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Bolags rörlighet över gränserna (SOU 2021:18) 

 

Svenska Bankföreningen ser positivt på ett regelverk som syftar till att underlätta 

bolags rörlighet inom EU. Valet att införliva direktivets krav på ett sätt som ansluter 

till aktiebolagslagens struktur och terminologi skapar också förutsättningar för 

tydlighet och bidrar dessutom till mindre administrativt krångel.  

 

Bankföreningen önskar dock lyfta följande avseende borgenärsskyddet i avsnitt 4.9, 

5.10 och 6.8.  

 

Även om huvuddragen i borgenärsskyddet bibehålls innebär förslaget att 

bevisbördan, vid till exempel en gränsöverskridande fusion, flyttas från gäldenären 

till borgenären. Det innebär att det är borgenären som ska lämna trovärdiga uppgifter 

om att fusionen medför fara för dennes fordringar, vilket skiljer sig från dagens 

ordning som anger att det är bolaget som har bevisbördan för att en lämnad 

säkerhet är betryggande för borgenären.   

 

Borgenären kommer därmed att behöva utreda vilken skyddsnivå borgenären får 

enligt reglerna i det andra landet för att kunna bedöma om denne tillförsäkrats 

betryggande säkerhet. Detta ökar osäkerheten för borgenären men även kostnaden 

bland annat för juridisk utredning/rådgivning. Även om mycket stora internationella 

banker kan ha information om lagstiftning och borgenärsskydd i olika länder, så 

måste också situationen för banker på mindre marknader som inte är representerade 

på en global marknad beaktas.  

 

När det gäller beviskravet är det enligt utredningen något lägre i och med att det 

räcker med att borgenären lämnar trovärdiga uppgifter till att en fordran inte blir 

betald. Det är emellertid oklart vad som faktiskt krävs för att en uppgift ska anses 

trovärdig. I utredningen anges att det kan vara fråga om uppgifter om solvens eller 

om verksamhetsutvecklingen hos något av de andra bolag som deltar i fusionen. 

Med hänsyn till att fusionsplanen för de bolag som deltar i fusionen sannolikt redan 

innehåller översiktlig information om verksamhetsutvecklingen i bolagen samt 

bolagens årsredovisningar (se t.ex. 23 kap. 10 § ABL) bör det förtydligas vilken typ 
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av information borgenären bör prestera för att anses ha uppfyllt kravet på trovärdiga 

uppgifter.  

 

Vidare bör beaktas att innan en fusion är genomförd, där till exempel bankens kund 

fusioneras med ett utländskt bolag, utgör det mottagande bolaget (i utlandet) 

sannolikt inte kund i banken. Banken har då ingen information om bolaget och dess 

ekonomiska situation annat än det som bolaget själv angivit.  
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