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Konsultation om bolagsrätt 

 

Med hänsyn till att webbenkäten och frågor kring enkäten skickades ut under 

semesterperioden har Svenska Bankföreningen endast möjlighet att lämna mer 

övergripande synpunkter. 

 

Initialt kan nämnas att identifieringsfrågorna är dubblerade och oprecisa och bör 

därför ses över. 

 

1. Skäl för att agera 

Även om det finns skillnader mellan medlemsstaternas lagstiftning är det viktigt att 

ändringar inte sker på bekostnad av den svenska bolagsstrukturen. 

 

2. Användningen av digitala processer eller verktyg under företagets 

livscykel 

Möjligheten att använda digitala processer är en viktig parameter för företagen och 

fungerar relativt sett väl nationellt på de områden där möjlighet finns. Enkla och 

säkra processer underlättar för företagen såväl gällande registrering som 

informationslämning. Det är dock viktigt att samordning sker mellan 

medlemsstaternas olika myndigheter så att information endast ska behöva lämnas 

en gång, företrädelsevis till eller via hemlandsmyndigheten. För att en digital 

gränsöverskridande hantering ska kunna fungera måste det finnas säkra 

gränsöverskridande digitala lösningar för bl.a. fastställande av identitet för olika 

aktörer.    

 

3. Företagens rörlighet över gränserna 

 

Frågebatteriet under avsnitt 3.1 bör kompletteras med frågor kring harmonisering av 

vilka personer som ska anses utgöra borgenärer i ett fusionssammanhang. 

Exempelvis är en insättare i banker att betrakta som borgenärer enligt svensk rätt 

men inte, såvitt framkommit, enligt finsk rätt.  

 

I avsnitt 3.1.1 bör även införas frågor rörande harmoniserade regler för banker och 

större företag att låta nationell tillsyns- eller registreringsmyndighet säkerställa 



 

 

 

 

 

 

borgenärens intressen i stället för krav på individuella underrättelser till borgenärerna 

eftersom denna krets inte synes vara harmoniserad. Det bör också inkluderas frågor 

rörande regler kring effekten av borgenärens motsättande av fusionen och regler för 

att säkerställa snabb handläggning av dessa frågor i nationell domstol (dvs. 

prioriterade ärenden hos domstol) 

 

I avsnitt 3.1 bör förtydligas att skyddsåtgärderna avser minoritetsaktieägare och 

innehavare av särskilda rättigheter, om detta är fallet.   

 

Avsnitt 3 bör vidare kompletteras med frågor om harmoniserade regler avseende (i) 

fusionsplanens innehåll och uppgifternas legala betydelse (exempelvis effekten av 

angivandet av datum för den bokföringsmässiga effekten och registreringsdag i 

fusionsplanen), (ii) inom vilka tidsfrister olika bolagsrättsliga steg måste tas 

(exempelvis godkännande av fusionsplan, registrering hos myndighet), (iii) vilka 

uppgifter och handlingar som måste ges in till de olika nationella 

registreringsmyndigheterna, (iv) avskaffandet av krav på notariserade eller 

apostillerade handlingar såsom bolagsstämmoprotokoll och krav på undertecknande 

av fusionsplaner inför notarius publicus. 

 

Harmoniserade regler finns för gränsöverskridande dotterbolagsfusioner samt 

vanliga fusioner genom absorption eller kombination. Fråga bör även ställas om 

harmonisering av s.k. gränsöverskridande ”nedströms” fusioner, dvs. fusioner där ett 

moderbolag är överlåtande bolag och ett dotterbolag är övertagande bolag. 

 

4. Lagvalsregler för företag 

 

Under avsnitt 4.3.1 bör även frågan om styrelserepresentation för privatanställda 

inkluderas som ett förslag som ska avgöras av lex societatis men med möjlighet till 

förhandling mellan bolaget och arbetstagarorganisation. 
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