Gällande rätt

registre-fullbordasförfarandeFusion formbundetär ett genomsom
legalitets-förutsätter i sinbolagsregistret. Registreringenring i tur en

4avseende, jfr 18 kap.materielltprövning i såväl formellt som

Kommitténs överväganden

legalitets-sådanaktiebolag förutsätterfusion mellan svenskaEn en
intresse.vidkommande saknar16 för svensktkontroll artikelatt

Artikel I 7

då fusionenden tidpunktmedlemsstaterna skallLagstiftningen i ange
blir gällande.

Bakgrund

genomförd i den meningenFrågan fusion skallnär attansesom en
påövergåröverlåtande bolagenskulder i det eller detillgångar och

bliraktieägareÖverlåtande bolagensÖvertagande bolaget och detdet
olika i de olikai Övertagande bolaget, besvarasaktieägare det

harmoniseringfullständigDirektivet kräver intemedlemsstaterna. en
nationellaartikel följer denförevarandei detta avseende, attmen av

blir gällande.fusionenskall lämna klart besked närlagstiftningen om

Gällande rätt

5i 14 kap. Harfusion reglerasTidpunkten för fullbordan av en
harfusion ochtillstånd verkställabifallit ansökanrätten att enom

underrättasregistreringsmyndighetenvunnit kraft, skallbeslutet laga
ellerfusionsvederlaget helt5 första stycket.därom, 14 kap. Utgörs§

dedet ellerÖvertagande bolaget och hardelvis aktier i detav
fusionsavtalet,skyldigheter enligtfullgjort sinaÖverlåtande bolagen

vidÖkning eller,anmäla aktiekapitaletsför registreringskall bolagen
ochbildatsÖvertagande bolagetfusion kombination, detattgenom

registrering5 andra stycket. Närför det, 14 kap. §styrelse utsetts
anmälan,fall nämndaoch i förekommandeskett besluträttens avav

förmed undantagtillgångar och skulder,övergår Överlåtande bolags
bolaget.till Övertagandeenligt 15 kap. 1-3 §§, detskadeståndsanspråk

juridiskt fullbordad.Fusionen därmedär

Kommitténs överväganden

ansökanföreslagittill artikel 13Kommittén har i anslutning attovan
skallbeslutad fusionbehörig ordningtillstånd verkställa iatt enom

förutsättningskall beviljas underoch ansökangöras hos rätten attatt
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den inte bestrids eller de borgenäreratt bestrider den erhållersom
full betalning eller betryggande säkerhet för sina fordringar. I likhet
med vad i dag âr fallet föreslår kommitténsom rätten skallatt
underrätta registreringsmyndigheten sitt beslut och detom att
Övertagande bolaget två månader eftersenast den tidpunkt då beslutet

laga kraft, skall anmälavann aktiekapitalets ökning till
registreringsmyndigheten. När anmälan registrerats är överlåtande
bolag upplöst omedelbart eller vid i fusionsplanen angivenen senare
tidpunkt. 14 kap. 16-19 §§

Artikel 18

En jiision skall för och de fiisionerandevart ett bolagenav
ofi’entliggo‘ras enligt varje medlemsstats lagstiftning i överensstämmel-

med artikel 3 i direktiv 68I51EEG.se

Det Övertagande bolaget kan själv vidta de formaliteter angående
oflentliggbrandet hänför sig till det eller de överlåtandesom bolagen.

Bakgrund

Med beaktande föreliggande skillnader i medlemsstaternasav regler
rörande tillkomsten fusionsbeslutett föreskrivs i förevarandeav
artikel punkten I beslutet skall offentliggörasatt enligt artikel 3 första
bolagsdirektivet. I de medlemsstater där fusionen fullbordas genom
ståmmobeslut, skall dessa beslut offentliggöras. Fullbordas fusionen

företagsledningenatt på basisgenom ståmmobeslutett ingårav ett
fusionsavtal skall detta avtal offentliggöras och fullbordas fusionen
först registrering skall uppgiftgenom registreringen offentlig-om
goras.

Med tillägg till Kommissionens ursprungliga förslag har i punkten
2 införts möjlighet för det Övertagande bolageten vidta nödvändigaatt
publiceringsåtgârder även i fråga det eller de överlåtande bolagen.om
Bestämmelsen möjliggöra snabbareanses ett genomförande av
fusionen än vad skulle fallet publiceringsåtgårdernasom vara om
skulle behöva vidtas och de fusionerandevart ett bolagen.av av

Fusionsbeslutets råttsverkan i förhållande till tredje reglerasman
artikel 3 punkterna 5-7 i förstaav bolagsdirektivet.

Gällande rätt

En fusion fullbordas först registrering i aktiebolagsregistret.genom
Fusionen därigenom offentliggjord och kungörelseanses därom skall
ske i Post- och Inrikes Tidningar, 18 kap. 2
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övervägandenKommitténs

anledningmedbeslutunderrättelse rättensföreslårKommittén att om
skallfallet i dag,vad ärmedi likhetfusion,ansökan somomav

Fusionsbeslutet16 §14 kap.registreringsmyndigheten.tilllämnas
uppfyller depå sättoffentliggörasdärigenom ettkommer att som

artikel 18.iställskrav som

12Artikel

rättsverk-följandehalagstiftningensjälvakraftskallfusion iEn av
samtidigtinträdaskallvilkaningar,

Övertagandeoch detÖverlåtandemellan detförhållandetbåde ia
ÖverlåtandedetÖvergårtill tredjeförhållandetoch ibolaget man

Övertagande bolaget,till detskulderochtillgångarsamtligabolagets

detaktieägare iblirÖverlåtande bolaget Över-detib aktieägarna
bolaget,tagande

upphör.bolagetÖverlåtandedetc

detaktier ibytasfårÖverlåtande bolaget intedetAktier i motut
innehasÖverlåtande bolagetdetaktierna iÖvertagande bolaget, om

antingen

handlar ieller någonsjälvÖvertagande bolaget egetdeta somavav
ellerräkning,bolagetsförmennamn

handlar inågonsjälv ellerÖverlåtande bolagetdet egetb av somav
räkning.för bolagetsmennamn

medlems-lagstiftningden iinkräkta påskall inteVad sagtsnu
Överföringenformaliteter försärskildaföreskriver att avstaterna som

Överlåtandefrån detförpliktelserochrättighetertillgångar,vissa
självbolaget fårÖvertagandetredje Detskall gällabolaget mot man.

kanmedlemsstaternalagstiftningen iformaliteter;verkställa dessa
verkställa forma-Överlåtande bolaget fortsättertillåta detdock attatt

fårundantagsfall, intebegränsad tid iunderliteterna utomsom,en
blirtidpunkt då fusionenfrån denmånader räknatlängre änvara sex

gällande.

Bakgrund

fusionrättsverkningarvilkapunkten 1Förevarande artikel enanger
skall ha.

samtligabolagsöverlåtandemedföraförstaskall för detFusionen att
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tillgångar och skulder övergår till det Övertagande bolaget och detta
skall gälla dels i förhållandet mellan överlåtande och Övertagande
bolag, dels i förhållande till tredje litteraman, a.

För det andra skall aktieägarna i det eller de överlåtande bolagen
fusionen bli aktieägare i det Övertagande bolaget,genom littera b.

För det tredje skall överlåtande bolag, ipso jure, upphöra till följd
fusionen, littera artikelAv 31 följer bestämmelsenav ic. att denna

del inte skall tillämpas lagstiftningen i medlemsstat tillåterom en ett
fusionsförfarande alla de överlåtandeutan att bolagen upplöses.

Direktivet kräver dessa rättsverkningaratt skall inträda vid ochett
tillfälle, medlemsstaterna avgör självasamma när detta skallmen ske.

Punkten 2 uppställer vissa hinder bolagmot fusionatt ett genom
kommer i besittning aktier och skall i ljuset bestäm-av egna ses av
melserna i andra bolagsdirektivet rörande förvärv och innehav av

aktier.egna
En fusion genomförs på sådant sätt bolag förvärvarsom att ett

samtliga aktier i bolag ochett vederlagannat för dessa aktiersom
erlägger aktier i det Övertagande bolaget, dvs. absorption, kan påen
två sätt leda till det förvärvande bolagetatt kommer i besittning av

aktier. Det kan för det första ske detegna överlåtande bolagetom
innehar aktier i det Övertagande bolaget. Detta fall regleras inte av
direktivet. Ett innehav aktier kan emellertid också uppkommaav egna

det överlåtande bolaget innehar aktier för vilkaom vederlagegna
erläggs i form aktier i det Övertagande bolaget ellerav detattgenom
Övertagande bolaget innehar aktier i det överlåtande bolaget och som
vederlag för dessa erhåller aktier i det bolaget. För förhindraattegna
sistnämnda förfaranden uppställs i punkten 2 uttryckligt förbudett

aktier i överlåtandemot att bolag bytsett aktier iut över-mot ett
tagande bolag, aktierna i det överlåtande bolaget redan innehasom av
det Övertagande bolaget eller någon handlar iav egetsom namn men
för bolagets räkning, littera Detsamma gäller enligt littera ba. om
aktierna i det överlåtande bolaget innehas det överlåtande bolagetav
självt eller någon handlar i för bolagetsav egetsom namn men
räkning. Dessa aktier utsläcks fusionen.genom

vissaI medlemsstater finns bestämmelser Överlåtelse bl.a.attom av
fast egendom skall ske i formbunden ordning för kunna åberopasatt

tredje Punkten 3mot skall läsas denna bakgrund.man. mot Av
bestämmelsens framgår formaliteterna fåratt vidtas detav
Övertagande bolaget medverkan detutan överlåtande bolaget. Medav
hänsyn till förhållandena i framför allt Storbritannien och Irland
medges dock det överlåtande bolagetatt under begränsad tiden
fortsätter verkställa dessa formaliteter.att
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Gällande rätt

samtliga tillgångar ochöverlåtande bolagetsfusion innebär detEn att
det överlåtandeÖvertagande bolaget ochövergår till detskulder

Tidpunkten för denna5 tredje stycket.upphör, 14 kap. §bolaget
registreringen fusionen isammanfaller meduniversalsuccession av

bolagsregistret.
aktier ihelt eller delvis det ÖvertagandefusionsvederlagetUtgörs av

tillbolaget vid tidpunkt ägareblir det överlåtandebolaget samma
sådan i aktieboken.aktier och införsdessa som

och verkställande direktör i detregistrering skett skall styrelseNär
fusionsvederlaget därefterskifta ochöverlåtande bolaget genast avge

6 Bolaget upplöstför sin förvaltning, 14 kap. är närredovisning
kap. 7redovisningen lagts fram, 14

aktie, 7 kap. förstaaktiebolag får inte förvärva l §svensktEtt egen
kommerförbud undantas visserligen förvärvFrån dettastycket. som

affärsrörelse och däri ingående aktier,Övertagandetill stånd avgenom
omfattar inte i föreva-stycket, undantaget det7 kap. 1 § andra men

förfarandet det Övertagandeartikel punkten 2 åsyftaderande att
vederlag i form aktier.till sig självtbolaget utger av egna

i lag uppställs för vissa förvärv, exempel-formkrav svenskDe som
för det fall förvärvetfast egendom, skall iakttas ävenvis förvärv av

fusion.sker genom

Kommitténs överväganden

19uppfyller inte de ställs i artikel punktenAktiebolagslagen krav som
rättsverkningama fusion inträder successivtinnebärLagen att av en

tillgångar och skulder övergårså det överlåtande bolagetspå sätt att
samband fusionen registreras.det Övertagande bolaget i medpå att

införda aktieboken ii det överlåtande bolaget kan bli iAktieägarna
först vid tidpunkt, nämligen sedandet Övertagande bolaget en senare

överlåtande bolaget upplöses vidskifte fusionsvederlaget skett. Detav
tidpunkt, nämligen redovisning för skiftet lagtsnärännu ensenareen

överlåtande bolaget. Direktivet förut-fram på bolagsstämman i det
rättsverkningama inträder samtidigt.de angivnasätter att tre nu

Kommittén föreslår därför aktiebolagslagen ändras till överens-att
18 förstastämmelse med direktivet. 14 kap. § stycket

Punkterna 2 och 3 påkallar inte några ändringar i svensk lag.

Artikel 20

lagstiftningen medlemsstaterna skall innehålla regler deti minst om
civilrättsliga ledamöterna det överlåtande bolagetstansvar som

förvaltnings- eller ledningsorgan skall ha bolagets aktieägare påmot
grund oförsvarligt förfarande ledamöterna dessa vidiav av organ
förberedelsen och genomförandet fizsionen.av
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Bakgrund

Medlemsstaterna skall enligt förevarande artikel fastlägga regler om
civilrättsligt för ledamöterna i det överlåtandeansvar bolagets
förvaltnings- eller ledningsorgan bolagetsgentemot aktieägare på
grund oförsvarligt förfarande vid förberedelsenav och genomförandet

fusionen. Den närmare utformningenav dessa regler är heltav
överlämnad till medlemsstaterna beslutaatt Bestämmelsensom.
karaktär minimikrav innebär det står medlemsstaternaav att fritt att
uppställa motsvarande ansvarsregler rörande det Övertagande bolaget.

Gällande rätt

Aktiebolagslagen i 15 kap. bestämmelserupptar skadeståndsskyl-om
dighet för stiftare, styrelseledamöter, verkställande direktör, revisor
och aktieägare. Beträffande de i förevarande artikel aktuella bolags-

föreskrivs i 15 kap. 1 §organen styrelseledamotatt och verkställande
direktör vid fullgörande sitt uppdragsom uppsåtligen ellerav av
oaktsamhet skadar bolaget, skall ersätta skadan. Detsamma gäller när
skadan vållas aktieägare eller överträdelse aktie-annan genom av
bolagslagen eller bolagsordningen.

Kommitténs överväganden

Aktiebolagslagen uppfyller de krav ställs i artikel 20.som

Artikel 21

Lagstiftningen i medlemsstaterna skall minst innehålla regler detom
civilrättsliga de sakkunniga, vilkaansvar som föransvarar upp-
rättandet i det överlåtande bolaget den i artikel 10.1av angivna
redogörelsen, skall ha aktieägarna i detta bolagmot på grund av
oförsvarligt förfarande de sakkunniga då de uyördeav sitt uppdrag.

Bakgrund

På motsvarande sätt för ledamöterna i det överlåtandesom bolagets
förvaltnings- eller ledningsorgan, skall för de sakkunniga isom
enlighet med artikel 10 punkten för1 det överlåtande bolaget granskat
den upprättade fusionsplanen föreskrivas civilrättsligtett ansvar.Även i detta fall är utformningen reglerna helt överlämnad tillav
medlemsstaterna beslutaatt och det står medlemsstaterna frittom att
uppställa motsvarande ansvarsregler rörande det Övertagande bolaget.

Gällande rätt

Kommittén har förordat den i artikelatt 10 påbjudnaovan skyldig-
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revisorernaåvilaskallfusionsavtaletupprättadedetgranskaheten att
skadeståndsansvaretframgår2 §15 kap. attbolag. Avrespektivei

revisor. Dennebolagetsocksåomfattar svarar1 §15 kap.enligt
hansvållasoaktsamhetelleruppsåtligen avskadaförockså avsom

åvilarrevisionsbolag, ansvaretrevisortill utsettsHarmedhjälpare.
huvudansvarige.revisionenfördenochbolagdetta

övervägandenKommitténs

21.artikeliställskravdeuppfyllerAktiebolagslagen som

22Artikel

reglersådanainnehållaendastfårimedlemsstaternaLagstiftningen
villkorföljandeuppfillerfusionogiltighet somav enom

domstol,beslutasskallogiltighetena av

förklaras17 fårartikelenligtgällandeblivitharfusionb somen
ellerrättslignågonförekommithardet inteendastogiltig om

bestyrktaofiicielltellerlagenlighetfusionenskontrolladministrativ av
bolagsstämmansdet visaseller attharinte upprättatshandlingar om

nationellenligt rätt,ogiltigtförklaraskanellerogiltigtbeslut är

förflutithardetväckasfår inteogiltighetsförklaring omtalanc om
dengällakom motfusionendet somfrån attmånader attän sexmer

avhjälpts,harbristenellerogiltighetenåberopar om

vilkengrundpåbrist,denavhjälpa avmöjligtdetd attärom
frågabolagen idomstolenskallogiltig,förklaras gekanfusionen

detta,tidviss görainomtillfälle att

skallogiltigförklarasfusionvarigenomavgöranderättsligt ene ett
överensstämmel-lagstiftning imedlemsstatsenligt varjeoffentliggöras

68151EEG,direktivartikel 3 imedse

överklagartredjemedgerlagstiftning att manmedlemsstatsf enom
avgörandetdeteftermånader attskedettafåravgörandet, senast sex

68151EEG,direktivmedöverensstämmelseioffentliggjorts

ochskall iinteogiltigförklarasfusionavgörande varigenomg enett
uppkommitharförpliktelserdegiltighetenpå sominkräktaför sig av

blevavgörandetbolaget innanÖvertagandedetellerför gentemot
tidpunkten,angivnaI 7artikelden ieftertillgängligtoffentligt men
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h de bolag har ingått fusioneni skall solidarisktsom för deansvara
förpliktelser åligger Övertagande bolagsom ett isom avses g.

Med avvikelse från punkt 1 får lagstiftningen i medlemsstata en
föreskrivaäven administrativ myndighetatt kan beslutaen om en

fitsions ogiltighet, sådant avgörande kanett överklagasom till
domstol. Bestämmelserna i och h skall tillämpas påe, g
motsvarande i frågasätt den administrativa myndigheten.om
Ogiltighetsfbrfarandet får inte inledas månaderän eftersenare sex
den i artikel 17 angivna tidpunkten.

Vad inkrdlaar inte på medlemsstaternassagtsnu lagstiftning om
ogiltighetsförklaring fusion med anledningav kontrollen av annan

den förebyggandeän rättsliga eller administrativa kontrollen av
fiisionens lagenlighet.

Bakgrund

Förevarande artikel begränsa möjlighetenatt i efterhandavser att
ogiltigförklara fullbordad fusion.en

Kommissionen pekar i motiven till artikeln på två principiellt olika
grunder vilka fusion kan ogiltig. Det kan fören det förstavara

fallet till följd så allvarliga felatt begåttsvara vid bolagsstämmansav
beslut fusionen, beslutet i efterhandatt förklaratsom ogiltigt. Det kan
för det andra fallet grund felaktigheter ivara de dokumentav som
upprättats under fusionsförfarandet och legat till grund för fusionen.

Med förebild i artikel 11 första bolagsdirektivet Kommissionentar
inte ställning till vilka felaktigeter i dessa fall skall godtassom som
ogiltighetsgrund. I stället i artikeln vissa villkor måsteanges som

uppfyllda för fusionen skall fåatt förklarasvara ogiltig.
förstaEn förutsättning fir ogiltigförklarande år enligt punkten I

littera ogiltigheten beslutasatt domstol. Dettaa gäller oberoendeav
fusionsförfarandet fortskridit så långtav om fusionen i enlighetatt

med artikel 17 fullbordadär eller ej.
Har fusionen fullbordats utgår direktivet från fusionen inte kanatt

förklaras ogiltig. Härifrån görs dock i littera b undantag för det fall
det inte förekommit någon rättslig eller administrativ kontroll av
fusionens lagenlighet eller officiellt bestyrkta handlingar inte har
upprättats eller det visas bolagsstämmansatt beslutom år ogiltigt
eller kan förklaras ogiltigt enligt nationell rätt.

I syfte skydda såväl bolagensatt aktieägare tredje motsom attman
fusion under obestämd eller alltfören lång tid löper riskenen att

förklaras ogiltig, föreskrivs i littera talan ogiltighets-attc om
förklaring inte får väckas än månader förflutit från detom mer sex

fusionen komatt gälla denatt åberoparmot ogiltigheten ellersom
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avhjälpts.bristen harom
situationer därfusion tillogiltigförklarandetbegränsaFör att av en

detdomstolen,di litterastadgasnödvändigtabsolut attdetta är om
fusionen kanvilkengrundpåbrist,avhjälpa denmöjligtär att av

tidinom visstillfällefrågaibolagenskall attogiltig,förklaras ge
detta.göra

rättsligtlitteraföreskrivs i etttredje attskydd förTill eman
offentliggörasskallogiltigförklarasfusionvarigenomavgörande en

artikelmedöverensstämmelseilagstiftningvarje medlemsstatsenligt
offent-innanOgiltigförklaringen kanbolagsdirektivet.första3

visasmed mindre dettredjeåberopasinteliggörande skett mot man
ogiltigheten.tillkändedenneatt

ogiltighettalanväckandeförtidsfristentillanknytningMed omav
lagstiftningmedlemsstatsflitteraistadgaslitteraenligt att om enc

ogiltighetsavgörande, får dettaöverklagartredjemedger ettatt man
offentliggjorts.avgörandetdeteftermånader attske senast sex

fusionogiltigförklaringi litteraföreskrivsSlutligen att av eneng
förpliktelserdegiltighetenpåinkräktasig fårföri ochinte somav

efter fusionensÖvertagande bolagetdetelleruppkommit för gentemot
dessaoffentligt. Förblevavgörandetinnanfullbordan men

litterasolidariskt,bolagenfusionerandeskall deförpliktelser ansvara
h.

2punkten ävenimedges1 attpunktenfrånavvikelseMed en
endastdockfusion,ogiltighetbeslutarmyndighetadministrativ avom

tillöverklagaskanavgörandesådantförutsättningunder ettatt
domstol.

direktivetsoberoendemedlemsstaternainnebärPunkten 3 att av
bestämmelsermed stödfusionogiltigförklarabestämmelser kan aven

konkurrenslagstiftning.exempelvisi

Gällande rätt

ogiltighetreglersärskildanågrainteAktiebolagslagen avomupptar
intebeslutetoch harfusionbeslutatbolagsstämmaHarfusion. om

på sättbeslutetstrider motordning eller annatbehörigtillkommit i
på vanligtklandrasbeslutetkanbolagsordningenelleraktiebolagslagen

17enligt 9 kap.sätt
fårTalanfrån beslutet.månaderinomväckasskallKlandertalan tre

lagligendet intesådantbeslutet ärnär attemellertid väckas senare
tillsamtyckesamtycke, näraktieägaresallamedfattaskan ens

samtycke intesådantochaktieägareeller vissaallakrävsbeslutet av
bolagetföreller deskettintetill stämmakallelsenärgivits samt

eftersatts.väsentligenkallelseförbestämmelsernagällande
beslut,bolagsstämmansändringupphävande ellerkanTalan avavse

vilketfastställadomstolen kanendastskeändring kan ommen en
haft.borde harätteligenbeslutetinnehåll



SOU 199283 E Gs tredje bolagsdirekti 349v

Kommitténs överväganden

Den möjlighet enligt 9 kap. 17 § föreliggersom upphävaatt ett avbolagsstämma fattat fusionsbeslut går i fråga de nullitetsfallom som
i tredje stycketavses paragrafen längre än vadav artikel 22 tillåter.

Med särskild häsyn till punkterna och h föreslår kommitténc, g att
i lagen bestämmelseupptas innebörden talanatt upphävandeav om

stämmobeslut godkännandeav fusionsplanom i de fallav som avsesi 9 kap. 17 § tredje stycket skall väckas inom månader från dagensex
för beslutet. Därvid bör också föreskrivas för det fallatt rätten genomlagakraftvunnet avgörande bifallit käromålet, fusionen skall gå åter
även den registrerats och överlåtandeom bolag upplösts desamt att
fusionerande bolagen solidariskt för förpliktelseansvarar somuppkommit åtgärd på det Övertagandegenom bolagets vägnar sedan
överlåtande bolag upplösts, innan rättens avgörandemen kungjorts.
14 kap. 26 §

3.5 Fusion kombinationgenom

Artikel 23

Artikel 6 och 7 9-22 skall tillämpassamt vid jitsion genombildande bolag, dockett medav förbehållnytt för bestämmelserna i
artikel 11 och 12 direktivi 68151EEG. Därvid skall med ione-
rande bolag och överlåtande bolag de bolag skallavses som
upplösas och med Övertagande bolag det bolaget.nya

Artikel 5.2 skall tillämpas också på deta bolaget.nya

Fusionsplanen och, de intagnaär i särskildom handling, deten
bolagets stiftelseurkund ellernya utkast till stzfielseurkund och

bolagsordning eller utkast till bolagsordning måste godkännas avbolagsstämman i och de bolagvart ett skall upplösas.av som

Vid bildandet det bolaget behöverav medlemsstaternanya inte
tillämpa bestämmelserna i artikel 10 direktivi 7791 EEG kontrollom

tillskott formiav apponegendomav

Bakgrund

Direktivet påbjuder i artikel 2 medlemsstaternaatt inför regler omfusion mellan bolag och dessa regleratt omfattar dels fusion somäger bolag förvärvarattrum ettgenom eller fleraett andra bolag,
dels fusion bildande bolag.genom ett I förevarandenyttav artikel

huvudsakligenanges, hänvisning till tidigaregenom artiklar i
direktivet, de krav ställs på reglerna rörandesom fusion genom
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bolag.bildande nyttettav
korthetiinnebärArtikeln

upprättas5 skallartikelmedöverensstämmelseifusionsplanatt en
plandennaiochbolagenöverlåtande attdeochför ettvart av

och säteform,bolagetsdetskallockså namnnyaanges
ibolagenöverlåtandedeoffentliggörasskallfusionsplanen avatt

6artikelmedenlighet

enlig-ibolagenöverlåtandedeochi ettbolagsstämman vart avatt
in-de äroch,fusionsplanengodkännaskallartikel 7 ommedhet

ellerstiftelseurkundbolagetsdethandling,särskildi nyatagna en
tillutkastbolagsordning ellerochstiftelseurkundtillutkast

bolagsordning

skall9artikelmedenlighetifusionsplanenförredogörelseatt en
fusionspla-ochbolagenöverlåtande attdeochiutarbetas ettvart av

isakkunigaoberoendegranskasskallmotsvarande sättpå avnen
10artikelmedenlighet

minstbolagenöverlåtandedeoch eniaktieägarna ettvart avatt
skall ha rättfusionen att tabeslutbolagsstämmansföremånad om

11artikeliföreskrivshandlingardedel somav
bolagenöverlåtandedeochirättigheter ettanställdas vartde avatt

12artikelmedenlighetiskyddasskall

medenlighetiskyddasskallborgenärerbolagensöverlåtandedeatt
13-15artiklarna

16artikelmedenlighetiskall prövasfusionenlagenlighetenatt av
denfastställaskall17artikelmedenlighetimedlemsstaternaatt

gällandeblirfusionendåtidpunkt

18artikelmedenlighetifusionenoffentliggörandekravet avatt
bolagenöverlåtandedeochtillförhållande etti vartskall iakttas av

skallfusionenrättsverkanregler avmedlemsstaternas omatt
19artikeliuppfylla kraven

för21och20artildarnamedenligheticivilrättsligtettatt ansvar
ochförberedelsevidfelbegångnavårdslöshetelleruppsåtliga av

åvilaskallfusionen,granskningrespektivegenomförande av
lednings-ellerförvaltnings-bolagensöverlåtandedeiledamöterna

dessaochisakkunnniga ettvartoberoende avde somsamtorgan
fusionsplanen.granskatbolag

fusionocksåtillämpasskallfusionogiltighetrörande22Artikel av
bestämmelsernaförförbehållmedbolag,bildande nytt menavgenom
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ogiltighet bolagsbildningom i artiklarnaav 11 och 12 i det första
bolagsdirektivet.

Slutligen fastlås i artikeln bestämmelsernaatt i det andra bolags-
direktivet artikel 10, föreskriver granskningsutlåtandesom ett över
tillskjuten apportegendom i samband med bolagsbildning, inte behöver
tillämpas vid bildande bolagnytt fusion.av genom

Gällande rätt

Bestämmelser fusion varigenom två ellerom flera aktiebolag
överlåtande bolag förenas bildaatt aktiebolaggenom ett nytt som
övertar deras tillgångar och skulder aktierna i detmot Övertagande
bolaget finns i 14 kap. 2 Förfarandet benämns kombination.

Fusion kombination skall godkännasgenom bolagsstämman iav
samtliga överlåtande bolag och beslutsunderlagett motsvarande vad

i 14 kap. 1 § andra stycketsom l-5 föreskrivs i fråga fusionom
absorption skall även vid kombinationgenom hållas tillgängligt för

aktieägarna under minst vecka före bolagsstämman ien respektive
bolag. Handlingarna skall också sändas till aktieägare begär detsom
och sedermera läggas fram på stämman, 14 kap. 2 § andra stycket.

Fusionsavtalet tjänar stiftelseurkund för det Övertagandesom bolaget
och skall därför innehålla förslag till bolagsordning och hurange
styrelse och revisorer skall Godkännerutses. bolagsstämmoma
avtalet, skall de samtidigt styrelseutse och revisorer, 14 kap. 2 §
tredje stycket.

Bestämmelserna i 14 kap. 3-7 §§ rörande borgenärsskyddet och
fusionens fullbordan är för fusiongemensamma absorptiongenom
och fusion kombination och har redovisatsgenom ovan.

Kommitténs överväganden

Aktiebolagslagen uppfyller tidigare påpekats direktivetssom krav på
medlemsstaternaatt skall uppställa regler för fusion såvälgenom

absorption kombination. I likhet medsom vad påbjuds i artikelsom
23 är också de svenska reglerna kombination i allt väsentligtom
desamma för absorption. Kommitténs bedömningsom är därför att
artikeln inte föranleder andra anpassningsåtgârder än motsvararsom
vad föreslagits i det föregående beträffandesom absorption.

3.6 Fusion mellan moderbolag och dotterbolag
I artiklarna 24-26 behandlas fusion förvärv mellangenom ett
moderbolag och helägt dotterbolagett och i artiklarna 27-29 fusion

förvärv mellan moderbolaggenom ett och till minst 90ett procent,
inte helägt, dotterbolag. Direktivetmen medger för dessa fall ett

förenklat fusionsförfarande.
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24Artikel

lagstiftningunder deraslyderbolagdeskall förMedlemsstaterna som
bolagfleraellerförfarande varigenomregler ettutfärda ettom

ochtillgångarsamtliga sinaöverförochlikvidationupplöses utan
allabolagenförstnämndade ägervilketbolag, itillskulder annatett

pámedförenade rösträttvärdepapper ärövrigaaktier somsamt
ibestämmelsernaskallförfarandesådantPåbolagsstämman. ett

artikeloch5.2artikelförmed undantagtillämpaskapitel II c
och20artiklarna19.1 bartikeloch11.1 dartikel samtoch 10,9 e,

21.

Bakgrund

denregleramedlemsstaterna attåläggerartikelFörevarande
ochtillgångarsamtligaförvärvarmoderbolagsituationen att ett

följd däravtilldotterbolaghelägdafleraelleriskulder somett
med vadöverensstämmerFörfarandetlikvidation. somupplöses utan

skålnaturligaförvärv,fusionbetecknas3artikeli avmengenom
ägare,bolagensöverlåtandedeellertill detvederlagnågotinteutgår

artikelnianvändsdärtillMed hänsynmoderbolaget.falli dettadvs.
funnit detdelsinfördockharKommitténfusion.inte termen

ochmoderbolagmellanfusionanvändaändamålsenligt termenatt
moderbolagsamgående därbeteckna ettfördotterbolag etthelägt att

dotterbolag.helägtabsorberar ett
förvärvfusion5-22artiklarnaibestämmelserDirektivets genomom

moderbolagmellanfusionpåocksåtillämpashuvudregelskall som
Övertagandei detaktiernågraEftersomdotterbolag.helägtoch

aktuelltaldrigdetblirfusionsvederlaglämnasskallintebolaget som
direktivet skall ettgaranteraibestämmelserdetillämpa somatt

ochöverlåtandeiaktiernamellanutbytesförhållanderimligt
25 punktenartikelundantashärmedenlighetbolag. IÖvertagande

ochÖvertagandemellanaktierutbytetrörandedochlittera avc
ochdlitteraartikel 11109 ochartiklarna samt ebolag,överlåtande

tillgänglighållaaktieägarnaförochutarbetaskyldighetenrörande att
sakkunnigutlåtande överochförredogörelse ettskriftligen

föreskriverb attlittera1punkten19artikelfusionsplanen, som
i detaktieägarebliskallbolagetöverlåtandedetiaktieägarna

civilrättsligtrörande2120 ochartiklarnabolagetÖvertagande samt
redogörelsesakkunnigaseller defusionsförfarandetfel iföransvar

fusionsplanen.för

Gällande rätt

skeddeaktiebolagslag1944 årsiintroduceradesfusionsinstitutetNär
moderbolagmellansamgåendenunderlättaförhandi första attdetta
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och helägt dotterbolag. Lagen medgav visserligen fusion också mellan
andra bolag, reglerna därom förutsågs i ringa utsträckningmen
komma till användning och placerades redaktionellt efter
bestämmelserna fusion mellan moder- och helägt dotterbolag.om I
1975 års lag är ordningen den Lagen skiljer mellan fusionmotsatta.

absorption och fusion kombinationgenom och särskildgenom som en
variant fusion absorption urskiljs i 14 kap. 8 fusionav §genom
varigenom moderbolag absorberar helägt dotterbolag.ett

Beslut fusion mellan moderbolag och helägt dotterbolag behöverom
inte fattas bolagsstämman i sig det Övertagandeav ellervare
överlåtande bolaget. Bestämmelserna vilket beslutsunderlagom som
skall tillhandahållas aktieägarna före den stämma skall prövasom
frågan fusion kan därför inte tillämpas. I övrigt gällerom emellertid
fusionsbestämmelserna i allt väsentligt också vid fusion mellan moder-
och helägt dotterbolag.

Kommitténs överväganden

Aktiebolagslagen betraktar, i överensstämmelse med direktivets krav,
fusion mellan moderbolag och helägt dotterbolag särskildsom en
form fusion. De undantag från de allmänna bestämmelsernaav om
fusion i artikel 24 bör emellertid komma till uttryck isom anges
aktiebolagslagens bestämmelser fusion mellan moder- och helägtom
dotterbolag. 14 kap. 20-25 §§

Artikel 25

Medlemsstaterna behöver inte tillämpa bestämmelserna i artikel 7 pd
det i artikel 24 förfarandet,angivna minst följande villkor drom
uppyllda

a Det artikeli 6 föreskrivna ofientliggdrandet skall för ochvart ett
de bolag deltar förfarandeti minst månadav äga innansom rum en

förfarandet blir gällande.

b Alla aktieägare i det Övertagande bolaget har minsträtt att en
månad innan förfarandet blir gällande, has bolaget där detta har sitt

del desäte i artikel 11.1 b ochta angivna handlingarna.av a, c
Artikel 11.2 och 11.3 skall tillämpas.

c Artikel 8 skall tillämpas.c

Bakgrund

fusionEn mellan moderbolag och helägt dotterbolag kan, under vissa
i förevarande artikel angivna förutsättningar, genomföras beslututan
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förfusionsplanendetta ärförFörutsättningarna attbolagsstämma.av
blirfusionenden dagmånad föreminstoffentliggörsbolagenbåda en

minsthar rättmoderbolageti attaktieägareallalitteragällande, atta,
fusionerandedefusionsplanen,deldagnämndaföremånad ta aven

deförförvaltningsberättelser senasteoch treårsbokslutbolagens
i moder-aktieägarefleraellerlitteraräkenskapsåren, attsamt en
andelviss lägstatilluppgåraktieinnehavmedbolaget avett ensom

detibolagsstämmafordrakapitalet har rätttecknade attdet att en
fusionen,tillställningsammankallas förbolaget taÖvertagande att

femhögre ändärvid intefårandelenlägstaDenlittera varac.
procent.

Gällande rätt

betraktaskandotterbolaghelägtibolagsstämma somTrots ettatt en
beslutaktiebolagslag1944 årsenligtkrävdes attformalitet omen ren

skulledotterbolagetidotterbolagoch helägtmoderbolagmellanfusion
beslutetvarithanärmastMotivet attbolagsstämman.fattas synesav

stämman.måste fattasdärförochbolagetupplösningmedför avaven
påkravetemellertidavskaffadesförslagAktiebolagsutredningensPå

sålundaframgår8 §14 kap. attdotterbolaget. Avistämmobeslut
kan fattasdotterbolaghelägtochmoderbolagmellanfusionbeslut om

bolag.respektiveistyrelsernaav

övervägandenKommitténs

till sågårfuslonsförfarandet ettdominerande attSverige heltiDet
sådanBeslutmoderbolaget.absorberasdotterbolaghelägt omav
dennaangelägetstyrelser. Det är attbolagensi dagfusion beslutas av
ställs25artikelbehållas. Ibeslutsordning kanrationellaochenkla

beslut.sådanafå fattaskallstyrelsenförvillkoremellertid vissa att
aktiebolags-ibestämmelsernadebeaktas närmåstevillkorDessa nya

utformas.lagen
intefusionsplanupprättadstyrelsernainnebärPunkten att avena

detfrånförflutitmånad attminstförränverkställasfår en
fusionsplanenvidareinnebärbPunkten attkungjorts.fusionsplanen
fusionsplanentilltillgånghaftaktieägarnaförränverkställasinte får

Punktenmånad.minstunderårsredovisningshandlingarvissaoch en
storlekvissmoderbolagetminoritet islutligen innebär att aven -c

fåha rättskallfem atthögre änfår bestämmas procentintesom -
Kommitténmoderbolaget.ibolagsstämmaprövad påfusionsfrågan
direktivetssåbestämmelsernai de atttidsfristemautformathar nya

23 §§och2214 kap.tillgodoses.avseendeni dessakrav



SOU 199283 E Gs tredje bolagsdirektiv 355

Artikel 26

Medlemsstaterna får tillämpa artikel 24 och 25 på förfaranden
varigenom eller flera bolag upplöses likvidationett och överförutan
samtliga tillgångarsina och skulder till bolag, alla iett annat om
artikel 24 angivna aktier och värdepapper deti eller de överlåtande
bolagen tillhör det Övertagande bolaget ocheller någon inneharsom
aktierna och värdepapperen i för det Övertagandeeget namn men
bolagets räkning.

Bakgrund

Det förenklade fusionsförfarandet enligt artildama 24 och 25
varigenom helägt dotterbolag absorberasett moderbolaget fårav
tillämpas även det Övertagande bolaget inte självt äger samtligaom
aktier och andra med rösträtt förenade värdepapper i det överlåtande
bolaget, dessa innehas någon för det Övertagandemen av annan
bolagets räkning. Detsamma gäller aktierna och värdepapperenom
innehas dels det Övertagande bolaget, dels någon förav annan
bolagets räkning.

Gällande rätt

Aktiebolagslagen erbjuder inte någon möjlighet till fusion i enlighet
med artikeln.

Kommitténs överväganden

I de fall med artikeln bör liksom f.n. bolagen förberedasom avses
fusionen överföra samtliga aktier i det bolagatt skallgenom som
absorberas till det Övertagande moderbolaget. Olägenhetema med en

ordning överväger enligt kommitténs bedömning fördelarna.annan
Artikel 26 bör därför inte föranleda lagstiftning.

Artikel 27

Sker fusion eller flera bolag övertasatt etten genom ett annatav
bolag dei förstnämnda bolagen 90minstägersom procent av, men

alla,inte aktier och andra värdepapper förenade medär rösträttsom
på bolagsstämman, behöver ntedlemsstaternainte föreskriva att
fusionen skall godkännas bolagsstämman deti Övertagande bolaget,av

minst följande villkor uppfylldaärom

det artikela i 6 föreskrivna ofientliggdrandet skall frågai detom
Övertagande bolaget månad före tidpunktenminst för denäga rum en
bolagsstämma det elleri de överlåtande bolagen skall beslutasom

fusionen,om
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skall ha minstÖvertagande bolagetdetalla aktieägare i rättb att en
där hardetta bolag dethostidpunktendenmånad före i angivnaa

handlingama.och angivna11.1 bdel de artikelisitt säte ta cav a,
tillämpas,och 11.3 skallArtikel 11.2

8 skall tillämpas.artikelc c

Bakgrund

ochmellan moderbolagbehandlar fusionFörevarande artikel
inteminst 90moderbolaget ägerdotterbolag i vilket procent av, men

med påförenade rösträttärvärdepapperaktier och andraalla, som
villkor får medlemsstater-artikeln angivnaPå vissa ibolagsstämman.

fusionsbeslutetpåkravifrån direktivetssådana fusionerför attna
skall fattas bolagsstäm-bolagöverlåtandeÖvertagandesåväli avsom

godkän-påkravet stämmansangivna villkoren kanUppfylls deman.
styrelsen kanbolag, medanöverlåtandebegränsas tillnande att avse

bolaget.Övertagandefusionsbeslutet i detfatta
fusionsförfarandet överen-förenklapå dettaför sättVillkoren att

8 enligtuppställs i artikelvillkori allt väsentligt med destämmer som
bolagetdet Övertagandegodkännande ipåvilken kravet stämmans

utnyttjatmedlemsstaterdekan åsidosättas. Förgenerellt som
artikel 27 intresse.i artikel 8 saknarundantagsmöjligheten

Kommitténs överväganden

Övertagandestyrelsen iframgåttKommittén föreslår, ettattsom ovan,
enlighet med defusion ibeslutamöjlighetgenerelltbolag att omges

fördärmed intresse27 saknarvillkoren. Artikelartikel 8 angivnai
vidkommande.svenskt

2§Artikel

9-11 på fusionartikelbehöver tillämpaMedlemsstaterna inte somen
uppfylldavillkorartikel 27, följandei äromavses

fåbolaget skall haöverlåtandeminoritetsakzieagarna deti rätta att
bolaget,det Övertagandeaktier inlästasina av

vederlagtillde hadenna skalldeb rätträtt, ettutövar somom
aldierna,värdetmotsvarar av

fåskall det ntojligtvederlaget,uppkommertvist attc varaomom
domstol.vederlaget bestämt av en
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Bakgrund

I likhet med vad enligt artikel 24 skall gälla vidsom fusion mellan
helägt moder- och dotterbolag öppnas i förevarande artikel möjlighet
för medlemsstaterna vid fusionatt mellan moderbolag och till minst
90 ägt dotterbolagprocent åsidosätta direktivets krav i artiklarna 9-
11. Fusionen kan då ske utan styrelserna iatt bolagen utarbetar någon
redogörelse för fusionsplanen i enlighet med artikel planenutan att
granskas i enlighet med artikel 10 och aktieägamautan beredsatt
möjlighet del deatt ita artikel ll angivna handlingarnaav innan
bolagsstämman beslutar fusionen. Medlemsstaternaom får tillåta
dessa förenklingar fusionsförfarandet minoritetsaktieâgarna,av påom
i artikeln angivna villkor, har rätt få sina aktier inlöstaatt detav
Övertagande bolaget.

Gällande rätt

Bestämmelsen i 14 kap. 8 § fusion mellan moderbolagom och helägt
dotterbolag kompletteras i 14 kap. 9 § rått för moderbolagav en som
äger än 90 aktiernaprocentmer med än 90av mer procent av
röstetalet för samtliga aktier i bolaget, påkalla tvångsinlösenatt av
resterande aktier. Efter tvângsinlösenförfarandets avslutande kan
bolagen fusioneras enligt 14 kap. 8

Kommitténs överväganden

Kommittén finner med hänsyn till den föreliggande möjligheten att
påkalla tvångsinlösen minoritetsaktier enligt 14 kap.av 9 inte§ skäl

utnyttja den möjlighetatt till förenklat fusionsförfarandeett som
erbjuds i artikel 28.

Amkgl 29

Medlemsstaterna får tillämpa artiklarna 27 och 28 på förfaranden
varigenom eller flera bolagett upplöses likvidation och överförutan
samtliga sina tillgångar och skulder till bolag, minstett 90annat om

inte alla, deprocent, i artikel 27men avsedda aktiernaav och övriga
värdepapperen i det eller de överlåtande bolagen tillhör det över-
tagande bolaget ocheller någon innehar dessa aktier ochsom
värdepapper i för deteget Övertagande bolagetsnamn men räkning.

Bakgrund

Artikeln utgör direkt parallell till artikel 26.en
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övervägandenKommitténs

föranleda29 inteartikel26 börartikelunderanförtsskälPå som
lagstiftning.någon

förfarandenlikställdafusionMed3.7

30Artikel

kontantaden ersätt-tillåtermedlemsstat attilagstiftningenOm en
tioförfarande överstiger procent,2 angivetartikelvid iningen ett

tillämpas.27-29artikeloch IIIkapitel IIskall samt

övervägandenKommitténs

fusionförendastintressevidkommandesvensktförharBestämmelsen
tillanslutningibeaktatsoch har1 §14 kap.enligtabsorptiongenom

artikel 3 ovan.

Artikel 31

eller 3024artikelitillåtermedlemsstat ettlagstiftningen iOm en
därvidbolagenöverlåtandedeallaförfarande attangivet utan

19.1artikelför samtundantagmedkapitel II, c,skallupplöses,
tillämpas.IVochkapitel III

Bakgrund

gårbolagfleraellertvåvilkenifusion sammanSpegelbilden av en
delasbolagbefintligtvarigenomförfarande ettbolag är etttill nyttett

modernmedkallasFörfarandetbolag.flera enellertvåi nyaupp
tidlångunderförekommit ettpraktikeni somharfission,term men
i frågafalletvadmedlikhetl omfusion.variant varsomslags av
direktivetsförtidpunktenvidmedlemsstaternauppvisadefusion

iskillnadermycketfission storafrågaiocksåutarbetande om
fissionsinstitutetregleradeutförligtlandendaDetlagstiftningen. som

refonne-medsambandiinfördesfissionsreglerFrankrike, därvar
1966.åraktiebolagslagstiftningenringen av

tredjetill detförslagetursprungligai detföreslogKommissionen
omfattaskullesârbestämmelser,vissameddetta,bolagsdirektivet att

fissionsinstitutetregleringytterligarenågonochfissionerockså av
leda tillemellertidkomförslaget attkringDiskussionenej.förutsågs
allmäntochkortfattadeförevarandeendastintogsslutversioneniatt

undantagfånågrameddirektivetenligt vilkenbestämmelsehållna
ellerdärfusionsförfarande ettocksåtillämpning ettskall äga

Direktivetfusionen.efterkvarstårbolagenöverlåtandedeflera av
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blir därigenom tillämpligt på fission där bolags tillgångaretten och
skulder fullständigt delas på två eller flera bolag, varefterupp bolaget
består tomt skal.ettsom

Till skillnad från vad är fallet i fråga fusionsreglernasom krävsom
inte medlemsstaternaatt inför regler för ñssionsförfaranden, utan
endast direktivets bestämmelseratt skall iakttas i de länder harsom
sådana regler.

Från Rådets och Kommissionens sida markerades vid slutbehand-
lingen direktivet diskussionenatt regleringenav ñssioner skulleom av
fortsätta även efter direktivets antagande. Den fortsatta diskussionen
resulterade år 1982 i sjätte bolagsdirektivett rörande just ñssioner.
Förevarande artikel torde därmed i praktiken ha förlorat sin betydelse
för hannoniseringssträvandena på detta område.

Gällande rätt

Aktiebolagslagen inte några bestämmelserupptar rörande fission.

Kommitténs överväganden

Kommittén i sitt slutbetänkandeatt behandlaavser frågan detom
behövs bestämmelser fission i aktiebolagslagen.om

3.8 Avslutande bestämmelser

Artikel 32

Medlemsstaterna skall krafti de lagarsätta och andra författningar
behövs för följa detta direktivsom att inom år efter dagen förtre

anmälan. De skall underrätta kommissionengenast detta.om

En tidsfiist pd fem år från ikraflsattandet de i punkt 1 angivnaav
bestämmelserna får dock föreskri det gäller bestämmelsernasnärvas
tillämpning på unregistered companies i Storbritannien och på
Irland.

Medlemsstaterna behöver inte tillämpa artikel 13, 14 och 15 pd
innehavare sådana obligationer och andra värdepapperav kansom
bytas aktier, emissionsvillkorenut mot vid tidpunkten för ikraft-om
trädandet de i punkt I angivna bestämmelsernaav pd förhand har
reglerat innehavarnas ställning händelsei fusion.av en

Medlemsstaterna behöver inte tillämpa detta direktiv pd fusioner
och andra förfaranden likstdllda medär fusioner,som iom en
nationell lagstiftning föreskriven åtgärd eller fonnalitet för att

förbereda eller genonyöra förfarandet redan har vidtagits vid den
tidpunkt då de i punkt 1 angivna bestämmelserna träder kraft.i
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Bakgrund

implementering idirektivetsbestämmelserArtikel 32 upptar om
vidtillämpninginteBestämmelserna ägermedlemsstaterna. anpass-
EES-avtaletEnligtdirektivets krav.tilllagenden svenskaning av

inomtredje bolagsdirektivetimplementeraskall Sverigebilaga XXII
utnyttja defår därutöverSverigeikraftträdande.år från avtaletstvå

3 och 4.i punkternafinnsÖvergångsbestämmelser som

övervägandenKommitténs

med anledningaktiebolagslageniföreslår ändringarnaKommittén att
1995.januarikraft den lträda ibolagsdirektivet skalltredjeav
föreslagnapunkten 3 bör denartikelförevarandemedenlighetI

på värdepappertillämpas3 intei 14 kap. §bestämmelsen som
ikraftträdandet.föreemitterats

Artikel 13

till medlemsstaterna.riktardirektiv sigDetta

övervägandenKommitténs

EES-avtaleti EG. AVtill medlemsstaemariktar sigDirektivet
riktat tillskallEFTA-områdetdet inomföljerprotokoll l att anses

EFTA-statema.
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4 EGs tolfte bolagsdirektiv

4.1 Inledning

EG utfärdade år 1989 det tolfte harmoniseringsdirektivet på bolags-
rättens område. Direktivet, rör s.k. enmansbolag, skallsom motses
bakgrund EGs strävanden främja tillkomstenattav och utvecklandet

småföretag.av
Direktivet föreskriver regler föratt enmansbolag ska införas i

samtliga medlemsstater. Enmansbolag underlättar enligt Kommis-
sionen tillkomst och drift små företag. En näringsidkareav som
önskar driva sin rörelse i bolagsform behöver då inte formellaav
skål skaffa andra bolagsmån. Samtidigt underkastas rörelsen gemen-
skapsrâttsliga regler bl.a. publicitet och räkenskaper, vilkaom innebär

bolagets tillgångaratt hålls åtskilda från den ende bolagsmannens
privata tillgångar och skulder. Den enskilde näringsidkaren kan
begränsa sitt till de fir rörelsen anslagnaansvar medlen, samtidigt

borgenärers och andra intressensom parters tillvara.tas

4.2 Direktivets tillämpningsområde
Artikel 1

De samordningsåtgârder detta direktiv föreskriver skall vidtassom i
fråga bestämmelser i medlemsstaternas lagarom eller andra författ-
ningar följande bolagsfonnerom

I Tyskland-
Gesellschaft mit beschränlder Haflung,

I Belgien-
Société privée å responsabilité limitée de besloten vennootschap met
beperkre aansprakelijkhed,

I Danmark-
Anpartsselskaber,

I Spanien-
Sociedad de responsabilidad limitada,
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FrankrikeI-
responsabilité limitée,Société å

GreklandI-
Efihinis,PeriorismensisEteria-

IrlandI-
bylimited by shares guarantee,Private orcompany

ItalienI—
limitata,responsabilitâSocietå a

LuxemburgI-
limitée,responsabilitéåSociété

NederländernaI-
aansprakelüklted,beperktevennootschapBesloten met

PortugalI-
Sociedade quotas,por

StorbritannienI-
limited shares guaranteePrivate orcompany

Bakgrund

På sätttillämpningsområde.direktivetsfastställerArtikeln samma
dettaskerbolagsdirektiventredjeochandrai första, engenomsom

bolagsformvilkenuppgiftmedmedlemsstaternauppräkning omav
direktivet.omfattas avsom

kontinentaleuropeiskai dedirektivetframgårartikeln attAv
bolagsformsärskildaden utanpåtillämpasskallmedlemsstaterna

ochaktiebolagetsidanvidförekommerpersonligt ägaransvar avsom
companies.liabilitylimitedprivateIrland påStorbritannien ochi

påtillämpas ävenskalldirektivetemellertid6 följerartikel attAv
tillåtermedlemsstater attkontinentaleuropeiskadeiaktiebolag som

limitedpublicoch påhandpåförenasbolagsådantiaktieralla ett en
Irland.ochStorbritanniencompanies iliability

Gällande rätt

personligtbolagsformendasti dag utanfinnssvensk rätt ansvarI en
Aktiebolagslagen accepteraraktiebolaget.nämligendelägarna,för

sådantmeningen. Ettandrastycketandrajfr kap l §lenmansbolag,
bolagsbildningenmed attsambandredan iuppkomma genomkan

enmansbolagEttendatilldelasochtecknasaktiersamtliga person.en
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kan naturligtvis också komma till stånd alla aktier i bolagetattgenom
förenas på hand.senare en

Kommitténs överväganden

Kommitténs föreslår aktiebolagenatt skall indelas i två kategorier,
privata och publika aktiebolag; allmänmotiveringen avsnitt Vidse

genomförandeett kommitténs förslag blir tolfte bolagsdirektivetav
tillämpligt på såväl privata publika aktiebolag.som

4.3 Enmansbolag

Artikel 2

En bolag kan ha enda bolagsman redan vid bildandeten eller få
det alla andelarna förenasattgenom på hand enmansbolag.en

I avvaktan på samordning den nationella lagstiftningenen av om
företag får nzedlerrzsstaternaföreskrivagrupper av vissa särskilda be-

stdmmelser eller påföljder, om

jjrsiska bolagsmanären i fleraperson bolag,ensam eller

b enmansbolag ellerett någon juridiskannan ärperson ensam
bolagsman i bolag.ett

Punkten 1

Bakgrund

I medlemsstaterna skall införas lagregler enmansbolag medom
begränsat personligt fir bolagsmannen. Det skallansvar möjligtvara
dels bilda bolagatt dettaett slag med enda bolagsman,av delsen att
förena alla andelar i bolag påett hand.en

Gällande rätt

Som anförts under artikel 1 aktiebolagslagenaccepterar enmansbolag.

Kommitténs överväganden

Aktiebolagslagen uppfyller de krav ställs i artikel 2 punktensom

Punkten 2

Bakgrund

Direktivet skall nämnts främja småföretagsverksamhetsom och itar
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fysiskägsenmansbolaghand sikte person.första enavsom
föreskriftermeddelaråttmedlemsstaterna attpunktFörevarande ger

koncerneroäktaelleräktabyggamöjligheternabegränsar att uppsom
enmansbolag.användandemed av

Gällande rätt

slagdetbegränsningarinnehåller ingaAktiebolagslagen avsessomav
kanjuridiskfysisk2. Såvälpunkten vara ensami personsom enen

bolag.fleraelleraktier isamtliga ettägare av

övervägandenKommitténs

nuvarandeändra denskålinteñnnsfakultativ. Det att2 ärPunkten
isvårigheternågraföranlederintedömaalltordningen, attavsom

begränsningar inågradärför inteföreslårKommitténpraktiken.
juridiskaellerfysiskaförbeträffande rättenaktiebolagslagen personer

bolag.eller fleraiaktiersamtligaägare ettatt avensamvara

1Artikel

förenasandelaralla dessenmansbolagblirbolag attNär genomett
bolagsmannensendedenochdetuppgiftskallhandpå omomen

artikelenligtregisterföras in iakt ellerförvaras iantingenidentitet
ofientligtföras in iocksåeller68151EEG,direktiv ettoch 3.2 i3.1

för.självtbolagettillgängligt register som

Bakgrund

fåkantredjesäkerställaartikel attFörevarande att manavser
Uppgiftenmansbolag.blivitbolag ettinformation omettattom

förtmyndighetsådantiantingeninskall ettägarförhållandena tas av
bolagsdirektiveti första1-2punkternaartikel 3iregister avsessom

för.självtbolagetregisteroffentligtieller ett som

Gällande rätt

aktierbolagetsförteckning överförastyrelsenskall7 §3 kap.Enligt
efteromedelbartupprättasskallaktiebok. Denaktieägareoch

uppgiftmednummerföljdiskallAktiernabildande. tasbolagets upp
skalltitelelleryrkeochpostadressAktieägarnasaktietecknama.om

vilketframgå tillaktiebokenskallslag,olikaaktierFinns avavanges.
ellerlösblads-betryggandebeståAktiebok kanaktie hör.varjeslag av
ellerdatabehandlingautomatiskförmaskinmedförasellerkortsystem

för vilkenaktieförvärvstyrkernågonNärliknande sätt.på avannat
aktie-påaktieägareantecknasnågoneller närutfärdatsaktiebrev som
förasaktieägarenskall1989827 genastaktiekontolagenenligtkonto
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in i aktieboken med angivande dagen för införingen.av
I 3 kap. 8 § första stycket föreskrivs i bolagsordningenatt kan tas

in förbehåll den påatt fastställd avstämningsdagsom är införd i
aktieboken eller i enligt 3 kap. 12 förd§ förteckning över panthavare
med flera skall behörig utdelninganses att ta och,emot vid fondemis-
sion, aktie tillkommer aktieägareny som utöva aktieägaressamt att
företrädesrätt delta i emission.att Bolag i bolagsordning ñnnsvars
sådant förbehåll avstämningsñrbehåll kallas avstämningsbolag. För
sådana bolag firs aktieboken Vârdepapperscentralen VPC Aktie-av
bolag. Varje aktiebolag kan bli avstämningsbolag.

Aktiebok skall enligt 3 kap. 13 § första stycket hållas tillgänglig
hos bolaget för Förs aktieboken medenvar. maskin för automatisk
databehandling eller på liknande sätt,annat skall i stället utskrift av
alctlebøken på begäran tillhandahållas hos bolaget och i fråga om
avstämningsbolag, även hos Vårdepapperscentralen. Utskriften får
inte äldre än månader. Envarvara har rättsex ersättningatt förmot
kostnaderna få aktuell sådan utskrift aktiebokenen eller del därav.av
Når det gäller avstämningsbolag, får dock utskriften inte innehålla
uppgift aktieägare har högst femhundraom aktier isom bolaget.

Skyldigheten föra aktiebokatt och förteckning enligt 3 kap. 12 §
hålla aktieboksamt tillgängligatt är straffsanktionerad, 19 kap. l

Kommitténs överväganden

Aktieboken utgör sådant bolagetett fört, offentligt tillgängligtav
register i artikelsom avses

Regeln i 3 kap. 13 första§ stycket utskriftatt avstämningsbo-av
lags aktiebok inte får innehålla uppgift aktieägare har högstom som
femhundra aktier innebär bolagatt medett högst femhundra aktier
kan mörklägga sin aktiebok bliatt avstämningsbolag.genom Håri-

bolagetskan karaktärgenom enmansbolag döljas. För aktie-av att
boken till fullo skall uppfylla direktivets krav bör föreskrivas dessatt
uppgifter i fråga aktieägare äger samtligaom aktier i bolagetsom
alltid skall tillgängliga förvara envar.

Den ende bolagsmannen skall de befogenheterutöva tillkom-som
bolagsstämman.mer

Die beslut den ende bolagsmannenfattarsom enligt punkt I skall
föras i protokoll eller skriftlig formges

Bakgrund

Förevarande artikel bolagsstämmaatt inte behöveranger hållas i ett
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beslutfatta debehörigärbolagsmannen attendeDenenmansbolag.
protokolle-emellertidmåstebeslutHanspå stämman.ankommersom

form.skriftligeller gesras

Gällande rätt

enligtutövasangelägenheterbolagetsbesluta irättAktieägamas att
tredjell §9 kap.Avbolagsstämma.vidstycketförstal §9 kap.

Ibolagsstämma.vid proto-förasskallprotokollframgårstycket att
dennahurskett,röstningoch,beslutinföras stämmansskallkollet om

minstochordförandenundertecknasskall enProtokolletutfallit. av
justeringsmän.utseddpå stämman

elleraktiebolagslagenbestämmelse iföreskrivs10 § att9 kap.I om
tillhandahållandeellertill stämmankallelserörandebolagsordningen

ibeslutafårinteärende, stämmaniåsidosattshar etthandlingarav
Bestäm-felet.berörsaktieägaredesamtycke avärendet somutan av
formali-allaaktieägare ärallamotsatsvisinnebär enseattmelsen om

svensk rättigodtas atthärmedenlighetsidan. Isättaskanteter
stämmoprotokollinnebärcapsulam. Det ettatthållsbolagsstämma per

samtligagodkännande. Närföraktieägarnamellancirkuleras
iupptagitsbeslutdeprotokolletundertecknat somaktieägare anses

påfattatsbeslutmedlikvärdigaavseendenallai somdetta vara
tordeenmansbolagIbokstav.lagensenligthållitsbolagsstämma som

capsulam.hållasalltidpraktikenibolagsstämman per

övervägandenKommitténs

4.artikeliställskravdeuppfyllerAktiebolagslagen som

Artikel 5

hanbolagoch detbolagsmannenendeden sommellanAvtal
skriftlig form.ellerprotokollföras in iskallföreträder ges

gällerdet1punkttillämpa närintebehöverMedlemsstaterna
villkor.normalapåtransaktionerlöpande

Bakgrund

direktivförevarandetillförslagursprungligaKommissionensI
skullebolagetochbolagsmannenendedenmellanavtalföreskrevs att

motiveninte. IgjordeshärifrånundantagNågotform.skriftligges
närsärskiltärintressekonflikter storför enriskenerinrades attom

Ettbolaget.ägdahonommed detavtalsluterbolagsman avensam
ägnatform attskriftligskullealltidavtal voresådanakrav gesatt

vidarefannsförslagetIkontroll.underlättaochklarhetbefrämja
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bestämmelser beträffande avtalsslut mellan den ende bolagsmannen
och bolaget där bolagsmannen uppträdde ställföreträdare försom
bolaget. Sådana avtalsslut fick endast komma till stånd med stöd avbestämmelse i stiftelseurkunden eller bolagsordningen.

I det direktivetantagna har skriftlighetskravet luckrats Avtalupp.
mellan den ende bolagsmannen och det bolag han företrädersom
skall skriftlig form eller in iges tas protokoll. Medlemsstaterna
behöver inte tillämpa dessa krav när det gäller löpande transaktioner
på normala villkor.

Enligt den franska lagen, ha tjänat förebild,som synes skallsom
uppgift avtal mellan S.A.R.Lom ochett dess ende bolagsman införas
i registret över de beslut bolagsmannen fattar i bolagsstämmas ställe.
Sådan anteckning behöver inte ske beträffande avtal som avser
löpande affärer på normala villkor. Med löpande affärer operations
courantes sedvanliga affärstransaktioner,avses vilka ligger inom

för bolagets normalaramen verksamhet. Normala villkor conditions
normales är sådana bolaget normalt tillämparsom tredjemot man.Villkoren får alltså inte så utformade bolagsmannenvara att kan dra
någon fördel sin ställning.av

Avtal mellan den ende bolagsmannen och bolaget, med bolagsman-
ställföreträdare för bolaget,nen som får enligt den tyska lagen endast

träffas med stöd bestämmelse i bolagsordningen.av Motsvarande
gäller när moderbolag sluter avtal med helägt dotterbolag, bådaom
bolagen därvid företräds ställföreträdare.av Avtal isamma strid
häremot är ogiltigt.

Enligt år 1991 dansk lagstiftning,antagen träder i kraft den lsom
januari 1993, skall avtal mellan anpartsselskabett och dess ende ägare
upprättas skriftligen, såvida fråga inte är avtal på sedvanligaom
villkor i löpande afñrsförhållande.ett Motsvarande skall beträffande
aktiebolag gälla avtal mellan ensamaktieägare och det honom ägdaav
bolaget.

Gällande rätt

Enligt 8 kap. 11 § företräder styrelsen bolaget och tecknar dess firma.
Styrelsen kan bemyndiga styrelseledamot, verkställande direktör eller

företräda bolagetatt ochannan teckna dess firma, inte förbudom
däremot tagits in i bolagsordningen. Av 8 kap. 10 § framgår att
ledamot styrelsen eller verkställandeav direktör inte får handlägga
fråga rörande avtal mellan honom och bolaget. Inte heller får han
handlägga fråga avtal mellan bolaget ochom tredje han iman, om
frågan har väsentligt intresseett kan stridande bolagets.som vara mot
Jåvsregeln gäller även särskilt utsedd firmatecknare. Den innebär att

jävig funktionär inte får deltaen i överläggning och beslut i frågan i
styrelsen. Han får heller inte särskilt bemyndigandeutan företräda
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avtalsslutet.vidbolaget
redo-deemellertidföljer1117 att1981 nuNJArättsfalletAv s.

företräderdentillämpning närägerintejävsreglerna somvisade
alltsåföreliggersvensk rättIi detsamma.aktiersamtligaägerbolaget

aktiebolagiaktiersamtliga ettägarehinderinget mot att avensamen
hindrarJävsreglemasjälv.sigmedavtalsslutvidbolagetföreträder

dotterbolag,helägtochmoderbolagmellanavtalvidhellerinte att,
bolagenMellanställföreträdare.företrädsbolagenbåda sammaav

någotintressegemenskap attsådanföreligganämligen enanses
Aktiebolagslagenställföreträdaren.föruppkommerinteintressejäv

ochensamaktieägaremellanavtalförformkravingauppställer
Allmännaprotokolleras.skalldehellerinteföreskriver attochbolaget

tillämpa.såledesformbundenhet är attavtalsregler om
följa1976125 attbokföringslagen22 §§och anses4bl.a.Av

ochuppmärksammasbörslagviktigareavtalingångnabolaget avav
handlingar.i företagetsdokumenteras

övervägandenKommitténs

ochbolagsmannenendedenmellanavtalsådanaArtikeln avser
ställföre-uppträderavtalsslutetvidbolagsmannen somdärbolaget,
motverkaintressetsåväl attEmellertid talarbolaget. avförträdare

rättslikheteneuropeiskatill denhänsynkringgåendeñrfaranden som
självkon-sådanfalltilltillämpningartikelnsbegränsainte avför att

ingåsavtalfall närdei allatillämpasställetibörtrahering. Den
med dennablirArtikelns kravbolaget.ochensamaktieägarenmellan

ellerfysiskärensamaktieägarengällande entillämpning oavsett om
mellanavtalpåtillämpliga t.ex.såledesblirDejuridisk person.

dotterbolag.helägtochmoderbolag
mellanslutsaktieägareendedessochaktiebolagmellanAvtal ett

allmännaenligtavtal,föreskrivarättssubjekt. attAtt somskildatvå
denpåenbartformskriftligskallformbundna,ärinteregler ges

ägaredessoch,enmansaktiebolag synesär ettgrund parternaatt
föreskri-ställetibörkravartikelnsuppfyllaFörlämpligt.mindre att

honommellanavtalägare,endastharaktiebolag enettatt, omvas
protokoll.styrelsenstillfogasi ellerantecknasskallbolagetoch
upprättatsslagifrågavarandeavtalinnebärBestämmelsen att avom
styrelsenstillskall fogasavskriftellerhuvudskriftiavtaletskriftligen,
ställetiskallmuntligen,ingåttsavtal ensådantprotokoll. Har

följdprotokollet. Eniantecknas avinnehålldessuppteckning av
styrelsennärföras ävenmåsteprotokollblirföreskrift attdenna

ledamot.endastbestår enav
punktenidenbörenmansbolag,arbetetonödaninte i tyngaFör att
löpandeAvtal,utnyttjas.undantagsmöjligheten avsersomangivna2

undantasalltsåbörvillkor,sedvanligapåingåsochaffärstransaktioner
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från kravet på protokollföring. I fråga tolkningen rekvisitenom av
bör viss ledning kunna hämtas från begreppet löpande förvaltning i 8
kap. 6 Undantagsregeln bör gälla beträffande affärer inte medsom
hänsyn till bolagsverksamhetens och omfattningart är osedvanligav
beskaffenhet eller betydelse.stor För regelns tillämpning bör vidare
gälla affären ingås påatt sedvanliga villkor för affärer ifrågavaran-av
de slag.

Artikel 6

Om medlemsstat tillåter enmansbolagen i artikel Isom ävenavses
då det fråga aktiebolagär skall detta direktivom tillämpas.

Kommitténs överväganden

Artikeln har kommenterats i anslutning till artikel

Artikel 7

Ger lagstiftningen i medlemsstat ensamföretagareen mbjlighet att
företag medupprätta begränsatett är till tillgångaransvar som som

har anslagits till bestämd verksamhet, behöver medlemsstatenen inte
tillåta enmansbolag, under förutsättning sådana skyddsåtgärderatt
föreskrivs ifråga de förstnämnda företagen likvärdigaom medärsom
dem föreskrivs i detta direktiv ellersom i några andra gemenskaps-
regler tillämpligaär på de bolagsom i artikelsom avses

Bakgrund

Enligt motiven syftar artikeln till möjliggöra föratt medlemsstater
teoretiska skål inte villsom av enmansbolag,acceptera låtaatt

enskilda näringsidkare driva rörelse med begränsat på annatansvar
sätt än i bolagsform.

Kommitténs överväganden

Svensk lag tillåter enmansaktiebolag, varför artikeln saknar intresse
för svenskt vidkommande.

4.4 Avslutande bestämmelser

Artikel 8

Medlemsstaterna skall före den 1januari 1992 krafti de lagarsätta
och andra författningar behövs för följa detta direktiv. Desom att
skall underrätta kommissionen detta.om
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medlemsstater-fårbolagbefintliga1992januariden 1[fråga om
1denförränskall tillämpasdirektiv intedettaföreskriva attna

1993.januari

tillöverlämnakommissionentillskall texternaMedlemsstaterna
detde inomlagstiftningnationellbestämmelser i antarcentrala som

direktiv.dettaongfattasområde avsom

Bakgrund

iimplementeringdirektivetsbestämmelserArtikel 8 upptar om
vidtillämpninginteBestämmelserna äger anpass-medlemsstaterna.
EES-avtaletEnligtkrav.direktivetstilllagensvenskadenning av

inombolagsdirektivettolfteimplementeraSverigeskallXXIIbilaga
ikraftträdande.avtaletsfrånårtvå

övervägandenKommitténs

anledningmedaktiebolagslageniändringarnaföreslårKommittén att
1995.januari1kraft deniskall trädabolagsdirektivettolfteav
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Reservationer

Reservation ledamoten Nic Grönvallav

Aktiekapitalets storlek

Jag delar inte kommittémajoritetens uppfattning den undreatt gränsen
för aktiekapitalet i publika aktiebolag skall sättas vid l miljon kronor.

Regering och riksdag har genomfört flera reformer för stärkaatt
företagandet i Sverige. Flera dessa reformer har varit särskiltav
riktade små och medelstoramot företag. Ett viktigt element i detta
reformarbete är åstadkommaatt regler ökar tillgängligheten påsom
riskkapital för små och utvecklande företag. Det iär det hänseendet

intressestort öppna denatt publikaav marknaden även för företag
tradition inte haft tillgång till dennasom marknadssektor.av

Den kommittémajoriteten föreslagna gränsenav 1 miljon kronor är
alltför högt för den skallsatt att möjlig uppnå förattvara ett stort
antal små och medelstora företag. Jag förordar därför den nedreatt
gränsen för aktiekapitalet i publika aktiebolag sätts till 500 000
kronor.

Aktiebolags ställföreträdare

Enligt EGs första bolagsdirektiv blir bolag, i princip,ett bundet av
rättshandling för bolagets räkning träffatsen behörigsom av

ställföreträdare. Genom denna bestämmelse förlorar ändamålet med
bolagets verksamhet, sådant det bestämts i bolagsordningen, helt sin
betydelse.

,Jag erfarenheterna frånatt det decennietanser talar försenaste att
ändamålsbestämmelsen i bolagsordningen i stället bör ökadges
betydelse. I denna bestämmelse målet med bolagets verksam-anges
het, vilket möjliggör för bolagets intressenter kunder, leverantörer,-
aktieägare, anställda, m.fl. pröva den riskbildatt som omger-
bolaget och kan avgörande för villigheten investerasom vara att
eller ingå i affärsförbindelse med bolaget. Visserligen inteavser
bestämmelsen i direktivet helt utradera värdetatt ändamåls-av en
bestämmelse. Den föreslagna ordningen torde emellertid komma att
leda till bestämningenatt bolags verksamhet i dessett bolags-av
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acceptabelt.inteärDettabetydelse.dramatiskt iförlorarordning
ofta över-mycketuppkommer1980-talet,tider,godaUnder som

bolagsrättenifinnsReglerverksamhet. ombolagsskottsmedel i ett
förvaltning-vadikompetensbolagsorganens avserutsträckningen av

på klaraexempelerbjuderUtvecklingenmedel.sådanaaven
sådanavidverksamhetsbestämningbolagetsöverskridanden av

intressenter.bolagetsförförlustertilldärefter lettvilkaplaceringar,
placeringuppskattadofta1980-taletunder avutgjordeFastigheter en

mångaförförlusterbetydandetilllettöverskottsmedel, senaresom
fastighetsköp attvetatbolagssådanaimedkontrahentemaOmbolag.

bolagsledningensbegränsadeegentligenverksamhetsbestâmningen
iakttagits,försiktighetstörremåhändaskullerättshandlingsförmåga en

ochbolagsstämmapåkritikriskerakundebolagetssärskilt organom
ñnansierandedetordeVidaredär.ansvarsfrihetvägrasmöjligenäven

i dettavaksamhetiakttagaskålhaftfall attsådantibankerna
hänseende.

basisnationellpåmöjligheten attöppnarbolagsdirektivetFörsta
därigenombetydelse attverksamhetsbeståmningensbehållabesluta att

visakanbolagetogiltigablikanutanför dennaingåtts omavtal som
verksam-värdetkommerDärigenomondi avtro.motpartenatt var

Jagupprâtthållas.utsträckningfall i vissvarjeihetsbestämningen att
meningkommittémajoritetensdelar inteochvärdedetta avvaraanser

skallintesârregleringnationelltillmöjlighetenöppnadedenatt
utnyttjas.

allmänhetentillinbjudanolovligSanktion mot

straff förutöverförslagkommittémajoritetens att enJag attanser
aktierförvärvaellertecknaallmänhetentill attinbjudanolovligen

föreskrivajämvälaktiebolagprivativärdepapperandra etteller
föräraktieförvärvelleraktieteckning etteventuellogiltighet enav

godtroendeberörddrabba ävenkanOgiltighetenlångtgående.
Ävenoacceptabelt sätt.heltpå avförvärvareefterkommande ett

överträdel-sanktion motogiltighettilltveksamjagskäl ärandra som
bestämmelser.aktiebolagslagensavse

aktie-elleraktiebolagprivatförförbudetdärför ettJag attanser
förvärvaellertecknaallmänheteninbjuda attbolagsådanti attägare
sanktio-skallbolagetgivitsvärdepapper utandraelleraktier avsom

straff.medendastneras
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Reservation ledamöterna Inga-Britt Johanssonav
och Bengt Silfverstrand

Aktiekapitalets storlek

Aktiekapitalet skall fungera skydd för bolagetsett borgenårer,som
dvs. anställda, leverantörer, kreditgivare m.fl. Det fyller också en
viktig funktion i skattehänseende, vilket de viktigasteettvar av
motiven då minimikapitalet för aktiebolag höjdes från 5 000 kronor
till 50 000 kr se bl.a. 197393.prop.

Fr.o.m. den 6 juni 1973 har alla nybildade aktiebolag varit tvungna
uppfyllaatt aktiekapitalkravett på 50 000 kronor. Kommittén

konstaterar detta belopp iatt dag 230 000motsvarar kronor. Trots
detta förordar kommittémajoriteten minsta aktiekapitalett nytt på ett
så ringa belopp 100 000 kronor. Som utgångspunktsom fir detta har

årsskiftet 198182,satt dvs. denman tidpunkt då äldre bolag behövde
uppfylla kravet på 50 000 kronor minsta aktiekapital. Försom
nybildade bolag har kapitalkravet realt än halveratssett frånmer
1973 fram till i dag. dettaAtt förhållande med kommitténs förslag
lagñsts finner vi synnerligen otillfredställande.

De årens utvecklingsenaste i näringslivet, med bl.a. dramatisktett
ökat antal konkurser, visar aktiekapitaletatt har viktig funktion atten
fylla. Starka skäl talar för det inte fåratt urholkas på sätt som nu
faktiskt sker med kommitténs förslag.

Bakom konkurserna döljer sig i många fall avancerad ekonomisk
brottslighet. Från allt fler håll höjs röster för komma tillatt rätta med
denna brottslighet. Det år också väl känt aktiebolagetatt med dess
befrielse från personligt betalningsansvar år många instrumentett av

kan användas för ekonomisk kriminalitet.som Rikspolisstyrelsen och
Riksåldagaren överlämnade i början året utredning tillav en rege-
ringen i vilken pekar på dessa omständigheterman och ställer frågan

inte aktiekapitalkravet borde höjas.om Utredningen har överlämnats
till kommittén för beaktande. Enligt vår uppfattning har kommittén
inte tagit tillräckligt allvarligt på utvecklingen den ekonomiskaav
brottsligheten.

Kravet på minst 100 000 kronor i aktiekapital i privata aktiebolag
är synnerligen lågt i internationelltett perspektiv. Ett närliggande och
mycket relevant exempel är Danmark, där kravet nyligen höjts till
200 000 danska kronor för anpartsselskab och till 500 000 danska
kronor för aktieselskab.

Med hänvisning till vad anförts finner starka skäl tala förnu ett
minsta aktiekapital i privata aktiebolag på 200 000 kronor.
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StarrinKarinledamotenReservation av

aktiekapitaletsuppfattningkommittémajoritetens attintedelarJag
Mittmiljon kronor.1minstuppgå tillskallpublika bolagförstorlek

följande.årtill dettamotiv
klaraskaförSverigeiöka attmåsteFöretagsverksamheten

flestalåg. DehållasmåsteArbetslöshetenvälfärd. nyaochtrygghet
företag.medelstoraochsmåiskapasarbetstillfällen kommer att
stimule-kategorierallaföretagareviktstörstadet attDärför år avav

slutenigöraskanDettaföretag.drivaoch entill startaattras
aktiekapitaletminiminivå påmedaktiebolagi privata omågarkrets en

iågarkretsspriddiockså göraskan extern,kronor. Det000100 en
aktiekapitaletspåminimigränsensättaaktiebolag. Menpublika att

verksam-ökadtillstimulerainteskullemiljon kronortill lstorlek en
gjortfelaktigt sättpåKommittén harform. ett eni dennahet

pånoteradedag åriaktiebolagdeendastmedjämförelse som
0-listan.ellerOTC-listaA-lista,fondbörsStockholms

aktiekapita-bolagsform böri dennaaktivitetökadfåFör att nyaen
000 kronor.500tillminiminivå sättaslets
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Särskilda yttranden

Särskilt yttrande ledamoten Nic Grönvallav

De kommittén framlagda förslagenav anpassning denom en av
svenska aktiebolagslagen till den sekundära EG-rätten är de första
samlade reformförslagen där svensk rått förs in i delvisen ny
rättstradition. Den tidigare gällande principen motiv ochatt fir-
arbeten till lagstiftning utgör den främstaen råttskållan fir ett
lagverks tolkning bryts härmed.

I de framlagda betänkandet redovisas,nu utöver analys deen av
aktuella direktiven, även allmän motivering till de framlagdaen
förslagen. Det kunde, med hänsyn till den rättskållelärannya vara
onödigt härutöver ävenatt redovisa specialmotiveringar till förslagen.
Härvidlag kan hänvisas till vad anförs i regeringens propositionsom
l99192170 Europeiska ekonomiska samarbetsområdetom EES

149 ff. Specialmotiveringama hars. emellertid i allt väsentligt hållits
i återhållsam stil och form och kanen därför godtas.
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Bökmark,sakkunniga JandeyttrandeSärskilt av

Ulf MagnussonochLundvallStenPer-Ola Jansson,

kontantemissionvidFöreträdesrätt

enligtdetbörsamtliga slagaktieromfattarinteemissionOm aven
bolagsordningeniföreskrifttillåtligtmeningvår att genomvara

aktieteckningtill annatprimär råttslagvisstaktietilldela avavav
ekonomisktfinna detC-aktier kanochB-har A-,bolagEttslag. som

ochendastomfattande A-kontantemissiongenomföramotiverat att en
C-aktien äraktuelltsynnerhetikanDetta enB-aktier. omvara

bolagsordningenimöjligtdåbörpreferensaktie. Det attvara
B-aktieägarnajämteC-aktieägarnaför attprimär rättföreskriva

aktieslagensolikademöjlighet kansådanMedB-aktier.teckna en
inteemissionenbibehållas ävenkapitali bolagetsandelrelativa om

slag.samtligaaktieromfattar av
företrädesrättenbeträffande1i 3 kap. §Författningsförslaget anger

företrädes-föreskrift deninnehållaskallbolagsordningenbl.a. omatt
skillnadernaolika slagaktiertilltillkommer ägarerätt omavsom

vinst.ellertillgångari bolagetsandeltilleller rättröstvärdeavser
enligtskallföreträdesrättenföreskriftbolagsordningensI om

skall företrä-aktiegammaliakttas attstycketredjelagförslagets ge
framgårspecialmotiveringenslag. Avaktietilldesrätt sammaavny

föreskrivsstyckettredjeskall tolkas Istycketredjesistnämndahur
Gamlaaktieslag.varjeinomföreträdesrättmed primärbörjatill att
aktiersådanaA-aktier,tecknaalltså rättskallA-aktier att omnyage
tillskall råttA-aktieBolagsordningsbestâmmelse att nygeut. omges

inte.godtassådanaB-aktie, ut,gesom
företrädesrättkanaktie endastgammalreglenförslagnaDen att ges

punkternatolkningpåsiggrundarslagaktietill avensammaavny
följandeharbolagsdirektivandra29 i EGsi artikeloch 21 som

lydelse.

Artikel 29

medskall betalaskapitalet,tecknadedetökningVid varje somav
ierbjudas aktieägarnaföreträdesrättmedaktiernaskallpengar,

aktierderaskapitaletandelförhållande till den representerar.somav

Medlemsstaterna

tillbegränsadmedaktierpunkt 1 på rätttillämpabehöver intea en
bolagetsutskijtningvid15 ochellerartikelenligtutdelning av

ellerlikvidation;samband medförmögenhet i
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b får i bolag med aktier olika slag ifrågaettom rösträttav- om
eller till utdelning enligträtt artikel 15 eller vid utskiining isamband
med likvidation, det tecknade kapitalet ökas aldier.attgenom nya av
endast dessa aktieslag tillåtaett till aktierav ut ägarnaattges av-

slag får sin företrädesrättutöva tecknaannat aktier först ryteratt nya
till aktier det slagägarna emissionenav som avser.

Direktivtexten är svårtydd beträffande företrädesrätten och kan ge
för olika tolkningar.utrymme Den tolkning artikel 29av som

författningsförslaget bygger på förvissoär sannolik bakgrundmot av
formuleringen i punkt 2 b vi finner det rimligt medmen mer en
tolkning står i överensstämmelse med likhetsprincipen, nämligensom

aktier skall kunnaatt erbjudas aktieägarna i förhållande till derasnya
andel kapitalet vid kontantemission.av en

Det visserligenär möjligt för bolagsstämman fatta beslutatt som
medför primär förrätt gammal aktie visst slag vid kontant-atten av
emission aktier slag delta i teckningenannat de aktiernaav av av nya
så de olika aktieslagens relativaatt andel i bolagets kapital bibehålles.

En sådan möjlighet dockär enligt vår mening inte tillräcklig. För
aktietecknarna skall få tillräckligatt säkerhet aktieslagsettom

rättigheter vid framtida kontantemissioner bör primär företrädes-en
rätt kunna skrivas in i bolagsordningen för exempelvis preferens-en
aktie delta i teckningatt stamaktie vid kontantemission då inteav
preferensaktier emitteras.

Författningsförslaget innehåller regler subsidiär företrädesrätt.om
denI allmänna motiveringen till förslaget påpekas att värdet av en

subsidiär företrädesrätt framstår något tveksamt. Vi önskarsom
understryka detta påpekande och framhålla subsidiär före-att en
trädesrätt inte värdemässigt kan ersätta primär företrädesrätt.en

Preferensaktier förekommer i icke ringa utsträckning och synes
betydelse för kapitalförsörjningen i svenska aktiebolag.vara Detav

kan samtidigt många gånger välgrundat bolag emitteratattvara som
preferensaktier inte ytterligare sådana. Detut är därför frånger
praktisk synpunkt viktigt klara förutsättningar beträffandeatt
företrädesrätten kan vid emission sådana aktier.anges av

Vi föreslår därför under propositionsarbetetatt ytterligareman
prövar det är möjligt reglerna sådan utformningattom attge en
bolagsordningen kan tillåtas föreskriva primär företrädesrätt för
gammal aktie visst slag delta i teckning aktieatt slagav annatav av
vid kontantemmision.
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sakkunnige Sven EkholmSärskilt yttrande av

Aktiekapitalets storlek

storlek. Jagaktiekapitaletsutredningens förslaginte delaJag kan om
för lågt.100 000 kronor ärattanser

Skäl

lågkonjunk-minst under rådandeerfarenheten, intepraktiskaDena
kapital i företag. Denrelativtdet krävsvisar stort egetettatttur,

finansieringen verksamhetentillkreditgivningen har lettskärpta att av
ochleverantörs-, bank-kapital såsommed främmandeofta sker

fmansiäremarisker förkostnader, ochhögaskattekrediter. Förutom
för bl.a.känsligt och sårbartblir myckettill företagetleder detta att

förkriseller uppkommerkonjunktursvängningar och förr ensenare
företaget.

hade 25för några år sedanvisar redanUndersökningarb procentatt
startkapitalenskilda näringsidkareföretag inklnystartadealla ettav

19916Nyföretagande i Sverige, SINDminst 200 000 kronorav

skydd för borgenärerna.kapital innebär bättreEtt högtc etteget

ekonomisk brottslighet.tröskeln förkapital höjerhögtd Ett eget

komma hämmaaktiekapital kanfinns. högtNackdelar Ett att
antaletkomma ökaaktiekapital kannyföretagande. högtEtt att

kontrolleninsyn saknas och ärhandelsbolag, därfirmor ochenskilda
enskildföretagare imisslyckande förbetydligt mindre. Ett enen
livet påhonomhenne för heladrabbarhandelsbolagfirma eller ett

fulla personligagrund det ansvaret.av
direktivetmöjligheten i andravi skall utnyttjaföreslår därförJag att

vidaktiekapitaletdelinbetalningendast krävatill att avav en
25så låginbetalningendirektivet kanEnligtbolagets start. somvara

procent.
följande delarharha på problemetlösning jag villDen

aktiebolag.i privata200 000 kronorminimiaktiekapitalEtta

ellerpå 25inbetalningbolagsbildning krävs endastb Vid procent
skall kunnaResterande beloppkapital.50 tecknatkanske procent av

utdelning tillaktiekapitalet,tillinbetalas eller läggas attgenomsenare
aktiekapitalet undantasdärvid ökarochåterinvesteras,aktieägare som

utdelning kandubbelbeskattadfråndubbelbeskattning. Befrielsenfrån
fysiskabolag ägdatilltill endasteventuellt begränsas att avges

omfattningverksamhet ibedriveraktiebolagsformi enpersoner, som
enligtnäringsverksamhet föraktiv ägaren,begreppetmotsvararsom
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definitionen i kommunalskattelagen 18 Detta innebär förslagetatt
täcker in såväl heltidsföretagaren, den företagstartarsom ettsom upp
med anställning vid sidan bortsett främstannan fastighetsom-om,
rådet. Denna delinbetalning vid bolagets tillåtenär enligtstart EGs
direktiv, och tillämpas bl.a. i England och i Norge.

c Ansvar för tecknaren till dess kapitalet inbetalats för det belopp
ännu inte insatts.som

d Uttag utdelning eller utgivande koncembidraggenom fårav
ske förrän hela det tecknade kapitalet inbetalt.är

e En skuldregleringsfond återinförs, med innebörden utdelningatt
inklusive utgivande koncembidrag eller andra vinstöverföringarav
får göras bolagets ställning på grund detta är blirom uppenbartav
för En starkare skrivning nuvarandesvag. aktiebolagslagens 12av
kap. 2 § sista stycke krävs. Inför motsvarigheten till bankernas
kapitaltäckningsgrad för samtliga aktiebolag.

Förslaget får följande effekter enligt min mening

a Det stimulerar kapitalbildningen därför aktietecknaren haratt
personligt intill dess bolaget uppnått fullt aktiekapital.ansvar Den
rationelle ägaren företag då till möjligt bliav att medsnarastser av
detta ansvar.

b Det underlättar nyföretagandet. Genom startbeloppetatt måstesom
sättas in kontant ökas i förhållande till nuläget innebär det att
penningbrist inte rimligen kommer omintetgöra föratt samhället
nyttigt nyföretagande.

c Det förbättrar för leverantörer och andra oprioriterade fordrings-
ägare. Ansvarsbeloppet från 50 000 kronor till 200 000 kronor skall
i obeståndssituation inte omfattas företagshypoteken eller pantbrevav
iämställs i stället med kontanter delas lika mellanutan samtliga
fordringsågare. ochDetta bör minska förlustrisken för leverantörerna,
då kan även nyföretagare sådana krediter, vilket skulleges ge
möjlighet till snabbt ökad aktivitet i det ekonomiska livet.en

d Det försvårar och fördyrar ekonomisk brottslighet attgenom
för aktietecknarenansvaret blir startbiljetten för ekonomisktett

äventyr till 200 000 kronor. Genom skuldregleringsfondenupp
försvåras utarmning företags ställningett koncembidrag,av genom
andra vinstöverföringar och utdelning.

e Det minskar kostnader eftersomstatens lägre krav på inbetaltett
aktiekapital innebär förslaget i neutral företagsbeskattningatt SOU
1991100 inte behöver genomföras. Det förslaget kostar enligt utred-
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tillämpa.krångligtdessvärreoch ärkronor att2,5 miljarderningen
bedriverinvesteringar ettstörreegenföretagarenFör utansom

iexpansionsmöjligheterfrånvaronintebetyderlevebrödsföretag, av
eftersomnackdel,någonfirmahandelsbolagenskildföretagsformen

församtidigtoch beskattasbrukprivatförårsresultatethan tar ut
detta.

konsultrevisor ochverksamhetpraktiska27-årigaUnder min som
problemdeåtskilliga gångerjaghar settminsta företagenallrai de

tagitverksamhetendeför, när utråkatföretagare merut ursom
enskildade flestai dagSannolikt harbeskattats.vadmedel, än som

tillgångarna,änskulderna är störreegenkapitalnegativtfirmor ett
medstårverksamhetenavslutandetvidmedförvilket enatt avman

obeskat-förvärrasavsevärtdessutomskuldbörda, attkraftig avsom
frambeskattas.skallmedel dåtade

på aktiekapitalökat kravochskattesubventioner styraettAtt genom
företag-görajagfirmaenskildtill attsmåföretagareöver varaanser

förfördelaråtskilligafinnsi dagRedanotjänst.samheten en
bättreavgiftersocialafirma lägreenskild trotsväljaattnystartaren

individuelltbetänkandetenligtinsyn,offentligingensjukpenning, om
enskildisparandedettavalfrihet ipensionssparande får störreman

kontrolleffektivmindreregistrering,vidkostnaderlägrefirma, av
haft, hartidigareaktiebolagetfördelarutomstående. De som

traktamentsreglerbeträffandeförändringarnakraftigturholkats genom
pensionspremier.beträffandeförvärvskällanioch avdragsrätten

redovisningskvalitétenförsämrarf Det

redovis-småföretagensförbättrad kvalitétmedförföreslagMitt aven
vilketrevisor,kvalificeradalltid granskasaktiebolageftersomning av

skatte-förkostnadenochbehovet statensminskardessutom av
garanti förmedförrevisoroberoendeGranskninggranskning. av en

redovisningen.påkvalitétbraen

geförslagetsnedvridningar kanVilka

kapitalbildningen.så behövsutdelningföri ställetlönTas ut
också detmedförochutdelning atthårdare änbeskattasLön person-
000 kronor.200tillbeloppförkvarliggerliga ansvaret upp

vidingångsvärdetnyttpå Ja,börjaochbolagetSälja enmenom
försitthar kvarsäljarenochkapitaletinsattaförsäljning detär ansvar

Ävensålt.bolaget äräven närbeloppetinbetaladedet ännu om en
skalbolagsaffärernaiordnatvilkettillgångar,saknarslutlig ägare man
aktietecknaren.hoskvarändåfinnstidigare,skett ansvaretsom
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Särskilt yttrande sakkunnige Hans Peter Larssonav

Aktiekapitalets storlek

Jag delar inte kommittémajoritetens uppfattning den undre gränsenatt
för aktiekapitalet i publika aktiebolag skall sättas vid 1 miljon kronor.
I stället vill jag instämma i den uppfattning i frågan framförts isom
reservationer från ledamöterna Karin Starrin och Nic Grönvall.

Utöver vad Starr-in och Grönvall har anfört vill jag anföra att
gränsen för aktiekapitalet i tyska Aktiengescllschaft 100är 000 tyska
mark. I Storbritanien är motsvarande gräns i publicett company
50 000 brittiska pund. Svenska företag bör i detta avseende i fallvart
inte sämre förutsättningar än många utländska bolagges skaffaatt
kapital. Den nedre gränsen för aktiekapitalet i publika aktiebolag bör
därför sättas till 500 000 kronor.
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Milbergsakkunnige LarsSärskilt yttrande av

Fusion

eftersträvansvärtuppfattning det ärkommitténsdelar attJag att
inomstrukturomvandlingarförinstrumentlagstiftaren tillhandahåller

naturligtvis lovvärt.fusionermöjliggöra ärnäringslivet. därvidAtt
måste beaktas.skyddsintressenföreligger betydandeEmellertid som

förmögenhetsrättsligtföraktieägare utsättsför mindreRiskerna att
iförslagetöverhängandetvångsåtgärder ärlångtgåendemycket om

inneharvilkenhar ägarei bolaggenomförs, specielltbetänkandet som
på intetbolag,majoritet. dennatredjedels Itvåän typ somavmer

bliför minoritetsägareaktieägandetriskerarovanliga,ärsätt
dennavillkor. Eftersomosäkravillkorat lån medtillreducerat ett

kommerOTC-listan,återfinns påutsträckning ettiägarbild stor
anskaffabolagför mindreförsvåraförslagetgenomförande attav

riskkapital.
tredjedelstvåpluralitetenföreslagnabetänkandetiDen om

stämmaöverlåtande bolagetspå detmajoritet, för accepteraatt
denSkyddet föralltför låg gräns.fusionsplan, årframlagd en

facto kanaktier deoacceptabelt lågblirenskilda äganderätten om
majoritet.tredjedelstvåbolagsstämmobeslut medexproprieras genom

understiga tredjedelartvåfårbeslutetföreskriverDirektivet att av
föreskrivahindersåledesföreliggerkapital.eller Det attröster en

vid 90Därvid sättasbör gränsenkvalificerad majoritet. procent.mer
kalladvid såbestämmelsernamedharmonierareglernaDärmed skulle
enligtkräveräganderättenenskildaRespekten för dentvångsinlösen.

90höjs tilldärförmening gränsenmin procent.att
jävsproblemati-sammanhang äri dettaaktualiserasfrågaEn som

detrimligthuruvida det kanutredas attbörken. Det anses vara
god-vid beslutaktierföreträda sinaÖvertagande bolaget äger om

överlåtandei detbolagsstämmafusionsplanenkännande av
bolaget.

derivatinstru-innehavareförställningensammanhang ärI detta av
kategori ärför dennaVärderingsproblematikenmycket utsatt.ment

för rättsförlusterriskernakomplicerad ochmöjligt ännu merom
tvångsinlösenförfa-aktuell vidärfråga ävenärstörre. Detta somen

utredningensvidaktualiserasbördenna fråga ävenvarförrande,
arbete.vidare

hänvisarrimlighetutbytesförhållandetsexempelvistvistVid om
fråganHärvid bördomstol.vid allmäntill klandertalanbetänkandet

gällandeför klarläggautredasklandertalangrunderna för att omom
föreslagnabetänkandetväljer dentillämpliglag är avom man

lösningen.
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Denna speciella problematik,typ ibland innefattandeav mycket
komplicerade vårderingsfrågor, iär utsträckningstor utvecklad i
skiljedomspraxis vid så kallad tvångsinlösen. Det är min uppfattning

tvister rörandeatt exempelvis utbytesförhållanden bättre löses i
skiljeprocessens form kan överklagas till allmän domstol påsom såväl
formell materiell grund. Skälen för dettasom är följande.

Väl utvecklad praxis inlösentvister.genom
2. Föreligger redan legal reglering detta föreslagna ABLav genom,

§ 14.27-31.
3. Allmänna domstolar bör i onödan med dennatyngas typ av

ärenden.
4. Klandertalan vid allmän domstol är form missgynnaren som

mindre aktieägare.
5. Kostnaderna bärs Övertagande bolag särskilda skäl finnsav om

ålägga någonatt kostnader. Det förefaller positivtannan iatt
normalfallet Övertagande bolaget och det allmänna bär
kostnaderna.

Direktivet 78855EEG föreskriver i ochatt de fusione-vart ett av
rande bolagen skall eller flera oberoende sakkunniga,en utsessom
eller godkänns domstol eller förvaltningsmyndighet,av en granska
fusionsplanen och lämna skriftlig redogörelse till aktieägarna.en I
betänkandet kravet på granskning oberoendesynes sakkunniga haav
utbytts uttalande bolagetsmot ett revisorer. Detta kan enligtav egna
min uppfattning tillfyllest. heller direktivetsvara krav påsynes
godkännande domstol eller myndighet ha beaktatsav i betänkandet.
En speciellt känslig situation är givetvis när såväl moder- som
dotterbolag har revisorer.samma

Min invädning får givetvis uppfattas så revisorer skulleatt vara
olämpliga för denna uppdrag. Revisorertyp oftaär såvälav teoretiskt

erfarenhetsmässigt väl lämpade försom denna utlåtanden.typ av
Emellertid torde bolagens revisorer uppfylla ide direktivenegna
uppställda kraven. Givetvis är revisorernas uppfattning stortav
intresse och betydelse för aktieägamas ställningstagande. Revisorer-

yttrande bör därför ingå i fusionsplanen,nas kompletteras medmen
utlåtande oberoende sakkunniga.av
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Kommittédirektiv

www
Dir. 199046

Översyn aktiebolagslagenav

Dir. 1990 46

Beslut vid regeringssammanträde 1990-06-21

Chefen för justitiedepartementet. statsrådet Freivalds. anför efter samråd
med chefen för industridepartementet Ås-statsrådet Molin och statsrådet
brink.

Mitt förslag

En kommitté tillkallas för göra översyn aktiebolagslagen.att Kom-en av
mittén. skall utföra arbetet i samarbete medsom motsvarande kommittéer i
Finland och Norge. skall bl.a. föreslå de lagändringar erfordras medsom
hänsyn till den pågående europeiska integrationen. Vidare skall kommittén

frågoröverväga aktiebolagetsrör kapital och finansiellasom instrument, ak-
tiebolagets organisation aktieägarnas minoritetsskydd.samt

Bakgrund

Sedan början 1970-talet har aktiebolagsrätten varit föremål för fort-av ett
löpande reformarbete. Ett första år 1973 då betydande föränd-steg togs
ringar vidtogs i 1944 ars aktiebolagslag i syfte aktiebolagets kapi-att trygga
talförsörjning och starka skyddet för bolagets kapital. Bland höj-annategna
des minimigränsen för aktiekapitalet från 5000kr. till 50 000 kr. och aktiebo-
lagen fick tillgång till finansiella instrument såsom konvertibla skulde-nya
brev, skuldebrev förenade med optionsrätt teckna lånta-aktier i detatt nya
gande bolaget konvertibla aktier. Den januarisamt l 1977 trädde den nuva-
rande aktiebolagslagen i kraft och 1944 års aktiebolagslag. Denersatte nya
aktiebolagslagen tillkom efter samnordiskt utredningsarbete och innebar en
genomgripande teknisk översyn aktiebolagsrätten i syfte förenklaattav
denna. Också de övriga nordiska länderna genomförde under åren 1973 till
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före-detdettaföljd ärEn attaktiebolagsrätten.lagstiftning inom av1978 ny
område.aktiebolagsrättensNordenirättslikhetbetydandeligger en

för-viktigareantal1977 harkraft ettträdde i äraktiebolagslagenSedan
förskyldighetbestämmelsernaharBland omlagen.skett annatändringar av

förloratgåttdelvisaktiekapitaletlikvidation närträda iaktiebolag attett
krävsdethöjtsrevisionkvalificerad att ennugenomoch kravetskärpts

År infördes lagen1987aktiebolag.varjeirevisorgodkändauktoriserad eller
samtidigtaktiemarknadsbolagemissionerriktade m.m.vissa1987464 om

minori-stärkasyfteallt iaktiebolagslagen, attividtogsändringarvissasom
tilldelningvidochemissionerriktadebeslutsamband meditetsskyddet om

iändringarpropositionframlagtregeringen omharNyligenaktier. enav
förmedborgarskapsvensktkravetbl.a.innebär attaktiebolagslagen som

avskaffas.aktiebolagibefattningshavareandraochstyrelseledamöter
Övrigasamråd med devisstefterskettÄndringarna haraktiebolagslageni

utveck-uppföljningochkartläggningsamladNågon avländerna.nordiska
områdeträttspraxisochaktiebolagslagarländernasnordiskadelingen av

mittenvidgenomfördeslagstiftningen avsedanskettemellertid intehar
särskildår 1988därförföreslog attministerrådet upp-Nordiska1970-talet.

inomupprätthöllslagstiftningvidfästasskullemärksamhet att gemensamen
ministerrådettillkalladearbetei dettaförstaSom stegaktiebolagsrätten. ett

ländernanordiskadeförutredare gemensamtsärskildår 1989under somen
tillförslagframlagdaredansåvälanalysera antagnaoch somkartläggaskall

belysasärskiltskallUtredarengemenskapen.europeiskadendirektiv inom
ståndtillförändrasbehöver attaktiebolagsrättennordiskamån denvadi
inomavslutatberäknasArbetetEG-reglerna.med varaharmoniseringen

kort.
aktiebolagslagenrörandefrågorvissaregeringskansliet övervägsInom

harRöstvärdeskommitténaktiebolagsrätten.förbetydelseområdenoch av
röstvär-fråganröstvärde övervägtAktiers198623 omSOUbetänkandeti

begränsaskullelösningteknisktillförslag somoch lämnataktierfördet en
betalnings-laktier.s.k. röstsvagautgörsaktiekapitaletandelden avsomav

Ansvarsgenombrott198759SOU m.m.betänkandeansvarskommitténs
stärkabl.a.syfteiaktiebolagslagen attiändringartillförslagframlagtshar

förekommitdet ettaktiebolag närunderkapitaliseradeiborgenärsskyddet
SOUhuvudbetänkandeÄgarutredningen i sittharförfarande.otillbörligt
frågoranalyseratnäringsliv bl.a.Ägande svensktiinflytandeoch198838

ägandecirkulärtochömsesidigtaktier.förvärvaktiebolags omegnaavom
bolags-vidbegränsad rösträttreglerbehovetnäringslivet. ominom avom

innehavägaresfraga störreiinformationsskyldigheten omstämma samt om
Värdepappersmar-aktiemarknadsföretag.ikapitalandclarochröst-av

Våirdepappersmarkna-l98972SOUbetänkandetiharknadskommittén
harUtredningenfrågor.aktiebolagsrättsligavissaframtiden övervägtiden
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bl.a. övervägt frågor aktiebolags informationspliktom och skyldighet förom
förvärvare viss väsentlig andel bolagsav aktierettav villkoratt samma
erbjuda sig köpa övrigaatt aktier i bolaget. s.k. erbjudandeplikt. l slutbetän-
kandet SOU I990 I Företagsförvärv i svenskt näringsliv har även ägarut-
redningen behandlat frågan erbjudandeplikt.om

Ägarutredningens kartläggning det svenska näringslivet under denav se-
tioårsperiodennaste visar den svenska aktiemarknadenatt och ägarstruktu-

inom de aktiebolagenstörre harren genomgått betydande förändringar se-dan den nuvarande aktiebolagslagen Ägarstrukturenträdde i kraft. i de en-skilda företagen har koncentrerats. Antalet kontrollägarskiften har ökat
markant under år. Samtidigt har företagens intressesenare för försvar mot
oönskade ägarskiften ökat. vilket inte minst återspeglas i ökat ömsesidigtett
och cirkulärt ägande i företagen. Utgivandet konvertibla skuldebrev ochav
andra finansiella instrument står aktien harnära blivit vanligt förekom-som

Ägarutredningenmande. pekar även punkter iett aktiebolagslagenpar
där det föreligger behov ändradeett reglernu eller översyn bestäm-av en av
melserna. Detta gäller reglerna andrat.ex. finansiella instrumentom än ak-
tier. l fråga den ökade förekomsten ömsesidigtom och cirkulärt ägandeav i
företagen ansåg utredningen statsmakternaatt bör följa den fortsattanoga
utvecklingen dessa ägarförhållanden och övervägaav begränsande lag-en
stiftning på området efter förebild från andra länder. Med denna fråga sam-
manhänger delvis också det från olika håll främst från näringslivshåll- -framförda kravet på modifiering förbudet för aktiebolagen förvärvaav att

Ägarutredningensaktie. betänkandenegen övervägs i regeringskansliet.nu
Utöver vad jag redovisat har antal händelser pånu ett den svenska aktie-

marknaden väckt uppmärksamhet och medfört debatt rörande bl.a.en reg-
leringen aktiebolagsformcn. Den händelseav väckt den störstasom upp-
märksamheten otvivelziktigtär den s.k. Fermentaaffären bl.a. resulte-som
rade i styrelsen för Stockholmsatt fondbörs tillkallade utredare förtre att

bakgrund händelseförloppetmot i Fermenta analyseraav principfrågor och
övriga förhållanden betydelse för fondbörsen och aktiemarknaden.av Ut-
redningens arbete resulterade i till Stockholms fondbörs.rapporten Fer-

fakta och erfarenheter.menta vari utredarna föreslog rad förändringar ien
bl.a. aktiebolagslagen rörande främst aktiebolagets organisation och aktie-
ägarnas minoritetsskydd.

Härtill kommer det arbete på bolagsrättens område pågår inomsom nu
för den västeuropeiska integrationenramen och är betydelse.storsom av

Förhandlingar kommer inledas mellan Sverigeatt och övriganu EFTA-län-
der EG rörandesamt avtalett europeiskt ekonomisktett samarbetsom-om
råde EES. Avsikten är detta avtal också skallatt omfatta bolagsrättsliga
frågor. Som grund för förhandlingarna ligger bl.a. deen inom EG tidigare

direktiven och förordningarnaantagna bolagsrättens område.
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särskild kom-förordar jaghar anförtvad jagbakgrund attMot ennuav
.lagaktiebolagslagsrätten.samarbetenordiskt övertillkallas för imitté att se

arbetet.riktlinjerna förföljandei det närmarekommer att ange

Utredningsuppdraget

Eiregelverkettill inomAnpassning

med det arbetekommittén hängerarbetsuppgift förEn viktig samman
västeuropeiska integralför deninomskerområdebolagsrättens ramensom

till de äta-med hänsynlagändringar görasförutses mästeDet kantionen. att
avtalikommaSverige kan görarörande bolagsrätt ettganden att omsom

sädant avtalförhandlingarnakommerredan har ettEES. Som nämnts om
harförordningardirektiv ochi deutgångspunkt bl.a.med anta-föras somatt
årsskiftetomkringbli träffat tidigastberäknasEG. Avtalet kangits inom

199091.
i korthet be-omfattande och kanregelverketutarbetade ärEGDet inom

år och in-holugxriiltsclirektiv 1968Ettförstaföljandeskrivas sätt. antogs
personligenställas bolagnehåller grundläggande krav mäste utan an-som

limiteü bl.a.limited companies.companies. privatepublicsvariga delägare
utåtbehörighetenårsredovisningbolaget.rörande registrering attsamtav

innehållerår ochbolagsrättsdirektiv 1976andraföreträda bolaget. Ett antogs
limited companies.publickapitalet i s.k.skydd för detfrämst regler egnaom

fusionreglerår innehåller1978 ochbolagsriittxdirektivtredjeEtt antogs om
år 1978bolagsrüttrdirektivfjärdecompanies. Ettlimited antogspublicmellan

bolagsrättsdirektivEttårsredovisning. sjätte antogsinnehåller regleroch om
sjundeEttaktiebolag.delningbestämmelserinnehållerochår 1982 avom

koncern-innehåller bestämmelserår 1983 ochbolagsrättsdirektiv omantogs
reglerar auk-1984 ochbolagsrüttstlirektiv äråttonderedovisning. Ett antogs

companies.privatepublicrevisorer igodkännandeochtorisation resp.av
redovisning i filialerår behandlaroch1988bolagsrättsdirektivelfteEtt antogs

innehållerår 1989ochbolagsrättsdirektivtolfteEttaktiebolag.till antogsett
Euro-förordningenär 1985Vidareenmansaktiebolag.regler antogs omom

trädde iFörordningen,EEIG.ekonomiska företagsgrupperpeiska som
kan karak-EEIG,företagsformensärskildadenkraft år 1989, reglerar som

med hemvistföretagsamarbete mellankonsortium förslagsteriseras ettsom
EG-länder.i olika

förslag till ytterli-har lagts fram flertalUtöver vad har nämnts ettnusom
femte bo-område. föreslagitsBl.a. harreglering bolagsrättenspå ettgare

bolagsorganensorganisationen aktiebolag ochIagsrâttsdirektiv rörande av
tionde bolagsrättsdirektiv fusionbefogenheter och förpliktelser. överett om

erbjudan-trettonde bolagsrättsdirektivaktiebolaggränserna ettsamt omav
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den övertaganden s.k. take bids. Slutligen har föreslagits enfär-om over
ordning s.k. Europabolag och direktiv kompletterar förord-ettom som
ningen med regler de anställdas inflytande. Europabolaget kan beskrivasom

övernationell bolagsform lyder direkt under gemenskapsrätten.som en som
En översiktlig analys det inom EG hittills regelverketmera antagnaav

har gjorts inom regeringskansliet vid handen reglerna i allmänhetsom attger
står i god överensstämmelse med principerna inom den nordiska aktiebo-
lagsrätten. På många punkter kan det emellertid förutses lagändringar,att
mestadels teknisk måste fullständiggöras överensstämmelsenatur,av om en

uppnås.skall
Som har tidigarenämnts har Nordiska ministerrådet år 1989 tillkallat en

särskild utredare med uppgift bl.a. belysa måni vad den nordiska aktie-att
bolagsrätten behöver ändras för få ståndskall till harmoniseringatt man en
med EG-reglerna. Avsikten har varit utredarens skall kunnaatt rapport
ligga till grund för det vidare utredningsarbete krävs för lagändringarsom
med hänsyn till innehållet i kommande EES-avtal.ett

I enlighet med vad har anförts bör det bli uppgift för kommitténsom nu en
lägga fram förslag till de lagändringar kommer krävasatt med hänsynattsom

till EES-avtalet.
Jag vill i detta sammanhang detnämna inom EG-kommissionen föratt

närvarande förbereds förslag till ändringar i de bolagsrättsliga direktiven i
syfte undanröja hinder företagsförvärv.att Utvecklingen inommot detta
område kan komma föranleda mig föreslå tilläggsdirektivatt tillattsenare
utredningen beträffande de frågor ömsesidigt och cirkulärt ägande i före-om

jag har föregående.i detnämnttagen som

Aktiebolugem- kapital finansiellaoch instrument

Utmärkande för aktiebolaget delägarna inteär personligen föratt svarar
bolagets åtaganden och förpliktelser borgenärerna hänvisadeär tillutan att
kräva betalning bolagets tillgångar. Aktiekapitalets funktion är utgöraur att

slags garanti för bolagetsett fordringsägare. Aktiebolagslagen innehåller en
rad regler bolaget det bildas tillförs tillgångaratt närsom garantera attavser

skydda det bundna kapitaletsamt under bolagetsatt verksamhet. Aktiebo-
lagslagen innehåller även regler syftar till möjliggöra för bolagenattsom att
tillgodose behovet finansiering i form upplånat kapital och risk-externav av
villigt ägarkapital.

.lag har inledningsvis nämnt det år 1973 vidtogs betydande föränd-att
ringar i den dåvarande aktiebolagslagen för stärka skyddet för bolagetsatt

Ändringarnakapital och bolagens kapitalförsörjning.eget att innebartrygga
minimigränsen för aktiekapitalet frånatt höjdes 5 000 kr. till 50 000 kr.. att

aktiebolagens rätt lan till aktieägare eller i bolagsledningenatt ge personer
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fi-tilltillgängfickziktiebolagcn nyabegränsadesnärstäende samt atteller
förenadeskuldebrevochskuldebrevkonvertiblasasomnansiella instrument

bolaget.Iäntzigandedetiaktiertecknaoptionsrättmed att nya
har000kr.50tillbestämdes1973aktiekapitaletförminimigränsenSedan

lägrebetydligtetti dag representerarbeloppdettamedförtinflationen att
betalningsan-personligtnägotföreliggerdet intetillMed hänsynvärde. att

tillräckligtharaktiebolag ettbetydelse ettdet attäraktieägarnaför avsvar
denifrågasättaskanDetverksamhet. nuva-omsinförunderlagekonomiskt

kommerTill dettadetta.säkerställeraktiekapitaletförminimigränsenrande
in-bolagsrättsdirektivetandraEGinomOmnämnda antagnatidigaredetatt

minstuppgä tillskalllimitedpubliciziktiekapitalet companyettnebär att
bakgrunddennabörKommitténkr.000 mot185omkringdvs.ECU.25 000

aktiekapitalet.förminimigränsenhöjningfråganåvervägzi avenom
aktiebolagförbud förredovisatstidigareinnehållerAktiebolagslagen som

Lä-närstående.ellerbolagsledningiatktieägare.tilllanlämna personeratt
skatteflyktförhindraförgenomfördes1973, attärinfördesneförbudet. som

urholkaskapital intebundnabolagetsförskyddetsäkerställaför attoch att
företagsled-elleraktieägareanspråkikapitaletbundna tas avdetattgenom

tillförtstillfällenskildavidharLåneförbudsreglerna enlän.ningen genom
gjort be-harvilketdispensregler,ochundantags-kompliceraderad ganska

angåendeutredningenkan nämnasDetsvärövcrskädliga. attstämmelserna
SOUbetänkandetisituationfinansiellaföretagensmedelstorasmá ochde

regleringgenerösareinteifrågasattharfinansiering enKreativ om1983259
underlättaytterligareförinföras genera-borde attdispensmöjligheternaav

utform-bakgrund övervägadennabörKommittén motföretag.tionsskiften i
läneförbudsreglernzn.ningen av

finansiellasädanaanvändningenharredovisatinledningsvis avjagSom
nyteckningtillrättelleraktiertillomvandlas som gerkaninstrument som

relativtreglerasaktiebolagslagenär. lunderkraftigtaktier ökat senareav medförenadeskuldebrevochskuldebrevkonvertiblaemissioningaende av
inledningsvis nämntjaginfördes härutiâver1987ärUnder somoptionsrätt.

harlagDennaaktiemarknadsbolagiemissioner m.m.riktadevissalagen om
skuldebrevkonvertiblaemissionbl.a.garantier forskapa att avsyftetill att

bestämdavissaerbjudsnyteckning,tilloptionsrättmed somskuldebreveller
aktieägarna.mindredeförgodtagbart sättgenomförs pä ettpersongrupper,

skuldebrevkonvertiblahurregleraktiebolagslagenEmellertid saknar om
skall be-teckningsoptioners.k.häroptionsrättersadanaoch avsessom

tillomvandlasdetill dessochemitteratsdedeteftertidenunder atthandlas
teck-ochskuldebrevkonvertiblahurreglersaknasExempelvisaktier. om

14 kap.enligttvängsinlösensambandi medbehandlasskallningsoptioner
bolagetemitterandehuruvida detockså oregleratDet äraktiebolagslagen.

huru-ochteckningsoptionerochskuldebrevkonvertiblaförvärvakansjälvt



soU 199233 Bilaga 393

7

vida bolag återförsäljakan sådanaett finansiella instrument. Av betydelse i
fråga de finansiella instrumenten vidare dessa,är deom användsnär iatt

omfattning, har betydelsestor för bolags ägarstruktur. Emellertidett saknar
aktiebolagslagen regler offentlighet dessa instrumentsom ger samma som

aktier. Denna fråga har uppmärksammats såväl ägarutredningenav som
värdepappersmarknadskommittén. vilka har uttalat offentlighetatt samma

idag aktieboken föreligger frågai aktier börsom gälla beträffandegenom om
sådana finansiella instrument till utbyterätt fordran aktiersom ger motav en
eller till nyteckning aktier.av

Härtill kommer i fråga de finansiella instrumenten det från närings-attom
livet har framförts förslag bolag bör möjlighet utfärda options-att attom ges

tillrätter nyteckning friståendeär och inte har anknytning till skulde-som ett
brev. Från näringslivshåll har därvid angivits den nuvarande kopplingenatt

optionsrätten till skuldebrevet i praktiken saknar betydelse eftersomav op-
tionsbeviset oftast frånskiljs skuldebrevet omedelbart efter emissionen. Frå-

för bolagrätt utfärda fristående optioner har tidigare berörtsatt igan om
den Ds Fi 198621 kommissionen förrapport undersökning vissasom av
aktieemissioner lade fram år 1986. Kommissionen förordade fråganatt togs

till prövning.upp
Mot bakgrund de redovisade frågeställningarna avseende finansiellaav nu

instrument med anknytning till aktier bör kommittén överväga iom man
vissa avseenden bör jämställa dessa finansiella instrument med aktier. Kom-
mittén bör därutöver det finnsöverväga skäl aktiebolagen möjlig-attom ge
het emittera fristående optionsrätter.att

Aktiebolagets organisation

I aktiebolag har aktiekapital överstigande l miljon kronor skallettsom
finnas fyra bolagsorgan, nämligen bolagsstämma, styrelse. verkställande di-
rektör och revisorer. l mindre bolag behöver inte verkställande direktör ut-

Aktiebolagslagens kompetensfördelning mellan bolagsorganenses. är av-
sedd åstadkomma balans mellan bolagetsatt olika mellan åsamten organ

sidan majoriteten bland aktieägarna och å andra sidan minoriteten ochena
enskilda aktieägare.

Kompetensfördelningen mellan de olika bolagsorganen kan i korthet be-
skrivas enligt följande. Bolagsstämman det överordnade, i sistaär hand be-
slutande Styrelsen väljs bolagssstämman och har till uppgiftorganet. attav

för bolagets organisation och den övergripande förvaltningen bola-svara av
angelägenheter. Bolagets verkställande direktör,gets väljs styrelsen,som av

skall under styrelsen sköta den löpande förvaltningen bolaget. Reviso-av
har till uppgift granska styrelsens och verkställande direktörens för-attrerna
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bolags-normaltRevisorernaräkenskaper. utsesbolagets avochvaltning
stämman.

aktiebolagsformenregleringenrörandei debattenår har avUnder senare
avseendeni vissa ärbolagsorganenmellanansvarsfördelningenframförts att

kanoch detdirektör.verkställande attochstyrelsegällersärskilt vadoklar.
entledigandetillsättantle ochregleraktiebolagslagens avifrågasättas omom

åstadkommerutformade sårevisorer är attochledamöter manstyrelsens
aktieägarintressenolikamellanoch sombolagsorganenmellanbalansden

äsyftat.lagstiftaren
alltblivitharföretagsledningenmedkontakteroch avrollRevisorernas

varandra ochbalanseramöjligheter attbolagsorganensförbetydelsestörre
revisorn intarbetydelsecentral attDet enäraktieägarintresseita.olikade av

förhållande tilliochgranskaskalldem hanställningsjälvständig gentemot
reviso-Attgranskningen.vidopartisktkanså hanbolagsstämman att agera

förhållande till bolagsstäm-iställning ävensjälvständigintaskall enrerna
ak-beaktabarauppgift inte är attrevisorernasmedsammanhänger attman

uppmärksamhetockså ägnarevisorernaåligger attDetintressen.tieägarnas
och borgenä-anställdasdesamhällets,beaktatbolagsledningenmånvadiät

dengentemotdärutöver ävenhar ettRevisorerna ansvarintressen.rernas
allmänheten.aktieplacerande

aktiebolagsla-medbetydelse hänger attfrågaEn sammanstoravannan
ekonomisktaktiebolagvarje utgörfrån ettutgårallmänhet attireglergens

Deingår i koncern.bolagetävensjälvständigt företag enjuridisktoch om
och gäl-ärkoncerneraktiebolagslageniåterfinnssärskilda regler omsom
såledesinnehållerAktiebolagslagertbolag.sådanairedovisningenfrämstler

aktiebolagiansvarsfördelningenochstyrningenreglersärskildainga avom
ingår i koncerner.som

ägandekartläggningägarutredningensharinledningsvis nämnt avjagSom
enskildai dekoncentrationenvisataktiebolagen atti deinflytande störreoch

under depåtagligt senasteökatharinflytandestrukturochföretagens ågar-
ocksåframgårkoncernregister att anta-centralbyrånsstatistiskaåren. Avtio

inneburitharkraftigt. Detta anta-attnäringsliv ökatsvensktilet koncerner
blivitkoncernbolagdefinition utgöraktiebolagslagensenligtbolaglet som

fler.
oftai koncerneransvarsförhållandenaochstyrningentordepraktikenl

aktiebolagsla-iangivenfinnsgrundstrukturfrån denåtskilligtskilja sig som
förekommandealltkoncernerden inomexempel kan nämnas merSomgen.

aktiebolagslagen.iokänt begreppkoncernchef, är ettbefattningen som
ägarstruktu-skettutvecklingdenbakgrund avKommittén bör sommot av

aktie-organisationennuvarandeden avnäringslivet övervägainom omren
åstadkommerbolagsorganenmellankompetensfördelningenochbolaget
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den balans lagstiftaren asyftat. Kommittén bör därvidsom särskilt uppmärk-
revisorernas roll och ansvarsfördelningensamma mellan styrelse och verk-

ställande direktör. När det gäller revisorernas roll bör utredningen till grund
för sina överväganden kunna lägga revisorernas rollrapport fören om som
närvarande utarbetas pä uppdrag Nordiska ministerrådet och beräk-av som

blir klar inom kort.nas
Kommittén bör även överväga aktiebolagslagens regler tillsät-om om

tande och entledigande styrelseledamöter och revisorer utformadeav är sä
de befrämjar dessa utföratt sina funktioneratt med självständighet och inte-

gritet. Vidare bör kommittén klarlägga vad aktiebolagslagen innebär beträf-
fande styrningen och zmsvzirsförhållandena mellan bolagen och dessas bo-
lagsorgan i koncernförhällzinden och utifrån denna analys överväga detom
föreligger behov särskilt reglera dessa frågoratt i aktiebolagslagen.av

Minorilctszskydølel m. m.

Akticbolagslzigen vilar principenpä bestämmanderättenatt i bolaget till-
kommer den eller dem har majoriteten rösterna. Lagen innehållersom av
emellertid ocksä antal regler syftar tillett skydda minoritetenattsom mot
maktmissbruk majoriteten och likabehandlingav garantera aktie-en av
ägarna.

De flesta aktiebolagslagens regler till skydd för minoritetenav syftar till
minoritetsaktieägzire inflytandeatt och insynöver i förvaltningenge bola-av

angelägenheter möjlighetgets initierasamt sanktioneratt vid bolagsorgai-
fisidosåittzinde minoritetens rättigheter. Dessanens regler blir tillämpligaav

beträffande ntinoritetsaktieägare minst tiorepresenterar ak-som procent av
tiekapitalet. Från Stockholms fondbörs och Sveriges Aktiesparares Riksför-
bund har bakgrund Fermentaaffären framförtsmot börav övervägaatt man

sänka den andel aktiekapitaletatt krävs för aktieägarminorjtetav attsom en
skall kunna åberopa minoritetsskyddsreglernzi i aiktiebolzigslaigen. Det har
framförts bl.a. aktieägandet i företagatt större ofta sä sprittär bland de
mindre aktieägarna det i praktiken inte möjligtatt är samla ziktieägar-att en
minoritet tio ziktiekapitalet.representerarsom procent av

Utformningen minoritetsskyddet är betydelse för den aktieplzi-av storav
cerande allmänhetens förtroende för ziktiemarknaden. Kommittén bör mot
denna bakgrund överväga den nuvarande förgränsen äberopa mino-om att
ritetsskyddsreglerna bör sänkas generellt eller i vissa avseenden.

Av betydelse för minoritetens skydd är även bestämmelserna i aktiebo-
lagslagen aktie i princip fritt överlåtbar.att är Detta innebärom en skyddett
så tillvida minoritetsaktieägztre.att är missnöjd med majoritetensen som
skötsel bolaget, alltid kan dra sig bolaget sälja sittav aktieinne-attur genom
hav. Värdet detta skydd självfalletär dock beroende till vilket prisav ak-av
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aktieinnehav.sittsäljakantieägaren
allmännai denochriksdagen äventillmotionerär det iharUnder senare

reglerinförabörförebild.utländskefterpåframförts kravdebatten att man.
iaktiernaandelväsentligviss ettförvärvatför denskyldighet avensomom

detpristillaktierivrigaförvärva se-erbjuda sig somsammabolag attatt
bakgrundframförtsharKravenerbjudandeplikt. mots.k.förvärvet.naste

kontrollåigzirskif-förekomstenökadetioårsperiodenunder avden senasteav
skälDeutvecklingen.internationelladenstorföretagsvenskainom samtten

innebärdenfrämsterbjudandeplikt är attregelförframförtshar omensom
aktieägareallagaranti förochaktieägarna attmindreför deskydd enett

införtsharaktieägarekontrollerandeförErbjudandepliktlika.behandlas en
tidigareEG-kommissionenskommerdettaTill om-Norge.Finland ochi

innehållervilketbolagsrättsdirektiv.trettonde er-entillnämnda förslag ett
detta slag.bjudandeplikt av

har övervägtsi Sverigeerbjudandepliktreglerinföra avFrågan att omom
harägarutredningen ansett attochvärdepappersmarknadskommittén som
erbjudandep-lagstadgadinföraförskälfinnsnärvarande inte attdet för en
emellertiddetpåpekathar årvärdepappersmarknadkommittén avlikt. Som

ochgemenskapeneuropeiskadeninomutvecklingenföljervikt attstor man
bakgrund häravMotsammanhang.dettaibetydelseländer ärandrai avsom

utifrån denna övervägaoch motsva-utvecklingenfölja enkommitténbör
aktiebolagsrätten.svenskadenreglering inomrande

sambandfunktionelltföreliggerdet näraframhållas ettSlutligen kan att
lagensbolagetansvarsförhållandena ioch samtminoritetsskyddetmellan
i dettaanledningfinnasDet kanoch vite. attskadeståndstraff,regler om

utformatsanktionssystemet ärgenerellt övervägasammanhang ommera
varithargenomslagfår detmateriella reglerlagens somsådant sätt attett
kanregleråsidosättanden lagensÄven olikapåföljd förvalet avavsett. av

dessaanalyseraförutsättningslöstbörKommitténbehöva övervägas nytt.
kommitténlagändringartillförslag anser varafram deoch läggafrågor som

motiverade.

aktiebolagsrimsliga frågorAndra

hänföraskaninteaktiebolagsrättenfrågor inomandrafinns somDet även
ochbelysasbörhuvudpunkternaangivnadenågon somtill menovanav

Ågarutredningen sitt hu-har iaktiebolagslagen.vid översynövervägas aven
näringslivÄgande svensktiinflytandeoch198938SOUvudbetänkande
begränsaraktiebolagslageniregeldispositivaden sombehovetifrågasatt av

fem-för änrösträttutövabolagsstämmavid mer enaktieägareförrätten att
år iunderVidare haraktierna.företrädda senarevidtedel de stämmanav

specificeradevissaändringarönskemålframförtssammanhangolika avom
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bestämmelser i aktiebolagslagen i syfte förenkla lagstiftningenatt eller att
förbättra aktieägarnas möjlighet del bolagsinformation.att Såta harav t.ex.

och registreringsverketpatent- i framställning till regeringen föreslagiten att
vissa aktiebolagslagens föreskrivna uppgiftsskyldigheterav för aktiebolagen
till registermyndigheterna seupphävs justitiedepartementets ärende dnr
2583-85. Vidare har revisorernas organisationer föreslagit aktiebolagsla-att

ändras så i de fall där till revisoratt.gen revisionsbolag,utsetts registre-ett
ringen revisionsbolaget och inte den huvudansvarigeavser revisorn i bolaget
se justitiedepartementets ärende dnr 87-1877. Från Sveriges Aktiesparares
Riksförbund har framställts önskemål ändring i aktiebolagslagen i frågaom

kallelse aktieägare till bolagsstämmaom justitiedepartementetsseav
ärende dnr 1718-88.

Kommittén bör förutsättningslöst överväga deäven redovisade frå-nu
Kommittén bör oförhindradgorna. frågoräven andravara att ta upp av-

seende aktiebolagsrätten deän särskilt tagits här i den mån utred-som upp
ningsarbetet föranleder det.

Övrigt

Kommitten bör i alla de frågor har berörts Överlägga med desom motsva-
rande utredningar nyligen har tillsatts i Finland och Norge. Kommitténsom
bör därvid särskilt uppmärksamma de olikheter föreligger på vissasom
punkter mellan de skilda aktiebolagslagarna utröna det inte kansamt om
uppnås ännu nordiskstörre rättslikhet på detta område.en

Mycket talar för kommittén redovisar sittatt arbete i Det äretapper. san-
nolikt den del utredningsuppgiftenatt gäller harmoniseringav med EG-som
direktiven behöver behandlas med förtur.m.m.

Utredningsuppdraget bör slutfört före den l december 1992.vara
För kommittén bör gälla regeringens direktiv dir. 19845 till samtliga

kommittér och särskilda utredare angående utredningsförslagens inriktning.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag har ;infört hemställer jag regeringen be-nu att
myndigar chefen för justitiedepartementet

kommittétillkallaatt omfattat] kommittéförordningenen av-
l976 l l9 med högst fem ledamöter med uppdrag göra översynatt- en av
aktiebolagslagen. samt

besluta sakkunniga,att sekreterare ochom experter. biträdeannat
kommittén.

Vidare hemställer jag regeringen beslutaratt kostnaderna skall belastaatt
andra huvudtitelns anslag Utredningar m.m.
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Beslut
bifallerochövervägandenföredragandenstillansluter gRegeringen

hemställan.hennes Justitiedepartementet
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Kommittédirektiv
W

Dir. 199189
Tilläggsdirektiv till Aktiebolagskommittén
Ju 199008

Dir 199189

Beslut vid regeringssammanträde 1991-09-12

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Freivalds, anför.

Mitt förslag

Kommittén skall lämna förslag till regler s.k. ansvarsgenombrott.om
Kommittén skall också behandla vissa andra aktiebolagsrättsliga frågor, där-
ibland frågan det finns skäl modifiera förbudetom att för bolag för-ett att
värva sina aktier.egna

Inledning

År 1990 tillkallades kommitté Ju 199008 fören göraatt översynen av
aktiebolagslagen. Kommittén aktiebolagskommittén.antog namnet

Kommitténs uppgift iär samarbeteatt med motsvarande kommittéer i
Finland och Norge föreslå de lagändringar erfordras med hänsyn till densom
pågående europeiska integrationen. Vidare skall kommittén frågoröverväga

aktiebolagetsrör kapital ochsom finansiella instrument, aktiebolagets orga-
nisation aktieägarnassamt minoritetsskydd.

Ansvarsgenombrott

Den 25 april 1991 beslutade regeringen inhämta lagrådelsatt yttrande
förslagöver till ändringar i aktiebolagslagen och lagen ekonomiska för-om

eningar innebar bl.a. delägaresom att i aktiebolag i vissaetten undantags-
situationer skulle kunna bli solidariskt betalningsansvarig för bolagets skul-
der ansvarsgenombrott. För ansvarsgenombrott förutsattes bolaget inteatt
kunde uppfylla sina förpliktelser detta berodde påsamt att delägarenatt
hade begagnat sitt inflytande bolaget påöver otillbörligtett sätt. En motsva-
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föreningar.ekonomiskaförgällaföreslogs ävenregelrande
till be-förslagetlagrådetanförde attlagrådsremissenyttrande översittI

lagregleringEngenomföras.bordeinteansvarsgenombrottstämmelser om
föregås för-uppfattninglagrådets enenligt avbordeansvarsgenombrottav

sådan lagreg-träffasbordeföreteelservilka enavutredningdjupad somom
Lagrådetutformas.böransvarsgenombrott an-förrckvisitenhurochlering

kundeochinnehöllförslagetrekvisittvå vagade varbl.a.förde somatt av
före-denhärtillmed hänsyn attmenadeLagrådeträttsosäkerhet.leda till

närings-iosäkerhetsmomentinnebära nyttskulle ettlagstiftningenslagna
aktiebolagsform.iskerverksamhet som

jaganförde attaktiebolagslageniändringarvissa1990912198I omprop.
före-denriskfinnsdet attlagrådets slutsats attisvårt instämmahadejag att

osäkerhetsmo-innebär nyttansvarsgcnombrott ettlagstiftningenslagna om
tillMed hänsynaktiebolagsform.iskernäringsverksamhetalli somment

föreslå reglerbereddinte an-emellertid att omjaginställninglagrådets var
syfteividareutredas attställeti omfrågor skulleDessasvarsgcnombrott.

frå-denuttaladespropositionen attIytterligare.rckvisitenpreciseramöjligt
aktiebolagskommittén.anförtrosbordegan vi-utredasansvarsgenombrottfrågananförda bördetmedenlighet omI

framläggadel bör atti dennauppgiftKommitténs varakommittén.dare av
irckvisiten större ut-preciserarmöjligtvilkabestämmelsertillförslag om

föregående.i dethar nämntslagrådsremissidenförslagetsträckning somän

aktierFörvärv egnaav
hållfrån olikadetjag attaktiebolagskommitténtill angavdirektivenI

förbu-modifieringkravframförtsnäringslivshåll avharfrån enfrämst -- till-förframförts attskälaktier. Ettförvärva somaktiebolagför attdet egna
skulle kunnamöjlighetsådanfall äri vissaaktier attlåta enförvärv egnaav

före-små medelstoraochförriskkapitalförsörjningenunderlättatillbidra att
tag.

utred-motsvarandeochaktiebolagskommitténmellanöverläggningarI
framförtssida attfinskochfrån norsk manFinland harochi Norgeningar

aktiebolagförförbudreglernamodifierafrågan omatttaatt omuppavser pårättslikhetnordisktill intressethänsynMedaktier. avförvärvaatt egna
fråga.dennaövervägaaktiebolagskommitténområde bör ävendetta

Bak-måste beaktas.faktorerfinns flertaldet somsammanhang ettI detta
tillhållningrestriktivintagitlagstiftningensvenska endentillgrunden att

ekonomiskasinatillsådant förvärvbl.a. ettaktier är attförvärv egnaav
i för-aktiekapitaletnedsättningmedjämförligt avharverkningar ansetts

regleringinnebär attDettaaktieägare. envissatillåterbetalningmedening
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tillåter förvärv aktier måstesom tillförsäkra borgenärernaav egna skyddett
så det finnsatt täckning för det bundna kapitalet i bolaget. Vidare bör en
reglering innebära aktieägarna likabehandlasatt så inte vissa aktieägareatt

bolaget förvärvargynnas att derasgenom aktier till värdeett överstigersom
marknadsvärdet. Det kan i detta sammanhang erinras förvärvattom av egna
aktier kan användas för påverka kurssättningenatt bolags aktierett och
därigenom användas för stödköp eller spekulationsköp. En reglering måste
kunna kombineras med effektiva insiderregler. Ett skäl för restriktiva regler

framförts under årsom bl.a. inom den Europeiskasenare gemenskapen- -förvärvär att aktier kan genomföras förav egna stärka företagsledning-att
ställning i bolagetens befintligagentemot eller potentiella ägare. I Euro-

peiska gemenskapens andra bolagsrättsdirektiv finns redan regler med be-
gränsningar frågai förvärv aktier. Kommissionenom har ocksåav egna nyli-

lagt fram förslag till ytterligaregen begränsningar i detta avseende. Det är
vikt här beakta inteatt endastav det befintliga regelverket inom gemenska-

pågåendeäven denutan utvecklingen.pen
Kommittén skall med beaktande vad jag har anfört bedöma detav nu om

finns skäl modifiera förbudetatt förvärvmot aktier såoch, skulleav egna om
fallet, lämna förslag tillanses bestämmelservara detta.nya om

Övrigt

Aktiefrämjandet och Svenska Bankföreningen har framställt önskemål
aktiebolagskommitténatt skallom överväga det bör införas reglerom som

aktiebolag möjlighet emitterager aktier iatt valuta än svenska kronorannan
se justitiedepartcmentcts ärenden dnr 91-1835 och 91-2233. Kommittén
bör förutsättningslöst överväga denna fråga.

Som led i arbetetett med befria frånregeringenatt förvaltningsärenden
och vår lagstiftning tillanpassa Europakonventionens påkrav tillgång till
domstolsprövning jfr 199091100 bil.2 55 bör kommitténprop. ocksås
överväga den nuvarande instansordningenom för dispensärenden enligt ak-
tiebolagslagen behöver ändras. Jag dåtänker bl.a. ärenden enligt 12 kap.
7 § ziktiebolagslagcn.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag regeringennu att
kompletterar kommitténs uppdrag i enlighet med vad jag har förordat.
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Beslut
bifallerochövervägandenföredragandenstillsigansluterRegeringen

hemställan.hennes
Justitiedepartementet
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Kommittédirektiv
@@

W

199198Dir.

Tilläggsdirektiv till Aktiebolagskommittén
Ju 199008

Dir 199198

Beslut vid regeringssammanträde 1991-11-28

Statsrådet Lauren anför.

Aktiebolagskommittén kommittéparlamentarisktär sammansatt somen
har till uppgift aktiebolagslagen. tilläggsdirektivGenomöveratt se
dir uppgift199189 beslutades den 12 september 1991 fick kommittén isom

lämna aktie-förslag till regler i huvudsak innebär delägare iatt ettattsom en
bolag i undantagssituationer bli solidariskt betalningsan-vissa skall kunna
svarig för bolagets skulder ansvarsgcnombrott.

några få, mycketl rättspraxis har ansvarsgenombrott förekommit i spe-
upprätthålladåciella fall godtagbart principendet inte har ansetts att om

från enligt minfrihet betalningsansvar. för närvarandepersonligt Det finns
mening inget det skulle föreligga behov införatyder sär-att attavsom

ingå aktiebo-skilda ansvarsgenombrott. därför inte ilagregler Det börom
sådanaförslag regler.lagskommitténs uppdrag lämna tillatt

aktiebolagskommit-regeringen beslutarJag hemställer begränsaatt att
såpå tidigare meddeladeténs uppdrag vad och 2 i desägs 1sätt att som s.

skallinte längretilläggsdirektiven under Ansvarsgcnombrottrubriken
gälla.

bifalleröverväganden ochRegeringen ansluter sig till föredragandens
hennes hemställan.

Justitiedepartementet
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Kommittédirektiv
@@

E

Dir. 199218
Tilläggsdirektiv till Aktiebolagskommittén
Ju 199008

Dir. 199218

Beslut vid regeringssammanträde 1992-02-13

Statsrådet Lauren anför.

Mitt förslag

Kommitténs uppdrag begränsas så sätt detta inte skallatt omfatta an-
passningen till EGs fjärde, sjunde, åttonde och elfte bolagsrättsdirektiv.

Inledning

Aktiebolagskommittén parlamentarisktär kommittéen sammansatt som
har till uppgift över aktiebolagslagen.att Kommitténse skall bl.a. föreslå de
lagändringar erfordras med hänsyn till pågåendedensom europeiska inte-
grationen. Den frågan skall kommittén behandla med förtur.

De rättsakter EGsutgör bolagsrätt bestårsom förordning och elvaav en
direktiv. Tre dessa rättsakter redovisningsfrågorrörav och rättsakt vilkaen

och revisionsbolag fårpersoner godkännas för utföra lagstadgadattsom re-
vision. Av dessa rättsakter reglerar det fjärde bolagsrättsdirektivet årsredo-
visning, det sjunde bolagsrättsdirektivet koncernredovisning, åttondedet
bolagsrättsdirektivet auktorisation och godkännande revisorer i s.k.av pu-
blic private companies ochresp. det elfte bolagsrättsdirektivet redovisning i
filialer.

Genom beslut den 22 augusti 1991 bemyndigade regeringen dåva-den
rande chefen för justitiedepartementet tillkalla kommittéatt meden upp-
drag göraatt översyn redovisningslagstiftningenen dir 199171.av En hu-
vuduppgift för kommittén är överväga vilka lagändringaratt och åt-andra
gärder påkalladeär försom lagstiftningenatt till den snabba utveck-anpassa
ling har ägt redovisningsområdetsom såväl i Sverigerum internatio-som
nellt.
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begränsasuppdragKommitténs
denutformningenvid nyaavfördeldetmening manär omminEnligt en

enligtkrävsvadtillhänsynredovisningsområdet kan somtalagstiftningen
endaiskekan ett sam-övervägandenasåområde, attdettaEG-rätten

områdebolagsrättensEG-direktivdekommer attTill dettamanhang.
aktiebolagiendastinteredovisningenbehandlarredovisningsfrågorrörsom lagstift-svenskadenanpassningEnbolagsforrner. avandraivissaävenutan lagar änandrairedovisningsregler ävenberöradärför attkommerningen

redovis-strukturvilkenfråganförbetydelse omochaktiebolagslagen
auk-behandlarbolagsrättsdirektivetåttondeDetha.börningslagstiftningen

sambanddirektnågotinteoch harrevisorergodkännandeochtorisation av
lagstiftningen.aktiebolagsrättsligadenmed

lämpligt attmening mestminenligtdetanförda ärdetbakgrundMot av sambandiskerregelverkEGsredovisningsområdet tillanpassningen
områdedettalagstiftningengenerella översynenförestående avmed den

godkännandeochauktorisation avreglerEGstillanpassningen omattsamt
ordning.särskildutreds irevisorer

Hemställan
beslu-regeringenjaghemställer attanförtvad jagtillhänvisningMed nu

skallintedettaså sätt attuppdragaktiebolagskonimitténsbegränsaatttar
bolagsrätts-elfteochåttondesjunde,fjärde,till EGsanpassningenomfatta

dir.direktivenmeddeladetidigaredeidettaVad sägsdirektiv. omsom skallEGinomregelverkettillAnpassningenrubriken199046 under
gälla.alltså längreinte

Beslut
bifallerochövervägandenföredragandenstillsigansluterRegeringen

hemställan.hennes
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Bundnaaktier. [13] FinansdepartementetEES-anpassning kreditupplysningslagen.[22]av Koncessionför försakringssammanslutningar.Översyn [5]sjöpolisen.[51]av Ny mervardesskattelag.refonneratEtt âklagarväsende.Del A och B. [61]

Motiv. DelUtredningen vissainternationellainsolvens- -om Förfartningstextochbüagor.Del [6]frågor. [78] -
Fastighetstaxering Bostadsrätter.[8]Kriminologisk m.m.ochkriminalpolitisk forskning. [80] -Fastighetsskau.Trafikpolisen dubbeltän bättre.[81]mer Långtidsutredningen1992.[19]Genteknik uunaning.[82]en- Kontrollfrâgor [23]i tulldatoriseringenAktiebolagslagenochEG. [83] m.m.
Avregleradbostadsmarknad.[24]

Försvarsdepartementet Kartläggning kasinospel enligt internationellaav -regler. [28]Forskningoch utvecklingför totalförsvaret- förslag Kreditförsäkring Någraaktuellaproblem.[30]till åtgärder.[62] -Risk- ochskadehanteringi statlig verksamhet.[40]
Socialdepartementet Avregleradbostadsmarknad,Del II. [47]

Effektivarestatistikstyming DenstatligastatistikensPsykisktstördassituationi -kommunerna finansieringochsamordning.[48]probleminventering socialtjänstens-en perspektiv.[3]ur Skatt dieselolja.[53]Psykiatrin i Norden jämförandeperspektiv.ett [4]- Beskattning vissanaturafönnaner [57]av m.m.Kroppenefterdöden.[16] Enklareregler för statsanstallda.[60]Densistaundersökningen obduktioneni ett- Fortsattreformering töretagsbeskattningen.Delavpsykologisktperspektiv.[17] 1671Tvångsvârdi socialtjänsten och innehåll. [18]ansvar- Bostadsförmedlingi former. [71]nyaStatenshundskola.Ombildning från myndighettill Ekonomiskpolitik underkriseroch i krig. [75]aktiebolag.[20] Statensfastigheteroch lokaler organisation.[79]nyBostadsstödtill pensionärer. -[21]
Rättentill folkpension kvalifikationsregleri Utbildningsdepartementet-internationellaförhållanden.[26]

Frihet kompetens.GrundutbildningensvillkoransvarSmittskyddsinstitutet- -organisationför Sveriges -ny i högskolan.[1]nationellasmittskyddsfunktioner.[29]
Konstnärlighögskoleutbildning.[12]Psykiatrinochdesspatienter levnadsförhållanden.- Ledningoch ledarskapi högskolan någraperspektivvårdensinnehållochutveckling. [37] -ochmöjligheter. [15]Begreppetarbetsskada.[39]
Utvärdering försöksverksamhetenmed3-árigavLivskvalitet för psykisktlångtidssjuka
yrkesinriktadutbildning i gymnasieskolan.[25]forskningkring service,stödoch värd. [46]- Friståendeskolor. Bidragochelevavgifter.[38]Avgifter ochhögkostnadsskyddinom äldre-och Resurserför högskolansgrundutbildning.[44]handikappomsorgen.[50]
Läraruppdraget.[59]Ett samhälleför alla. [52]

Välfärd och valfrihet service.stödoch vard för-— Jordbruksdepartementetpsykisktstörda [73]
Mindrekadmiumi handelsgödsel.[14]Psykisktstördai socialförsäkringen kunskaps-ett- Skogspolitikeninför ZOOO-talet.Huvudbetänkande.underlag. [76][77]
Skogspolitikeninför 2000-talet.Bilagor [76]

Kommunikationsdepartementet Skogspolitikeninför 200-talet. Bilagor Il. [76]
Nya Inlandsbanan.[32]
Radför forskning ochkommunikation.transporterom
Radför forskning ochkommunikation.transporterom
Bilagor. [55]
Färjor och farleder.[56]
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Arbetsmarknadsdepartementet

nationellstrategi.[7]Kompetensutveckling en-Årsarbetsüd.[27]

Kulturdepartementet
rundradiosändningar.[10]förbolagEtt nytt

satellitsändningar TV-program.Lagstiftning avom
[31]

[36]TV iochRadio ett.
asylförläggning.[69]vistelsepäMeningsfull

Näringsdepartementet
mätteknik inom SPochochProvningprivat-Prova

europaperspektiv.[74]iSMP

Civildepartementet
[9]i kyrkan.Ekonomi ochrätt

[33]tjänsti folkrörelsemasKasinospelsverksamhet
marknadsföringslagstiftningen.[49]EES-anpassningav

för ochstyrformer barn-för mindreMer nya-
[54]ungdomspolitiken.

[63]perspektivstudie.rollerRegionala en- [64]debattinlägg.sjuframtidensregionerUtsikt mot -
[65]Kartboken.

utveckling. [66]regioniVästsverige- [72]medlemskapet.kommunalaDet

naturresursdepartementetochMiljö-
tillåtervarför viseminariumrisker. EttförRegler om

[2]inneföroreningar änute.mer
[34]datorstruktur.Fastighetsdatasystemets

[35]skolfonner.mätningsutbildningariochKart- nya
[41]vattenskotrar.Angående

Stadsutveckling.[42]för hållbarBasenKretslopp- SustainableUrbanDevelop-ofBasisTheEeocycles-
[43]ment.

riktlinjer.och [45]avfallMiljöfarligt ansvar
miljöskulden utveck-hurEnMiljöskulden. rapportom

[58]ingentingvi gör.lasom
[68]miljöforskning.Långsiktig
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