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Förklaringar 

ABL - Aktiebolagslagen (2005:551) 

Arbetstagardirektivet - Rådets direktiv 2001/86/EG av den 8 oktober 2001 om komplettering 

av stadgan för europabolag vad gäller arbetstagarinflytande. 

DKR – danska kronor 

EG – Europeiska Gemenskapen 

EG – fördraget (EGF) – Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen 

EU – Europeiska Unionen 

Första bolagsdirektivet - Rådets första direktiv 68/151/EEG av den 9 mars 1968 om 

samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 58 andra stycket 

i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra 

skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen 

LAE – Lag (2004:559) om arbetstagarinflytande i europabolag 

LEF – Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar 

SE-bolag – europabolag, Societas Europaea 

SE-förordningen - Rådets förordning 2157/2001/EG av den 8 oktober 2001 om stadga för 

europabolag 

SEK – svenska kronor 

SEL - Lag (2004:575) om europabolag 

Tredje bolagsdirektivet - Europaparlamentets och Rådets direktiv 1978/855/EEG av den 9 

oktober 1978 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om fusioner av aktiebolag 

Tionde bolagsdirektivet - Europaparlamentets och Rådets direktiv 2005/56/EG av den 26 

oktober 2005 om gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

 Det finns idag flera sätt att gå tillväga om två eller flera bolag vill slå sig samman, det vill 

säga genomföra en fusion. Om det gäller bolag med säte i samma medlemsstat bjuder det ej 

på några större juridiska problem, men har bolagen däremot säte i olika medlemsstater blir det 

lite svårare. Detta beror på att det enligt flera länders inhemska lagstiftningar, däribland 

Sveriges och Tysklands, ej är möjligt att registrera fusioner mellan bolag från olika länder, det 

vill säga gränsöverskridande fusioner. I princip har det enda sättet att genomföra en 

gränsöverskridande fusion varit genom offentliga uppköpserbjudanden. Numer finns det dock 

flera alternativ till dessa.   

 

En av möjligheterna är att bilda ett SE-bolag, det vill säga ett publikt europeiskt aktiebolag, 

genom fusion. Ett annat sätt är att genomföra en gränsöverskridande fusion i enlighet med det 

tionde bolagsdirektivet. Direktivet, som antogs den 26 oktober 2005, är en följd av det tredje 

bolagsdirektivet som implementerades i Sverige efter inträdet i EU och som reglerar fusioner 

mellan bolag av samma nationalitet. Det tionde bolagsdirektivet reglerar i sin tur 

gränsöverskridande fusioner mellan aktiebolag av olika nationaliteter inom EU och skall vara 

implementerat i medlemsstaterna senast den 15 december 2007.  

 

Det råder i dagens läge en hård konkurrens mellan såväl bolag på den inre marknaden som 

mellan olika regioner. Möjligheten till ökat samarbete mellan bolag från olika EU-länder är en 

viktig del i att stärka Europas och de europeiska bolagens konkurrenskraftighet, vilket 

exempelvis kan göras genom gränsöverskridande fusioner. Det tionde bolagsdirektivet är 

således tänkt att möjliggöra och underlätta sammanslagningar av bolag från olika 

medlemsländer. Den 13 december 2005 kom det dock en dom från EG-domstolen som i viss 

mån kan tänkas underminera tanken bakom det tionde bolagsdirektivet.1 I domen, som 

fortsättningsvis kommer att kallas Sevic Systems, uttalar nämligen EG-domstolen att det 

ändå, trots att det tionde bolagsdirektivet ej ännu trätt i kraft, är möjligt att genomföra en 

gränsöverskridande fusion mellan två bolag, även om ett sådant förfarande ej är möjligt enligt 

de berörda ländernas lagstiftningar. Detta uttalande öppnar för en diskussion om hur 

nödvändigt det tionde bolagsdirektivet egentligen kommer att vara och om det verkligen 

behövs en harmonisering på området. 

                                                 
1 C-411/03 SEVIC Systems AG mot Amtsgericht Neuwied 
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Inom EU finns vidare ett mål att det skall råda etableringsfrihet på den inre marknaden, vilket 

bland annat finns stadgat i artikel 43 EGF och även har slagits fast av EG-domstolen i flera 

domar.2 I samband med etableringsfrihetens utveckling har det diskuterats om den kan leda 

till en ökad risk för en så kallad Delaware-effekt inom EU. Grunden för denna diskussion är 

att det anses föreligga sådana likheter mellan EU och USA, att utvecklingen som skett i USA 

även kan bli aktuell inom EU.3 

 

1.2 Problemformulering 

• Hur stor betydelse kommer det tionde bolagsdirektivet att kunna få i praktiken i 

förhållande till EG-domstolens utslag i fallet Sevic Systems samt möjligheten att bilda 

SE-bolag genom fusion? 

• Kan etableringsfriheten och EG-domstolens praxis medföra en ökad risk för en 

Delaware-effekt inom EU? 

• Vilket fusionsalternativ passar olika bolag bäst storleksmässigt och för vilka kommer 

det tionde bolagsdirektivet att få störst betydelse? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att diskutera hur stor betydelse det tionde bolagsdirektivet 

kan tänkas få i praktiken och hur nödvändigt direktivet kan antas bli med tanke på att det finns 

flera sätt att genomföra en gränsöverskridande fusion. Syftet är vidare att analysera vilka 

alternativ det finns för bolag som vill genomföra en gränsöverskridande fusion och hur dessa 

skiljer sig från en fusion i enlighet med det tionde bolagsdirektivet. Som grund för 

diskussionen kommer jag att undersöka dels hur de svenska lagbestämmelserna om fusion ser 

ut, dels hur reglerna ser ut vad gäller att genomföra en gränsöverskridande fusion respektive 

att bilda ett SE-bolag genom fusion. Dessa framställningar syftar även till att ge läsaren en 

god överblick av hur en fusion går till.  Jag kommer också att redovisa EG-domstolens dom 

från den 13 december 2005 i fallet Sevic Systems och analysera vilken inverkan den kan 

tänkas få på bestämmelserna om gränsöverskridande fusioner, både före och efter den 

tidpunkt då det tionde bolagsdirektivet skall vara implementerat i nationell lagstiftning, samt 

om Sevic Systems-domen kan tänkas få betydelse även för andra bolagsformer än aktiebolag.  

                                                 
2 Jfr C-212/97 Centros Ltd mot Ehrvervs- og Selskabsstyrelsen och C-208/00 Überseering BV mot Nordic 
Construction Company Baumanagement GmbH 
3 Birkmose, Konkurrence mellem retssystemer, s 341 
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Syftet med den här uppsatsen är vidare att diskutera risken för en Delaware-effekt inom EU 

mot bakgrund av såväl den primära och sekundära etableringsfriheten som den EG-rättsliga 

praxisen. Syftet är slutligen även att föra en diskussion om vilka fusionsalternativ som kan 

gynna olika typer av bolag, beroende på dess storlek, samt att diskutera vilken typ av bolag 

det tionde bolagsdirektivet passar bäst för. 

 

1.4 Metod 

Jag kommer att använda mig av klassisk juridisk metod såsom lagtext, förarbeten, praxis och 

doktrin. Jag har till stor del försökt att i första hand utgå från lagtext, förordningar, direktiv 

och EG-rättslig praxis i min sakframställning, som sedan kompletterats med doktrin. Jag har 

vidare försökt använda mig av flera olika källor för att undvika faktafel och för att få en bättre 

överblick av de åsikter som finns inom området.  

 

1.5 Avgränsningar 

Jag kommer i uppsatsen mestadels att behandla svensk rätt och EG-rätt, men även i viss mån 

göra jämförelser med tysk och engelsk rätt då dessa till stor del skiljer sig från varandra. Vad 

gäller redovisningen av reglerna i tionde bolagsdirektivet och SE-förordningen kommer jag ej 

att redovisa reglerna i sin helhet, utan endast beröra de bestämmelser som är relevanta för den 

här framställningen. Detsamma kommer att gälla för de svenska och EG-rättsliga 

bestämmelserna. Jag kommer vidare ej att ta hänsyn till skatterättsliga aspekter i min analys, 

men är dock medveten om att det kan finnas sådana aspekter som kan ha inverkan på min 

frågeställning. Vad gäller diskussionen kring en eventuell Delaware-effekt inom EU kommer 

jag ej att ta upp alla aspekter av denna diskussion då detta ej ryms inom uppsatsens ramar. 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen kommer att inledas med ett avsnitt där de svenska fusionsreglerna behandlas. 

Därefter kommer jag att kort gå igenom vissa EG-rättsliga regler och principer samt viss 

rättspraxis från EG-domstolen. Efter det kommer jag att beskriva hur ett SE-bolag bildas 

genom en gränsöverskridande fusion. Sedan kommer jag i följande avsnitt att redovisa domen 

i fallet Sevic Systems från den 13 december 2005 och därefter kommer bestämmelserna om 

hur en fusion i enlighet med det tionde bolagsdirektivet går till att behandlas. Efter vart och ett 

av avsnitten om SE-bolag, det tionde bolagsdirektivet samt fallet Sevic Systems kommer jag 

att föra en diskussion kring respektive avsnitt samt även i viss mån jämföra dem med 
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varandra. I nästkommande avsnitt kommer jag att diskutera en eventuell Delaware-effekt 

inom EU, vilket kommer att följas av ett avsnitt, i vilket jag analyserar problemställningen 

utifrån de tidigare kapitlen. Avslutningsvis kommer jag ha ett avsnitt där jag kort redovisar 

mina slutsatser. 

 

1.7 Målgrupp 

Uppsatsen vänder sig i första hand till jurister och juridikstuderande, men även till andra som 

har intresse av gränsöverskridande bolagsfusioner. Läsaren förväntas ha tidigare kunskaper 

inom associationsrätten och EG-rätten. 
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2 Fusion enligt svensk lag 

2.1 Fusionsformer 

En fusion innebär enligt 23:1 1 st ABL att två eller flera aktiebolag går samman genom att 

alla tillgångar och skulder från ett bolag, det överlåtande bolaget, övertas av ett annat 

aktiebolag, det övertagande bolaget, mot vederlag till aktieägarna i det överlåtande bolaget. 

Ägare till samma slags aktier är berättigade till samma fusionsvederlag och skall enligt 23:2 

bestå av aktier i det övertagande bolaget eller av kontanter.4 I begreppet fusion innefattas 

endast bolag som regleras i ABL. Detta innebär att fusion enligt svensk rätt ej kan ske mellan 

svenska och utländska aktiebolag. Det kan heller ej ske en fusion mellan aktiebolag och till 

exempel handelsbolag, kommanditbolag eller ekonomiska föreningar.5 Vidare krävs det enligt 

23:3 att de fusionerande bolagen har samma redovisningsvaluta. Däremot finns det en 

möjlighet för två eller flera ekonomiska föreningar att genomföra en fusion i enlighet med 

12:1 LEF. Dock gäller, precis som för aktiebolag, att de ekonomiska föreningar som deltar i 

fusionen skall ha samma redovisningsvaluta. 

 

Det finns två former av fusion, vilket framgår av 23:1 2 st ABL. Den första är absorption, som 

innebär att två från varandra oberoende aktiebolag genomför en fusion varigenom det 

övertagande bolaget absorberar det överlåtande bolaget. Denna metod används ofta då ett 

mindre bolag går upp i ett större bolag.6 En vanlig variant av absorption är då ett moderbolag 

absorberar ett helägt dotterbolag. I denna situation kan ett förenklat förfarande användas, 

vilket innebär att fusionen kan genomföras på ett smidigare sätt än vid en vanlig absorption. 

Den andra formen kallas kombination och innebär att två eller flera överlåtande aktiebolag 

fusioneras och bildar ett helt nytt, övertagande aktiebolag. Den här metoden kräver noggranna 

förberedelser, förhandlingar och samarbete mellan de överlåtande bolagen och används därför 

mer sällan än absorption.7 

 

2.2 Fusionens genomförande 

2.2.1 Det praktiska genomförandet 

När en fusion genomförs skall, enligt 23:6 1 st ABL, styrelserna för de överlåtande bolagen, 

och vid absorption det övertagande bolaget, upprätta en gemensam, daterad fusionsplan som 

skall undertecknas av styrelserna i vart och ett av bolagen. 23:7 stadgar att fusionsplanen skall 

                                                 
4 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s 340 
5 Andersson, Johansson & Skog, Aktiebolagslagen - en kommentar Del 3 (23-32 kap.), s 23:5 
6 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s 338 
7 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s 339 
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innehålla uppgifter om firma, bolagskategori, organisationsnummer och den ort där styrelsen 

skall ha sitt säte. Den skall även innehålla information om hur många aktier i det övertagande 

bolaget som skall lämnas för ett angivet antal aktier i det överlåtande bolaget, vilken kontant 

ersättning som skall lämnas som fusionsvederlag samt den tidpunkt och de villkor som skall 

gälla för utlämnandet av fusionsvederlaget. Vidare skall fusionsplanen ange den planerade 

tidpunkten för det överlåtande bolagets upplösning och även vilka rättigheter i det 

övertagande bolaget som bland annat innehavare av aktier och andra värdepapper med 

särskilda rättigheter kommer att få. Sker en kombination av aktiebolag skall, enligt 23:8 1 p, 

även en bolagsordning för det övertagande bolaget bifogas till fusionsplanen.  

 

När fusionsplanen är skapad skall den, i enlighet med 23:11 ABL, granskas av en eller flera 

revisorer från vart och ett av de överlåtande bolagen och, vid absorption, det övertagande 

bolaget. Detta är en del av det borgenärsskydd som finns i ABL. Granskningen skall vara 

tillräckligt ingående och uppfylla kraven på god revisionssed. I revisorernas yttranden skall 

det, när det är fråga om absorption, anges om fusionen medför fara för att borgenärer i det 

övertagande bolaget ej skall få sina fordringar betalda. Vid en kombination skall det anges om 

det sammanlagda verkliga värdet för de överlåtande bolagen minst uppgår till aktiekapitalet i 

det övertagande aktiebolaget. När revisorerna har lagt fram sina yttranden skall de bifogas till 

fusionsplanen. 

 

Inom en månad från upprättandet av fusionsplanen skall, enligt 23:14 1 st ABL, det 

övertagande bolaget lämna in fusionsplanen med bifogade handlingar till Bolagsverket för 

registrering. Vid kombination gäller att det äldsta av de överlåtande bolagen skall ge in 

fusionsplanen till Bolagsverket. Efter att fusionsplanen har registrerats i bolagsregistret och 

kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar skall samtliga bolagsstämmor i de överlåtande bolagen 

ta ställning till den, vilket framgår av 23:15. Bolagsstämman får hållas tidigast en månad efter 

den tidpunkt då uppgift om fusionsplanens registrering kungjorts. De ovan nämnda 

bestämmelserna gäller dock ej vid fusion av enbart privata aktiebolag där samtliga aktieägare 

har undertecknat fusionsplanen. I en sådan situation tillämpas istället ett enklare förfarande 

där det ej ställs några krav på registrering eller kungörelse av fusionsplanen, samt att de 

deltagande bolagens bolagsstämmor ej heller behöver ta ställning till fusionsplanen.8 

 

                                                 
8 Svensson & Danelius, Den nya aktiebolagslagen, s 189 
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Av 23:17 ABL framgår att det krävs att fusionsplanen har biträtts av minst två tredjedelar av 

såväl de angivna rösterna som de aktier som är representerade vid bolagsstämman för att den 

skall godkännas. Skulle det övertagande bolaget vara ett privat aktiebolag och något av de 

överlåtande bolagen är ett publikt aktiebolag är beslut om godkännande av fusionsplanen 

endast giltigt om det har biträtts av samtliga aktieägare i det publika aktiebolaget som är 

närvarande på bolagsstämman och om dessa tillsammans företräder minst nio tiondelar av 

samtliga aktier i bolaget. Bestämmer sig någon bolagsstämma för att ej godkänna 

fusionsplanen i sin helhet medför detta enligt 23:18 att frågan om fusion faller. Då samtliga 

deltagande aktiebolags bolagsstämmor godkänt fusionsplanen skall, i enlighet med 23:19, 

varje bolag skriftligen underrätta sina kända borgenärer om beslutet. Borgenärerna i det 

övertagande bolaget behöver ej underrättas, såvida revisorerna i sitt yttrande kommit fram till 

att en fusion ej medför någon fara för dem vad gäller att få sina fordringar betalda. 

 

Efter att fusionsplanen blivit gällande i alla bolag som deltar i fusionen stadgar 23:20 1 st 

ABL att det övertagande bolaget, och om det är fråga om en kombination, det äldsta av de 

överlåtande bolagen, skall ansöka om tillstånd att få verkställa fusionsplanen. Denna ansökan 

skall ges in till Bolagsverket inom en månad efter att fusionsplanen har blivit gällande i 

samtliga deltagande bolag, eller om den har registrerats, senast två år efter det att uppgift om 

fusionsplanens registrering har kungjorts. En ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen 

kan enligt 23:21 avslås under vissa omständigheter. En av dessa är om fusionsplanens 

innehåll strider mot lag eller annan författning, om den ej godkänts i behörig ordning eller om 

den strider mot någon av de deltagande bolagens bolagsordningar. En annan ogiltighetsgrund 

är om fusionen har förbjudits enligt Sveriges eller EU: s konkurrenslagstiftning. En tredje 

grund för att avslå en ansökan är slutligen om det, vid fråga om en kombination, framgår av 

revisorernas yttranden att de överlåtande bolagens sammanlagda verkliga värde ej uppgår till 

minst aktiekapitalet för det övertagande bolaget.  

 

Då en ansökan om tillstånd att verkställa fusionen godkänts av Bolagsverket skall det, i 

enlighet med 23:22 ABL, utfärda en kallelse på bolagets borgenärer, vilken skall innehålla ett 

föreläggande om att den borgenär som vill motsätta sig ansökan om fusionen skall anmäla 

detta skriftligen. Protesterar borgenären ej mot fusionsansökan anses denne ha gett sitt 

medgivande till den. Bolagsverket behöver dock ej kalla alla borgenärer. De som ej behöver 

kallas är dels borgenärerna i det övertagande bolaget, om revisorerna i sina yttranden kommit 

fram till att fusionen ej utgör någon fara för borgenärerna, dels de borgenärer, vars anspråk 



 12 

avser fordran på exempelvis lön eller pension. Om alla kallade borgenärer godkänner ansökan 

skall Bolagsverket ge bolagen tillstånd att genomföra fusionen, vilket framgår av 23:23. 

Skulle däremot någon av de kallade borgenärerna motsätta sig ansökan om fusion skall 

Bolagsverket överlämna ärendet till tingsrätten i den ort där styrelsen för det övertagande 

bolaget har sitt säte. I 23:24 stadgas att den behöriga tingsrätten skall lämna tillstånd till 

verkställande av fusionen om de borgenärer som motsatt sig ansökan om fusion har fått fullt 

betalt eller om de har fått betryggande säkerhet för sina fordringar.  

 

Styrelsen skall, enligt 23:25 ABL, inom två månader från det att Bolagsverket gett tillstånd 

till verkställande av fusionen anmäla fusionen för registrering i bolagsregistret. I anmälan 

skall anges, när det är fråga om absorption, aktiekapitalets ökning, samt om det gäller det en 

kombination, även vilka som utsetts till styrelseledamöter och revisorer i bolaget. 

 

Avslutningsvis finns det i 23:27 ABL tre situationer då Bolagsverket kan förklara att frågan 

om fusion har fallit. Dessa situationer är: 

1. Då ansökan om att verkställa fusionsplanen ej gjorts inom föreskriven tid eller då 

ansökan avslagits genom beslut som vunnit laga kraft. 

2. Då en anmälan om registrering av fusionen ej gjorts till bolagsregistret inom 

föreskriven tid. 

3. Då Bolagsverket genom ett lagakraftvunnet beslut avskrivit ett ärende om registrering 

av fusionen till bolagsregistret eller har vägrat sådan registrering. 

 

2.2.2 Fusion av helägt dotterbolag 

Vid en fusion mellan ett moderbolag och ett helägt dotterbolag, det vill säga då moderbolaget 

äger samtliga aktier i dotterbolaget, kan bolagens styrelser besluta om att dotterbolaget skall 

gå upp i moderbolaget, varvid ett förenklat förfarande kan tillämpas. Vid ett sådant förfarande 

finns skillnader i de formaliteter som enligt ovanstående avsnitt måste beaktas.  

 

Vid fusion mellan ett moderbolag och ett helägt dotterbolag skall styrelserna inledningsvis 

upprätta en fusionsplan enligt 23:28 ABL innehållande uppgifter om firma, bolagskategori 

och ort där styrelsen skall ha sitt säte, den planerade tidpunkten för dotterbolagets upplösning, 

vilka rättigheter i moderbolaget som innehavare av teckningsoptioner, konvertibler och andra 

värdepapper i dotterbolaget kommer att få samt arvode och annan särskild förmån som med 

anledning av fusionen skall lämnas till styrelseledamot, VD eller revisor. Till fusionsplanen 
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skall även bifogas en redogörelse för de omständigheter som kan vara av vikt för fusionens 

lämplighet för bolagen. Fusionsplanen skall därefter granskas av bolagens revisorer i enlighet 

med 23:29. Detta innebär att granskningen sker på samma sätt som vid ordinarie fusioner 

enligt avsnitt 2.2.1. 

 

Enligt 23:30 ABL sker även registrering av fusionsplanen på samma sätt som vid ordinarie 

fusioner, men däremot skiljer sig tillvägagångssättet något vad gäller bolagsstämmans 

godkännande av fusionsplanen. Bolagsstämman behöver enligt 23:31 endast ta upp fusionen 

till godkännande om ägare till minst fem procent av samtliga aktier i moderbolaget begär det. 

En sådan begäran skall framställas inom två veckor från det att fusionsplanens registrering 

kungjorts. I det fall en stämma skall hållas får detta ske tidigast en månad, eller om samtliga 

deltagande bolag är privata, två veckor efter den tidpunkt då fusionsplanens registrering 

kungjorts. Vad gäller förfarandet på bolagsstämman gäller vad som tidigare redovisats för 

ordinarie fusioner i avsnitt 2.2.1. 

 

Som nästa steg i förfarandet skall bolagens borgenärer underrättas om att fusionsplanen blivit 

gällande i enlighet med 23:32 ABL, vilket också sker på samma sätt som för ordinarie 

fusioner. Då borgenärerna blivit underrättade är det dags att ansöka om tillstånd att verkställa 

fusionsplanen enligt 23:33. Detta sker genom att bolaget lämnar in en ansökan till 

Bolagsverket, vilket skall ske tidigast en och senast två månader efter det att fusionsplanen 

blivit gällande hos moderbolaget. De handlingar som skall lämnas in med ansökan och själva 

förfarandet hos Bolagsverket är dock samma som för ordinarie fusioner. 

 

2.3 Fusionens verkningar 

En fusion är en universalsuccession, vilket innebär att en partiell fusion ej är möjlig.9 När 

fusionen är genomförd inträder vissa rättsverkningar enligt 23:26 ABL. Dessa innebär att det 

överlåtande bolaget upplöses utan att detta skett genom likvidation och att alla tillgångar och 

skulder tillhörande det överlåtande bolaget övergår till det övertagande bolaget. Vidare gäller 

att om aktieägare i det överlåtande bolaget erhåller aktier som fusionsvederlag blir de 

fortsättningsvis aktieägare i det övertagande bolaget. Har fusionen skett genom kombination 

anses det övertagande bolaget vara bildat i och med att fusionen registrerats.  

 

                                                 
9 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s 339 
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Vad gäller rättsverkningarna då en fusion mellan ett moderbolag och ett helägt dotterbolag 

skett blir dessa enligt 23:34 ABL att dotterbolagets tillgångar och skulder övergår till 

moderbolaget. Därefter upplöses dotterbolaget, utan att först ha likviderats. 
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3 EG-rätten 

3.1 Sätes- och inkorporationsprincipen 

I Europa finns det två principer, sätesprincipen och inkorporationsprincipen, som avgör frågan 

om vilken medlemsstat ett bolag skall anses höra till. Sätesprincipen tillämpas av länder som 

till exempel Tyskland och Frankrike och innebär att ett bolag anses höra till den medlemsstat 

där det har sitt faktiska säte. Detta innebär att bolagets registrerade säte och faktiska säte skall 

befinna sig på samma plats.10 Inkorporationsprincipen å andra sidan innebär att ett bolag 

anses höra till den medlemsstat där bolaget är registrerat, oberoende av om det faktiska sätet 

befinner sig på samma plats. Det är således möjligt att stifta och registrera ett bolag i en 

medlemsstat och sedan placera dess faktiska säte i en annan medlemsstat. Länder som 

tillämpar inkorporationsprincipen är till exempel Sverige och Storbritannien.11  

 

3.2 Likabehandlingsprincipen 

Likabehandlingsprincipen, som är en viktig princip inom EU, finns stadgad i artikel 12 EGF 

och innebär att ”… all diskriminering på grund av nationalitet skall vara förbjuden”. Denna 

princip konkretiseras vidare i artikel 43, som stadgar att ett bolag har rätt att etablera sig och 

driva näringsverksamhet i en medlemsstat på samma villkor som medlemsstaten föreskriver 

för sina egna medborgare. Detta innebär således att ett utländskt bolag som vill etablera sig i 

en medlemsstat ej får behandlas olikt ett bolag från medlemsstaten ifråga och detsamma gäller 

för ett inhemskt bolag som vill genomföra någon form av gränsöverskridande verksamhet. 

Det kan i sammanhanget nämnas att en ren inhemsk diskriminering i sig ej är förbjuden enligt 

EG-rätten, så länge den handlar om ett internt sakförhållande. Annorlunda blir det om det är 

två eller flera medlemsstater inblandade. Samma regler skall således gälla för såväl inhemska 

bolag som för utländska bolag som utför samma verksamhet inom en medlemsstat.12  

 

I vissa fall kan dock en diskriminerande bestämmelse rättfärdigas och därigenom vara tillåten, 

vilket enligt artikel 46 EGF kan ske med hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa. För 

att något av dessa alternativ skall vara aktuellt måste den ifrågasatta bestämmelsen uppfylla 

de fyra krav som EG-domstolen ställt upp i sin praxis. Dessa innebär att bestämmelsen skall 

tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt, vara motiverad med hänsyn till allmänintresset, 

vara ägnad att säkerställa förverkligandet av den målsättning som eftersträvas genom den 

                                                 
10 Birkmose, Konkurrence mellem retssystemer, s 56 
11 Birkmose, Konkurrence mellem retssystemer, s 54 
12 Hemmer, Wüst, Hutka, Europarecht, s 179 
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samt ej gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå denna målsättning13 Dessa fyra krav 

utgör det så kallade Gebhard-testet. 14 

 

3.3 Etableringsfriheten 

Ett av målen inom EU är att det skall råda etableringsfrihet på den inre marknaden. Detta 

stadgas i artiklarna 43 och 48 EGF, vilka innebär att ett bolag ej får behandlas på ett 

diskriminerande sätt i jämförelse med en medlemsstats egna bolag, vad gäller rätten att starta 

eller bedriva näringsverksamhet.15 Ibland kan det dock vara oklart hur långt 

etableringsfriheten enligt artiklarna 43 och 48 sträcker sig, vilket ledde till att EG-domstolen 

tog upp de två viktiga fallen Centros16 och Überseering17 till prövning och därigenom har 

skapat den praxis som gäller på området. 

 

Fallet Centros handlade om ett danskt par som ville bedriva näringsverksamhet i Danmark. 

Eftersom dansk lag ställer upp ett krav på att lägsta tillåtna aktiekapital skall uppgå till minst 

200 000 DKR beslutade sig paret istället för att bilda ett bolag i Storbritannien, vars lag enbart 

ställer upp ett krav på ett pund som minsta tillåtna aktiekapital. Centros aktiekapital uppgick 

till motsvarande 100 000 DKR. Därefter ansökte de hos Ehrvervs- og Selskabsstyrelsen, 

fortsättningsvis kallad ESS, om att registrera en filial i Danmark. ESS avvisade 

registreringsansökan med motiveringen att paret egentligen ej ville bilda en filial utan ett 

huvuddriftställe och på så sätt undgå de strängare danska reglerna om minsta tillåtna 

aktiekapital. Målet togs upp av EG-domstolen som hade att bedöma om det var oförenligt 

med artiklarna 43 och 48 EGF att ett förfarande enligt ovan används i syfte att undgå 

bolagsbestämmelser i en medlemsstat. EG-domstolen uttalade i sin dom att det hindrade 

etableringsrätten att vägra registrera en filial på det sätt som ESS gjort.18 Vidare menade EG-

domstolen att det var förenligt med etableringsfriheten att välja att bilda ett bolag i det land 

som har minst restriktiva bolagsrättsliga regler och att detta ej heller kan anses vara missbruk 

av etableringsfriheten.19 

 

                                                 
13 C-55/94 Reinhard Gebhard mot Consiglio dell´Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, p. 37 
14 Hilling, Free movement and tax treaties in the internal market, s 84 
15 Bernitz & Kellgren, Europarättens grunder, s 220 
16 C-212/97 Centros Ltd mot Ehrvervs- og Selskabsstyrelsen 
17 C-208/00 Überseering BV mot Nordic Construction Company Baumanagement GmbH 
18 C-212/97 Centros Ltd mot Ehrvervs- og Selskabsstyrelsen, p.21  
19 C-212/97 Centros Ltd mot Ehrvervs- og Selskabsstyrelsen, p.27 
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Medan fallet Centros handlade om att kringgå en viss medlemsstats bolagsrättsliga regler 

handlade fallet Überseering om var ett bolags säte anses vara beläget. I fallet Überseering 

förvärvade två tyska medborgare, bosatta i Tyskland, samtliga andelar i bolaget Überseering, 

vilket var registrerat i Nederländerna, som tillämpar inkorporationsprincipen. Vid en konflikt 

stämde Überseering in ett annat bolag vid en tysk domstol som avvisade talan med hänvisning 

till att bolaget, genom att ha blivit uppköpt av de två tyska medborgarna, hade flyttat sitt 

faktiska säte till Tyskland och därigenom blivit ett tyskt bolag som lyder under tysk lag, 

vilken ej erkänner den nederländska bolagsform som bolaget hade.20 EG-domstolen uttalade i 

sin dom att det strider mot artiklarna 43 och 48 EGF att ett land ej erkänner ett bolags 

rättskapacitet när det är bildat i enlighet med lagstiftningen i det land där det har sitt säte 

enligt bolagsordningen. Detta gäller trots att bolaget enligt det förstnämnda landets 

lagstiftning har ansetts flyttat sitt faktiska säte dit. Vidare slog EG-domstolen fast att ett 

bolags existens följer av det lands lag bolaget är bildat i, eftersom ett bolag endast existerar i 

kraft av den nationella lagstiftning genom vilken bolaget är bildat av.21 

 

3.4 EG: s rättskällor 

3.4.1 Förordningar 

En förordning har i enlighet med artikel 249.2 EGF allmän giltighet och är till alla delar direkt 

tillämpbar och bindande i alla medlemsstater. Den skall tillämpas direkt av medlemsstaternas 

domstolar och får ej implementeras i den nationella lagstiftningen, såvida det ej stadgas annat 

i förordningen.22 Detta medför att en förordning kan åberopas direkt av enskilda medborgare, 

precis som den nationella lagstiftningen.23 

 

3.4.2 Direktiv 

Ett direktiv är enligt artikel 249.3 EGF, med avseende på det resultat som skall uppnås genom 

direktivet, giltigt i varje medlemsstat som direktivet riktar sig till. Ett direktiv är, till skillnad 

från en förordning, ej direkt tillämpbart i medlemsstaterna utan måste först implementeras i 

den nationella lagstiftningen. Hur implementeringen skall ske bestämmer varje medlemsstat 

själv, dock måste det resultat som föreskrivs i direktivet uppnås och implementeringen skall 

ske inom den tid som är stadgad. Vidare skall de nationella föreskrifter som skapas genom 

                                                 
20 C-208/00 Überseering BV mot Nordic Construction Company Baumanagement GmbH, p. 7-9 
21 C-208/00 Überseering BV mot Nordic Construction Company Baumanagement GmbH, p. 80-82 
22 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 40 f. 
23 Hemmer, Wüst, Hutka, Europarecht, s 18 f. 



 18 

implementeringen vara tillräckligt klara och tydliga så att medborgarna kan åberopa dem inför 

till exempel en domstol.24 

 

Ibland händer det att medlemsstaterna ej implementerar ett direktiv inom föreskriven tid, 

vilket medför att medborgarna i dessa medlemsstater ej kan åberopa bestämmelserna i det 

inför till exempel en domstol. Detta kan leda till att de medborgare, vars medlemsstat ej har 

implementerat direktivet, blir diskriminerade på grund av att de ej kan åberopa samma 

bestämmelser som de medborgare, vars medlemsstat har implementerat direktivet. För att 

undvika att en sådan situation uppstår har EG-domstolen stadgat att ett direktiv, trots att det ej 

är implementerat i den nationella rätten, kan vara omedelbart användbart i medlemsstaterna 

om tre kriterier är uppfyllda. Dessa kriterier är:25 

1. Att den föreskrivna tiden för att implementera direktivet i nationell rätt har gått ut 

alternativt att direktivet är bristfälligt implementerat. 

2. Att bestämmelserna i direktivet är ovillkorliga och tillräckligt precisa.26 

3. Att bestämmelserna i direktivet tilldelar rättigheter och skyldigheter som de enskilda 

kan göra gällande mot staten.  

 

Ett direktiv kan även få betydelse för rättsläget i en medlemsstat trots att tidsfristen för 

implementeringen ej ännu har gått ut. EG-domstolen har i sin praxis uttalat att 

medlemsstaterna, trots att de ej är skyldiga att besluta om införlivandeåtgärder innan 

tidsfristen gått ut, i enlighet med lojalitetsplikten i artikel 10 EGF och artikel 249.3, är 

skyldiga att avhålla sig från åtgärder som kan äventyra direktivets föreskrivna resultat.27 

Dessutom föreligger det enligt EG-domstolens praxis en skyldighet att i den utsträckning det 

är möjligt tolka nationell rätt i ljuset av ett utfärdat direktivs syfte, trots att direktivet ej är 

implementerat i nationell lagstiftning, oavsett om tidsfristen har gått ut eller ej.28 Detta gäller 

dock enbart om den nationella lagstiftningen är öppen för tolkning, vilket innebär att 

nationella domstolar ej är skyldiga att tolka nationell lagstiftning på ett sätt som strider mot 

dess faktiska lydelse.29 Ett exempel på en sådan situation är att en domstol ej är skyldig att 

                                                 
24 Hemmer, Wüst, Hutka, Europarecht, s 20 f. 
25 C-8/81 Ursula Becker mot Finanzamt Münster Innenstadt, p. 25 
26 Att en bestämmelse skall vara ovillkorlig och tillräckligt precis innebär att den ej är förknippad med några 
förbehåll och att den ej heller behöver konkretiseras ytterligare. 
27 C-129/96 Inter-Environnement Wallonie ASBL mot Région Wallonne, p. 45 
28 C-106/89 Marleasing SA mot La Comercial Internacional de Alimentacion, p.8 
29 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 95 f. 
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tolka en lagbestämmelse, som förbjuder gränsöverskridande fusioner, på ett sätt som innebär 

att ett sådant förfarande blir tillåtet. 

 

Även om kriterierna för omedelbar användbarhet av ett direktiv är uppfyllda gäller detta ej 

obegränsat. Ett exempel på detta är att den omedelbara användbarheten av ett direktiv enbart 

gäller vertikalt, det vill säga mellan enskilda rättssubjekt och en medlemsstat.30 EG-domstolen 

har i sin praxis uttryckligen uttalat att ett direktiv ej kan vara omedelbart användbart mellan 

två enskilda rättssubjekt, eftersom detta skulle innebära att gemenskapen gavs rätt att ålägga 

enskilda rättssubjekt skyldigheter med omedelbar verkan, något som endast får ske vid 

utfärdandet av förordningar.31 Däremot kan ett direktiv i enlighet med EG-domstolens praxis 

få indirekt effekt mellan enskilda rättsubjekt, genom att medlemsstaterna, som ovan nämnts, 

är skyldiga att tolka nationell lagstiftning i enlighet med ett utfärdat direktivs uppställda 

syfte.32 

 

3.4.3 EG-domstolen 

EG-domstolen skall enligt artikel 220 EGF säkerställa att lag och rätt följs vid tolkning och 

tillämpning av EG-fördraget. Av artikel 230.2 framgår att EG-domstolen är behörig att pröva 

talan angående till exempel bristande behörighet, åsidosättande av väsentliga formföreskrifter 

och åsidosättande av EG-fördraget. Om en nationell domstol anser att betydelsen av en EG-

rättslig bestämmelse är oklar kan den begära ett förhandsavgörande av EG-domstolen enligt 

artikel 234. Är den nationella domstolen däremot sista instans måste den begära ett 

förhandsavgörande. EG-domstolen är behörig att meddela förhandsavgöranden angående 

bland annat tolkning av EG-fördraget samt giltigheten och tolkningen av rättsakter som 

beslutas av EG: s institutioner. EG-domstolen är dock ej behörig att besvara frågor som rör 

nationell lagstiftning, något som hör till de nationella domstolarnas kompetens.33 Den tar 

heller ej upp fall som rör redan tidigare prövade frågeställningar.34 

 

3.4.4 EG-rättens företräde framför nationell rätt 

EG-rättens bestämmelser har företräde framför nationell rätt, något som bland annat framgår 

av artikel 10 EGF, som stadgar att medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att 

                                                 
30 Hemmer, Wüst, Hutka, Europarecht, s 25 
31 C-91/92 Paola Faccini Dori mot Recreb Srl, p24 
32 C-106/89 Marleasing SA mot La Comercial Internacional de Alimentacion, p. 8 
33 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 155 
34 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 162 f. 
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säkerställa att de skyldigheter, som följer av EG-fördraget eller EG: s institutioner, fullgörs. 

Av artikel 228 framgår vidare att en medlemsstat, om EG-domstolen finner att medlemstaten 

har underlåtit att uppfylla en skyldighet enligt EG-fördraget, är skyldig att vidta de åtgärder 

som krävs för att fullgöra domstolens dom. Även EG-domstolen har i sin praxis, bland annat i 

fallet Costa/E.N.E.L, slagit fast att EG-rätten har företräde framför nationell rätt.35 EG-

domstolen uttalade i målet att medlemsstaterna, genom att de inom vissa områden har 

inskränkt sina suveräna rättigheter, har skapat ett regelverk som är tillämpligt på deras 

medborgare och på dem själva. Detta innebär att det är omöjligt för medlemsstaterna att göra 

gällande en senare stiftad bestämmelse som strider mot EG-fördraget, vilket medför att den 

rätt som följer av EG-fördraget ej kan befinna sig i konflikt med nationell lagtext. EG-

domstolen stadgar vidare att gemenskapsrätten ej kan variera från en stat till en annan, 

eftersom detta skulle äventyra EG-fördragets mål och leda till diskriminering på grund av 

nationalitet.36 Vad gäller rättskraften av EG-domstolens avgöranden gäller att de utfärdade 

domarna är bindande för medlemsstaterna och att de har prejudicerande effekt.37 

 

3.5 Arbetstagardirektivet 

Arbetstagardirektivet, som implementerades i svensk rätt den 10 juni 2004 genom lagen om 

arbetstagarinflytande i europabolag (LAE), antogs samtidigt som SE-förordningen och har till 

syfte att säkerställa att arbetstagarnas medbestämmanderätt överförs till det bildade SE-

bolaget.38 Arbetstagardirektivet är i grunden enbart tillämpligt på arbetstagares 

medbestämmanderätt i SE-bolag, men kommer även att gälla för gränsöverskridande fusioner 

i enlighet med det tionde bolagsdirektivet då detta hänvisar till bestämmelserna i 

arbetstagardirektivet. För att säkerställa att det finns en gemensam lägsta nivå för reglerna om 

arbetstagarnas medbestämmanderätt föreskriver arbetstagardirektivet i artikel 7 att 

medlemsstaterna är skyldiga att införa vissa referensbestämmelser som är gemensamma för 

alla medlemsstater. På grund av att reglerna om arbetstagares medbestämmanderätt skiljde sig 

väsentligt åt beroende på i vilken medlemsstat bolaget var placerat, var det ej möjligt att skapa 

ett regelverk som gäller för alla medlemsstater.39 I enlighet med artikel 2.1 skall istället 

arbetstagarnas inflytanderätt fastställas individuellt i varje SE-bolag genom ett speciellt 

förhandlingsförfarande.  

                                                 
35 C-6/64 Flaminio Costa mot E.N.E.L 
36 Jfr C-6/64 Flaminio Costa mot E.N.E.L 
37 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 165 
38 Prop 2003/04:122 s 24 f. 
39 Jfr skäl bakom direktiv 2001/86/EG. 
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Enligt artikel 3 i arbetstagardirektivet skall de fusionerande bolagens lednings- eller 

förvaltningsorgan, i samband med att förslaget att bilda ett SE-bolag genom fusion 

offentliggjorts, inleda förhandlingar med arbetstagarrepresentanterna, vilka utgör en särskild 

förhandlingsdelegation, för att besluta om hur arbetstagarinflytandet i det bildade SE-bolaget 

skall se ut.  Beslut om arbetstagarinflytande i ett SE-bolag kan ske på tre sätt: 

1. Ett avtal om arbetstagarinflytande sluts mellan förhandlingsdelegationen och de 

deltagande bolagen enligt artikel 4. 

2.  Förhandlingsdelegationen beslutar i enlighet med artikel 3.6 att avstå från att inleda 

förhandlingar om arbetstagarinflytande alternativt att avbryta pågående förhandlingar. 

Sker detta kommer de uppställda referensbestämmelserna i arbetstagardirektivet ej att 

gälla, utan nationella regler för information och samråd i den medlemsstat där SE-

bolaget har sitt säte kommer istället att tillämpas. Ett sådant beslut måste fattas med 

två tredjedelars majoritet, samt att dessa röster företräder minst två tredjedelar av de 

ledamöter som representerar anställda i minst två medlemsstater. 

3. Förhandlingsperioden tar slut och förhandlingsdelegationen och de deltagande bolagen 

har ej ännu enats om ett avtal om arbetstagarinflytande men förhandlingsdelegationen 

har ej heller avstått från arbetstagarinflytande enligt punkt 2. I detta fall kommer, 

enligt artikel 7, referensbestämmelserna i arbetstagardirektivet att bli tillämpliga. Om 

det inom de deltagande bolagen finns fler än en form av arbetstagarinflytande skall, i 

enlighet med artikel 7.2 c, förhandlingsdelegationen välja vilken form som skall 

tillämpas i SE-bolaget. 

 

I enlighet med artikel 13.3 i arbetstagardirektivet skall den rätt till annat arbetstagarinflytande 

än medverkan i SE-bolagets organ som finns enligt nationell lagstiftning ej påverkas. Detta 

innebär att nationella bestämmelser om till exempel anställningsskydd och arbetstider 

kommer att fortsätta gälla även i SE-bolaget.40 

 

                                                 
40 Prop 2003/04:122 s 91 
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4 Fusion genom europabolag 

4.1 Tillämplighet 

Vid en fusion som resulterar i att ett SE-bolag bildas är SE-förordningen tillämplig. Denna 

kompletteras vidare av SEL. Ett bolag får endast ombilda sig till ett publikt europeiskt 

aktiebolag, SE-bolag, i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 1.2 i SE-förordningen, vilket 

innebär att endast aktiebolag får ombilda sig till ett SE-bolag. Artikel 15.1 stadgar vidare att 

om inget annat följer av SE-förordningen skall bildandet av ett SE-bolag ske i enlighet med 

den lag som gäller för publika aktiebolag i den medlemsstat där bolaget kommer att ha sitt 

säte. 

 

4.2 Allmänna bestämmelser för SE-bolag 

Ett SE-bolag skall enligt artikel 3.1 i SE-förordningen anses vara ett publikt aktiebolag som 

omfattas av lagstiftningen i den medlemsstat där bolaget har sitt säte. Artikel 4 stadgar vidare 

att ett SE-bolags aktiekapital skall vara angett i euro och uppgå till minst 120 000 euro. Om 

en medlemsstat föreskriver att minsta tillåtna aktiekapital skall vara större för bolag med vissa 

typer av verksamhet, skall dessa föreskrifter gälla även för SE-bolag med säte i den 

medlemsstaten. SE-bolagets säte skall vidare enligt artikel 7 vara beläget inom den europeiska 

gemenskapen i samma medlemsstat som huvudkontoret är beläget, men får dock i enlighet 

med vad som stadgas i artikel 8, flytta sätet till en annan medlemsstat. En sådan flytt skall ej 

medföra att bolaget avvecklas eller att en ny juridisk person behöver bildas, men den innebär 

dock att bolaget måste registreras som bolag i den nya medlemsstaten och därigenom 

avregistreras i den ursprungliga, vilket betyder att SE-bolaget byter nationalitet.  

 

Artikel 10 i SE-förordningen stadgar att om ej annat är föreskrivet skall ett SE-bolag 

behandlas som ett publikt aktiebolag bildat i överrensstämmelse med lagstiftningen i den 

medlemsstat där SE-bolaget har sitt säte. SE-bolaget skall vidare enligt artikel 11 ha 

beteckningen ”SE” före eller efter firman. Det är endast ett SE-bolag som har rätt att i sina 

firmor använda förkortningen ”SE”, dock behöver ej ett bolag eller annan juridisk person som 

registrerats i en medlemsstat innan SE-förordningen trätt i kraft och som har beteckningen 

”SE” i firman ändra detta.  
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4.3 Fusionsformer 

Bildande av ett SE-bolag genom fusion kan i enlighet med artikel 17 i SE-förordningen ske på 

två sätt, absorption och kombination, vilka jag har behandlat under avsnitt 2.1. Vid absorption 

kommer det övertagande bolaget att bli ett SE-bolag, medan det vid kombination blir det 

nyskapade bolaget som antar den formen.  

 

4.4 Fusionens genomförande 

4.4.1 Villkor för bildande av ett SE-bolag genom fusion 

För att bilda ett SE-bolag genom fusion måste de deltagande bolagen enligt artikel 2.1 i SE-

förordningen vara publika aktiebolag som har bildats i överrensstämmelse med lagstiftningen 

i den medlemsstat där de har sina säten och huvudkontor, samt att minst två av bolagen 

omfattas av olika medlemsstaters lagstiftning. Dock stadgas det i artikel 2.5 att en 

medlemsstat får föreskriva att även ett bolag som ej har sitt huvudkontor inom den europeiska 

gemenskapen får delta i bildandet av ett SE-bolag om bolaget är bildat i överrensstämmelse 

med lagstiftningen i en medlemsstat, har sitt säte i medlemsstaten och har faktisk och 

fortlöpande anknytning till ekonomin i en medlemsstat. Då Sverige tillämpar 

inkorporationsprincipen ansågs det ej finnas någon anledning att behandla bolag olika, 

beroende på var huvudkontoret är beläget.41 Sverige har därför i 4 § SEL infört en föreskrift 

enligt ovan som innebär att även ett bolag som har sitt huvudkontor utanför den europeiska 

gemenskapen har rätt att delta i bildandet av ett SE-bolag genom fusion. 

 

Vad gäller skyddet för de fusionerande bolagens borgenärer och övriga rättighetsinnehavare 

skall, i enlighet med artikel 24 i SE-förordningen, lagstiftningen i den medlemsstat, under 

vilken vart och ett av de deltagande bolagen lyder, tillämpas på samma sätt som vid en fusion 

mellan publika aktiebolag. Vidare får en medlemsstat, beträffande fusionerande bolag som 

faller under dess lagstiftning, införa bestämmelser som skall säkerställa lämpligt skydd för de 

minoritetsdelägare som motsatt sig fusionen. Detta är dock inget krav, vilket betyder att om 

det ej finns befintliga regler som skydd för minoritetsdelägare kan det hända att dessa inte har 

något att säga till om vad gäller godkännande av fusionen för det fall de skulle få en majoritet 

emot sig.42 Eftersom det ej i SE-förordningen finns några speciellt uppställda majoritetskrav 

för beslut om fusion gäller vad som står i ABL, det vill säga två tredjedelars majoritet. En 

ytterligare reglering av minoritetsskyddet skulle bland annat kunna innebära fler kostnader 

                                                 
41 Prop 2003/04:112 s 51 ff. 
42 Werlauff, SE The law of the european company, s 49 
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och praktiska svårigheter för ett bolag som önskar bilda ett SE-bolag genom fusion. För 

Sveriges del har det således ej införts något ytterligare skydd för minoritetsdelägarna.43 

 

Enligt artikel 19 i SE-förordningen får en medlemsstat föreskriva att ett bolag som omfattas 

av den medlemsstatens lag ej får delta i bildandet av ett SE-bolag genom fusion om en 

behörig myndighet i den medlemsstaten motsätter sig detta före den tidpunkt då intyget på att 

alla rättshandlingar och formaliteter inför fusionen har fullgjorts har utfärdats. Ett sådant 

motsättande får dock endast ske med hänsyn till allmänintresset. I Sverige kommer 

Finansinspektionen att kunna motsätta sig att en fusion genomförs om det gäller bolag som 

står under dess tillsyn samt att det sker med hänsyn till allmänintresset. Vad gäller övriga 

bolag kommer de ej att ha någon möjlighet att kunna motsätta sig att en fusion genomförs. 44 

Detta motiveras med att en sådan bestämmelse skulle kunna motverka ett av syftena bakom 

reglerna om SE-bolag, nämligen att skapa en attraktiv driftsform för gränsöverskridande 

verksamhet.45 

 

4.4.2 Det praktiska genomförandet 

När ett SE-bolag bildas genom fusion skall de fusionerande bolagens lednings- eller 

förvaltningsorgan i enlighet med artikel 20 i SE-förordningen utarbeta ett fusionsförslag. 

Fusionsförslagets innehåll är i princip detsamma som fusionsplanen enligt ABL, vilket har 

redovisats i avsnitt 2.2.1. Utöver detta skall fusionsförlaget innehålla uppgift om det bildade 

SE-bolagets firma och säte samt de förfaranden, genom vilka riktlinjerna för 

arbetstagarinflytandet skall fastställas i enlighet med arbetstagardirektivet. De fusionerande 

bolagen får dessutom ta med flera uppgifter i fusionsförslaget om de vill. 

 

Som nästa steg i förfarandet skall, enligt artikel 21 i SE-förordningen, vart och ett av de bolag 

som deltar i fusionen offentliggöra fusionsplanen i sin medlemsstats offentliga tidning, vilket 

för Sveriges del blir Post- och Inrikes Tidningar. De uppgifter som måste offentliggöras är 

form, firma och säte för vart och ett av de fusionerande bolagen, det register till vilket alla 

nödvändiga offentliga handlingar i enlighet med artikel 3.2 i det första bolagsdirektivet har 

ingivits för varje fusionerande bolag samt registreringsnummer i detta register. Vidare skall 

även uppgifter finnas om hur de deltagande bolagens borgenärer och minoritetsdelägare skall 

                                                 
43 Prop 2003/04:112 s 78 ff. 
44 Prop 2003/04:112 s 76 ff. 
45 Prop 2003/04:112 s 71 
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gå till väga för att utöva sina rättigheter samt den adress där fullständig information om detta 

kan erhållas. Slutligen skall SE-bolagets planerade firma och säte offentliggöras. Utöver dessa 

uppgifter kan även varje medlemsstat, under vars lagstiftning ett deltagande bolag faller, 

ålägga bolaget att offentliggöra ytterligare uppgifter.  

 

Fusionsförslaget från varje deltagande bolag skall sedan i enlighet med artikel 22 i SE-

förordningen granskas av en eller flera experter. Som alternativ till detta kan, om alla 

deltagande bolagen begär det, även en eller flera oberoende experter utsedda av en 

administrativ eller rättslig myndighet i den medlemsstat vars lagstiftning något av de 

fusionerande bolagen eller det blivande SE-bolaget omfattas av, granska fusionsförslaget och 

upprätta en gemensam rapport till samtliga aktieägare. Experterna har då rätt att från vart och 

ett av de deltagande bolagen begära in de upplysningar som är nödvändiga. 

 

Då experterna har lagt fram sin rapport är det dags för bolagsstämman i vart och ett av de 

fusionerande bolagen att godkänna fusionsförslaget. Enligt artikel 23 i SE-förordningen skall 

vidare arbetstagarinflytandet i det bildade SE-bolaget fastställas, vilket skall ske i enlighet 

med det förfarande som finns stadgat i arbetstagardirektivet. 

 

Vad gäller kontrollen av fusionens lagenlighet skall den enligt artikel 25 i SE-förordningen, 

med avseende på den del av fusionsförfarandet som rör varje enskilt deltagande bolag, ske i 

enlighet med den lag som tillämpas på fusion mellan publika aktiebolag i den medlemsstat 

under vars lagstiftning bolaget lyder. Domstol, notarie eller annan behörig myndighet skall 

därefter utfärda ett intyg som slutgiltigt bekräftar att alla rättshandlingar och formaliteter inför 

fusionen har fullgjorts. För Sveriges del är det Bolagsverket som är behörig myndighet att 

utfärda ett sådant intyg, vilket enligt 6 § SEL skall ske när Bolagsverket har beslutat att lämna 

sitt tillstånd till verkställande av fusionsplanen och detta beslut vunnit laga kraft. Om det i en 

medlemsstat, under vars lag ett av de fusionerande bolagen lyder, finns föreskrifter om ett 

förfarande för kontroll och ändring av aktiernas utbytesförhållande eller för kompensation av 

minoritetsdelägare, skall dessa föreskrifter enligt artikel 25.3 i SE-förordningen gälla endast 

om de övriga deltagande bolagen, vars medlemsstater ej godkänner ett sådant förfarande, 

uttryckligen godtar detta. Ett intyg enligt ovan får då utfärdas, men det skall i intyget anges att 

förfarandet ej är avslutat. 
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Beträffande den del av förfarandet som rör genomförandet av fusionen och bildandet av SE-

bolaget skall kontrollen av lagenligheten utföras av domstol, notarie eller annan behörig 

myndighet i den medlemsstat där SE-bolaget kommer att ha sitt säte i enlighet med artikel 26 

i SE-förordningen. Varje deltagande bolag skall till den kontrollerande myndigheten inlämna 

det utfärdade intyget om att alla rättshandlingar och formaliteter inför fusionen har fullgjorts 

inom sex månader från att intyget utfärdades. Varje bolag skall även ge in en kopia på det av 

bolaget godkända fusionsförslaget. Myndigheten, vilket för Sveriges del är Bolagsverket, 

skall särskilt kontrollera att riktlinjerna om arbetstagarinflytandet har fastställts på ett 

erforderligt sätt samt att SE-bolaget bildats i överrensstämmelse med de villkor som fastställs 

i lagen som gäller där bolaget kommer att ha sitt säte. 

 

4.4.3 Förenklat förfarande 

Artikel 31 i SE-förordningen stadgar att i de fall då en fusion sker genom förvärv av ett bolag 

där det övertagande bolaget äger samtliga aktier och övriga värdepapper som ger rösträtt vid 

det överlåtande bolagets bolagsstämma kan ett förenklat fusionsförfarande ske. Detta innebär 

att uppgifter om aktiernas utbytesförhållande och eventuellt kompensationsbelopp, uppgifter 

om villkoren för tilldelning av aktier i SE-bolaget samt uppgifter om från och med vilket 

datum innehav av aktier i SE-bolaget ger rätt till vinst och om det finns speciella villkor 

rörande denna rätt ej behöver anges i fusionsförslaget. Förslaget behöver ej heller granskas av 

oberoende experter.  

 

Sker förvärvet av ett bolag som ej innehar samtliga, men nittio procent, av det överlåtande 

bolagets aktier och värdepapper som ger rösträtt vid det bolagets bolagsstämma skall 

redogörelser från lednings- eller förvaltningsorganet, yttrande från oberoende experter 

angående fusionsförslaget samt de handlingar som behövs för kontrollen endast erfordras om 

det föreskrivs i den lag det överlåtande respektive övertagande bolaget lyder under. 

Medlemsstaterna får föreskriva att detta skall gälla då ett bolag innehar aktier som berättigar 

till nittio procent eller mer av rösterna vid en bolagsstämma, men ej till samtliga röster. Denna 

föreskrift har dock Sverige ej infört med hänvisning till att ett förenklat förfarande endast 

tillämpas på fusion mellan moderbolag och ett helägt dotterbolag i svensk rätt.46 

 

 

                                                 
46 Prop 2003/04:112 s 80 
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4.5 Fusionens verkningar 

Den dag då registrering av SE-bolaget har skett får det, enligt artikel 16.1 i SE-förordningen, 

status som en juridisk person. Fusionen och bildandet av SE-bolaget träder ikraft då SE-

bolaget har blivit registrerat i den medlemsstat där det har sitt säte i enlighet med artikel 27.1, 

vilket innebär att registreringen skall ske i det register som anges i den berörda 

medlemsstaten. För Sveriges del innebär detta enligt 7 § SEL att registrering av SE-bolaget 

skall ske i europabolagsregistret. Artikel 12.2 i SE-förordningen stadgar att registrering av 

SE-bolaget dock ej får ske om bolagsordningen eller andra bestämmelser i bolaget strider mot 

vad som är föreskrivet om arbetstagarinflytande enligt arbetstagardirektivet. Registrering får 

enligt artikel 27.2 ej heller ske förrän alla formaliteter med avseende på kontroll av fusionens 

lagenlighet har fullgjorts. Slutligen skall enligt artikel 28 varje fusionerande bolag, efter att 

registrering skett, offentliggöra fusionen enligt bestämmelserna i den medlemsstat, vars lag 

respektive bolag lyder under, vilket för Sveriges del innebär att offentliggörandet skall ske i 

Post- och Inrikes Tidningar. 

 

Då fusionen är genomförd inträder följande rättsverkningar i enlighet med artikel 29 i SE-

förordningen. Varje överlåtande bolags tillgångar och skulder överförs till det övertagande 

bolaget alternativt till det nybildade SE-bolaget. Aktieägarna i varje överlåtande bolag blir 

aktieägare i det övertagande bolaget respektive det nybildade SE-bolaget. Vart och ett av de 

överlåtande bolagen upphör att existera medan det övertagande respektive nybildade bolaget 

blir ett SE-bolag. Kräver lagen i en medlemsstat att vissa formaliteter uppfylls för att de 

fusionerande bolagens överföring av vissa tillgångar, rättigheter och skyldigheter skall få 

rättsverkan gentemot tredje man, skall dessa formaliteter tillämpas och utföras av de 

fusionerande bolagen eller av SE-bolaget efter dess registrering. Även de fusionerande 

bolagens rättigheter och skyldigheter vad gäller anställningskontrakt med mera skall överföras 

till SE-bolaget när det registreras. Slutligen stadgas i artikel 30 att efter det att SE-bolaget 

registrerats kan den genomförda fusionen ej ogiltigförklaras. 

 

4.6 Diskussion kring SE-bolag 

4.6.1 Inledning 

Grundidén med SE-bolaget var att skapa en bolagsform inom EU som var helt identisk, 

oberoende av i vilken medlemsstat bolaget var beläget. Denna vision fungerade ej då 

medlemsstaterna ej kunde komma överens om hur regelverket för ett sådant bolag faktiskt 

skulle se ut. De bolagsrättsliga lagstiftningarna inom EU var helt enkelt för olika i 
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medlemsstaterna.47 Detta beror på att en del länder, till exempel Tyskland, har en sträng och 

omfattande lagstiftning medan andra, till exempel Storbritannien, har ett betydligt liberalare 

och mindre omfattande regelverk. Slutligen kom dock medlemsstaterna överens om att skapa 

en gemensam grund för SE-bolagen som sedan kan kompletteras med nationell lagstiftning. 

Denna grund utgörs av SE-förordningen.48  

 

Tack vare den ökade internationaliseringen av bolag i Europa finns det ett behov av en 

bolagsform som ser i princip likadan ut i alla EU-länder. Detta skulle underlätta 

näringsverksamheten betydligt, då det handlar om en bolagsform som aktörerna är van vid. 

Det skulle också underlätta för bolag på den gemensamma marknaden att kunna byta 

nationalitet utan att först vara tvungna att likvidera bolaget i dess ursprungsland för att sedan 

reinkorporera det i det nya landet, det vill säga utföra en identitetsbevarande reinkorporation. I 

och med SE-förordningen kan detta genomföras. Dock kan lagreglerna skilja sig något åt 

beroende på vilket land SE-bolaget är beläget i, även om ramen är densamma för alla 

medlemsstater. 

 

4.6.2 För- och nackdelar med SE-bolag 

Enligt de skäl som anges i SE-förordningen är medlemsstaterna skyldiga att ansvara för att 

bestämmelserna som rör SE-bolagen, både de som finns stadgade i förordningen och de som 

stiftats av medlemsstaterna själva, ej leder till att SE-bolag diskrimineras genom oberättigad 

särbehandling i jämförelse med landets inhemska bolag. Dessa uppställda skäl ger således 

uttryck för likabehandlingsprincipen som gäller inom EU, vilket medför att ett SE-bolag skall 

behandlas som vilket annat nationellt publikt aktiebolag som helst. Detta innebär i sin tur att 

SE-bolag har rätt att genomgå nationella fusioner med varandra med stöd av lagen i den 

medlemsstat där de är registrerade. Det är även tillåtet att ett SE-bolag och ett vanligt 

aktiebolag från samma medlemsstat genomför en fusion där SE-bolaget är det överlåtande 

bolaget och aktiebolaget är det övertagande bolaget och fusionen resulterar i att ett vanligt 

aktiebolag bildas. Däremot är det ej möjligt för ett SE-bolag och ett vanligt aktiebolag från 

samma medlemsstat att, i enlighet med den nationella lagstiftningen, genomföra en fusion 

med resultatet att ett SE-bolag bildas. I denna situation gäller SE-förordningen som stadgar att 

det måste vara fråga om bolag från två olika medlemsstater för att fusionen skall kunna 

godkännas. Anledningen till detta är att EG-rätten har företräde framför nationell lagstiftning. 

                                                 
47 Prop 2003/04:112 s 43 
48 Prop 2003/04:112 s 43 
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Det finns, som jag nämnt tidigare i uppsatsen, en möjlighet för de medlemsstater inom vars 

lagstiftning de fusionerande bolagen faller, att förbjuda att en gränsöverskridande fusion, som 

resulterar i bildandet av ett SE-bolag, genomförs om det sker med hänvisning till skydd för 

allmänintresset. Denna möjlighet valde dock Sverige att ej utnyttja med motivering att det 

skulle kunna göra bolagsformen mindre attraktiv. För de medlemsstater som ändå väljer att 

utnyttja denna möjlighet kommer den troligen att bli ganska begränsad med tanke på den 

gällande rättspraxisen från EG-domstolen. EG-domstolen uttalade i domen Centros att 

nationella bestämmelser som begränsar etableringsfriheten med hänsyn till allmänintresset för 

att bli tillåtna ”…  skall vara ägnade att säkerställa förverkligandet av den målsättning som 

eftersträvas genom dem, och de skall inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 

denna målsättning”.
49
 Vidare har EG-domstolen vid ett senare tillfälle gjort ett liknande 

uttalande i domen Überseering.50 Dock är EG-domstolens formuleringar relativt vaga och det 

finns inget definitivt svar på vad som anses gå utöver vad som är nödvändigt. Istället är detta 

något som i princip får prövas från fall till fall. Det kan dock sägas att det är i mycket få fall 

som EG-domstolen har ansett att en bestämmelse ej går utöver vad som är nödvändigt. Av 

detta resonemang följer att länder som har en restriktiv inställning till gränsöverskridande 

fusioner ej kommer att ha så stor möjlighet att stoppa gränsöverskridande fusioner med 

motiveringen att det är till skydd för allmänintresset.  

 

Några av fördelarna med att använda SE-bolaget som bolagsform är att de administrativa 

kostnaderna kan minskas samt att det finns en gemensam grund i regelverket, oavsett till 

vilken medlemsstat SE-bolaget hör.51 Ytterligare en stor fördel med att bilda ett SE-bolag är, 

som tidigare sagts, att det är möjligt att genomföra en identitetsbevarande reinkorporation, 

något som i dagens läge ej är möjligt för andra bolag. Möjligheten till identitetsbevarande 

reinkorporationer kan således komma att underlätta framtida etableringar för de bolag som har 

en internationell verksamhet inom den gemensamma marknaden. Ur denna synvinkel kan ett 

SE-bolag få vissa fördelar framför övriga aktiebolag i Europa, eftersom de utan större 

problem kan byta nationalitet och på så sätt få ett försprång jämfört med andra konkurrerande 

bolag på samma marknad. För vanliga aktiebolag kommer möjligheten till identitetsbevarande 

                                                 
49 C-212/97 Centros Ltd mot Ehrvervs- og Selskabsstyrelsen, p.34 
50 C-208/00 Überseering BV mot Nordic Construction Company Baumanagement GmbH, p.92 
51 Edhall, & Rutberg, Europabolag - ett verktyg för gränsöverskridande omstrukturering?, SvSkt 2004 s 514 
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reinkorporation endast att bli verklighet då det fjortonde bolagsdirektivet, som är tänkt att 

reglera ett aktiebolags rätt till ett identitetsbevarande nationalitetsskifte, blir antaget.  

 

Fördelen med att kunna flytta ett SE-bolags faktiska säte till en annan medlemsstat kan dock 

även innebära en nackdel för vissa bolag. I och med att det registrerade sätet och 

huvudkontoret måste vara i samma stat, går det alltså ej att registrera ett SE-bolag i Sverige 

och sedan ha huvudkontoret i till exempel Tyskland. Flyttas bolagets faktiska säte till en 

annan medlemsstat kommer även SE-bolaget att byta nationalitet. Denna regel är ganska 

självklar för länder som tillämpar sätesprincipen, medan den kan kännas mer främmade för 

bolag som hör hemma i medlemsstater som tillämpar inkorporationsprincipen. Bestämmelsen 

kan enligt min mening minska SE-bolagets flexibilitet, vilket skulle kunna leda till att färre 

bolag väljer denna bolagsform.  

 

En annan företeelse som kan framstå som en nackdel för vissa SE-bolag är de gemensamma 

reglerna om arbetstagarnas medbestämmanderätt, vilka i viss mån kan vara krångliga och 

byråkratiska för bolagen.52 Oavsett vilken medlemsstat SE-bolaget väljer att etablera sig i 

kommer de gemensamma referensbestämmelserna om arbetstagarnas medbestämmanderätt att 

gälla i enlighet med arbetstagardirektivet. För bolag som vill undvika allt för mycket 

inflytande från arbetstagare är antagligen ej bildandet av ett SE-bolag det optimala. Dock 

kommer detta troligen ej att få allt för stor inverkan på ett bolags val av bolagsform. Istället är 

det mer sannolikt att de rena ekonomiska aspekterna kommer att styra. 

 

Som med alla bolagsformer finns det både för- och nackdelar med att bilda ett SE-bolag och i 

slutändan är det upp till varje bolag att ta ställning till om fördelarna överväger nackdelarna. 

Det finns trots allt mycket som talar för att använda SE-bolaget som bolagsform. 

 

4.6.3 SE-bolaget som bolagsform 

Vad gäller storleken på de bolag som vill ombilda sig till SE-bolag är det lägsta tillåtna 

aktiekapitalet om 120 000 euro tänkt att säkerställa att dessa bolag har en lämplig form, vilket 

i praktiken innebär att de skall vara aktiebolag, utan att det samtidigt försvårar för små och 

medelstora bolag att ombilda sig till SE-bolag. Nivån på lägsta tillåtna aktiekapital för ett SE-

bolag ligger således högre än vad de svenska bestämmelserna enligt 1:14 1 st ABL stadgar för 

                                                 
52 Werlauff, SE The law of the european company, s 113 
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ett publikt aktiebolag som skall ha ett minsta tillåtna aktiekapital om 500 000 SEK, vilket 

motsvarar cirka 53 000 euro. Detta innebär att det lägsta tillåtna kapitalet för ett SE-bolag 

ligger nästan dubbelt så högt som för svenska publika aktiebolag. För Sveriges del medför 

detta att enbart de lite större publika aktiebolagen kan uppfylla kraven för lägsta tillåtna 

kapital och således bilda ett SE-bolag genom fusion. 

 

Vad som kan tala emot SE-bolaget som bolagsform är det faktum att det endast är de publika 

aktiebolagen som har möjlighet att ombilda sig till SE-bolag genom fusion. Det skall även 

tilläggas att det enbart är de större publika aktiebolagen som omfattas av reglerna. För 

Sveriges del innebär detta att enbart en mindre del av landets aktiebolag omfattas av 

bestämmelserna. Det skulle antagligen finnas intresse även bland såväl mindre publika 

aktiebolag som icke-publika aktiebolag att kunna genomföra en gränsöverskridande fusion 

och därigenom bilda ett SE-bolag. Dessa bolag får dock tills vidare välja någon annan form. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att möjligheten att bilda ett SE-bolag öppnar många dörrar för 

vissa bolag. Det blir möjligt att genomföra en gränsöverskridande fusion för att bilda SE-

bolaget och när SE-bolaget sedan är bildat kan det genomföra identitetsbevarande 

reinkorporationer och därigenom bli mer konkurrenskraftiga på den inre marknaden. Dessa 

fördelar måste sedan vägas mot nackdelarna. I slutet är det dock upp till varje enskilt bolag att 

besluta om SE-bolaget passar just dem. Dock är tanken bakom SE-bolaget god, även om det 

ej var möjligt att genomföra den ursprungliga idén om en bolagsform som skulle vara identisk 

oberoende av vilken medlemsstat bolaget hörde till. 
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5 C-411/03: SEVIC Systems AG mot Amtsgericht Neuwied 

5.1 Referat av fallet Sevic Systems  

Bolaget SEVIC Systems Aktiengesellschaft, i fortsättningen kallat Sevic Systems, med säte i 

Tyskland, ingick år 2002 ett avtal om fusion med bolaget Security Vision Concept S. A., 

fortsättningsvis kallat Security, vilket hade sitt säte i Luxemburg. I fusionsavtalet kom de 

båda bolagen överens om att Security skulle upplösas utan likvidation och att alla dess 

tillgångar och skulder skulle överföras till Sevic Systems, vilket skulle ske utan att Sevic 

Systems firma ändrades. Den verksamhet som bedrevs av Security i Luxemburg skulle även 

efter fusionen fortsätta att bedrivas. Då Sevic Systems ansökte om att fusionen skulle skrivas 

in i det tyska handelsregistret, såsom tysk rätt kräver, avslog Amtsgericht Neuwied53 ansökan 

med motiveringen att endast fusioner mellan bolag som har sitt säte i Tyskland är tillåtna och 

att den tyska lagen därför ej kan tillämpas på gränsöverskridande fusioner. Sevic Systems 

överklagade detta beslut till Landesgericht Koblenz,54 som i sin tur ansåg att en tolkning av 

artiklarna 43 och 48 EGF var nödvändig för att kunna avgöra målet. Landesgericht Koblenz 

beslutade därför att rådfråga EG-domstolen genom att begära ett förhandsavgörande. Frågan 

som ställdes till EG-domstolen var om de tyska bestämmelserna, som innebär att ett bolag 

med säte i ett annat EU-land än Tyskland ej får registrera en fusion med ett bolag som har sitt 

säte i Tyskland, är oförenliga med etableringsfriheten för bolag och därför strider mot 

artiklarna 43 och 48. 

 

EG-domstolen började med att slå fast att artiklarna 43 och 48 EGF är tillämpliga på 

gränsöverskridande fusioner. Detta motiverades av att artikel 43 i kombination med artikel 48 

omfattar etableringsfrihet för bolag som bildats i överensstämmelse med en medlemsstats 

lagstiftning och har sitt säte i medlemsstaten ifråga. Denna etableringsfrihet inbegriper vidare 

rätten att bilda och driva bolag på samma villkor som gäller för de inhemska bolagen.55 EG-

domstolen uttalade vidare att tillämpningsområdet för etableringsfriheten även omfattar alla 

bestämmelser som tillåter eller också enbart underlättar tillträdet till en medlemsstat och/eller 

utövandet av näringsverksamhet i den staten, och som ger berörda bolag möjlighet att 

effektivt och på samma villkor som de nationella bolagen delta i medlemsstatens näringsliv.56 

Slutligen slog EG-domstolen fast att gränsöverskridande fusioner utgör ett sätt att utöva 

etableringsfriheten, vilken är viktigt för den inre marknadens funktion. Därför skall 

                                                 
53 Amtsgericht motsvaras i svensk rätt av tingsrätten. 
54 Landesgericht motsvaras i svensk rätt av hovrätten. 
55 C-411/03 SEVIC Systems AG mot Amtsgericht Neuwied, p.17 
56 C-411/03 SEVIC Systems AG mot Amtsgericht Neuwied, p.18 
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medlemsstaterna beakta etableringsfriheten enligt artikel 43 även då det är fråga om 

gränsöverskridande fusioner.57  

 

Då den tyska rätten enbart godkänner fusioner mellan inhemska bolag ansåg EG-domstolen 

att dessa bolag särbehandlas. Detta kan medföra att utländska bolag avskräcks från att utöva 

den etableringsfrihet som är fastslagen i EG-fördraget. En sådan särbehandling utgör således 

en inskränkning i artiklarna 43 och 48 EGF och står därför i strid med etableringsfriheten. En 

bestämmelse som står i strid med etableringsfriheten är enbart tillåten om den har ett legitimt 

syfte som överrensstämmer med EG-fördraget samt om den kan motiveras av tvingande 

hänsyn till allmänintresset. Det krävs i ett sådant fall även att bestämmelsen är ägnad att säkra 

att det eftersträvade syftet uppnås och att den ej går utöver vad som är nödvändigt för att 

uppnå detta syfte.58  

 

De tyska och nederländska regeringarna gjorde gällande att bestämmelserna skall skydda 

borgenärernas, minoritetsdelägarnas och de anställdas intressen och därför är befogade med 

hänsyn till allmänintresset.59 Att detta kan utgöra en tillåten begränsning av 

etableringsfriheten medges i och för sig av EG-domstolen med hänvisning till målet 

Überseering.60 Dock krävs det, som ovan nämnts, att bestämmelserna ej går utöver vad som är 

nödvändigt för att skydda allmänintresset. Mot denna bakgrund anser EG-domstolen att det 

totala förbudet mot gränsöverskridande fusioner enligt tysk rätt ej uppfyller de ställda kraven 

och att de således ej är förenliga med gemenskapsrätten.61  

 

I målet diskuterades även om det faktum att det tionde bolagsdirektivet ej ännu trätt ikraft 

kunde rättfärdiga Tysklands fusionsbestämmelser. EG-domstolen uttalade här att det tionde 

bolagsdirektivet visserligen kommer att underlätta genomförandet av gränsöverskridande 

fusioner, men att antagandet av direktivet ej kan anses utgöra en förutsättning för utövandet 

av den etableringsfrihet som föreskrivs i artiklarna 43 och 48 EGF.62 

 

Med hänsyn till detta anförde EG-domstolen att artiklarna 43 och 48 EGF skall utgöra hinder 

för nationella bestämmelser som innebär att en fusion, varigenom ett bolag upplöses utan 

                                                 
57 C-411/03 SEVIC Systems AG mot Amtsgericht Neuwied, p.19 
58 C-411/03 SEVIC Systems AG mot Amtsgericht Neuwied, p.22-23 
59 C-411/03 SEVIC Systems AG mot Amtsgericht Neuwied, p.24 
60 C-208/00 Überseering BV mot Nordic Construction Company Baumanagement GmbH, p.92-93 
61 C-411/03 SEVIC Systems AG mot Amtsgericht Neuwied, p.30 
62 C-411/03 SEVIC Systems AG mot Amtsgericht Neuwied, p.26 
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likvidation och överför alla sina tillgångar och skulder till ett annat bolag med säte i en annan 

medlemsstat än det första bolaget, ej är tillåtna, trots att en sådan fusion är tillåten om det 

gäller bolag med säte i den förstnämnda medlemsstaten.63 

 

5.2 Fallet Sevic Systems betydelse innan 15 december 2007 

Efter genomgången ovan av domen i fallet Sevic Systems kan man fråga sig vilken verkan 

den kan tänkas få för den framtida etableringsfriheten inom EU. EG-domstolen har i domen 

uttryckligen gjort klart att en medlemsstat ej får vägra att registrera en gränsöverskridande 

fusion, så länge de fusionerande bolagen uppfyller de krav som ställs på förfarandet enligt 

medlemsstatens nationella lagstiftning. Slutsatsen av detta är att det alltså är tillåtet att 

fusionera ”in” i ett land. Leder detta då till att det även är tillåtet att fusionera ”ut” ur ett land? 

Hade rättsläget blivit detsamma om det var det luxemburgska bolaget Security som hade varit 

det övertagande bolaget och fusionen skulle ha registrerats i Luxemburg? Mycket pekar på att 

Luxemburg antagligen skulle ha godkänt registreringen av fusionen eftersom den 

luxemburgska regeringen i Sevic Systems-domen ej gjort några invändningar vad gäller den 

gränsöverskridande fusionens giltighet. Dock kvarstår frågan om Tyskland hade godkänt att 

Sevic Systems fusionerade ut ur landet.  

 

Det verkar vid en första anblick mycket ologiskt att förbjuda en fusion ”in” i landet men 

samtidigt tillåta en fusion ”ut” ur landet. Detta skulle leda till en inhemsk diskriminering 

genom vilken det tyska bolaget som vill genomföra en gränsöverskridande fusion blir 

diskriminerat i förhållande till de inhemska bolag som vill fusionera inom landet, något som 

enligt EG-rätten ej är tillåtet. I fallet Sevic Systems framgick av den aktuella lagbestämmelsen 

att fusioner var tillåtna mellan bolag med säte i Tyskland men ej mellan tyska bolag och bolag 

med säte utanför Tyskland. Detta är en klart diskriminerande bestämmelse som således strider 

mot artiklarna 12 och 43 EGF.  

 

Att Sevic Systems-domen även gäller fusion ”ut” ur ett land kan utläsas ur domen, om än 

indirekt. Generaladvokat Antonio Tizzano har i vissa delar av sin framställning tagit upp det 

överlåtande bolagets rättigheter. Han menar att ”etableringsfriheten inte endast rör rätten att 

flytta till en annan medlemsstat i syfte att där utöva verksamhet, utan alla de aspekter som på 

något sätt kompletterar och medverkar till att denna verksamhet kan genomföras och således 

                                                 
63 C-411/03 SEVIC Systems AG mot Amtsgericht Neuwied, p.31 
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till att den frihet som fastställts i fördraget kan utövas fullt ut”.
64 EG-domstolen slår i sin tur 

fast, med hänvisning till punkt 30 i generaladvokatens förslag till avgörande, att 

tillämpningsområdet för etableringsfriheten omfattar alla de bestämmelser som tillåter eller 

underlättar tillträdet till en annan medlemsstat än etableringsstaten samt rätten att utöva 

näringsverksamhet i den andra staten effektivt och på samma villkor som de nationella 

aktörerna.65 Om den tyska rätten skulle godkänna att ett tyskt bolag absorberade ett 

luxemburgskt bolag men samtidigt ej tillät att ett tyskt bolag absorberades av ett luxemburgskt 

bolag skulle detta, i det sistnämnda fallet, innebära en otillåten diskriminering av det tyska 

bolaget. Slutsatsen av detta blir, att då varken det överlåtande eller övertagande bolaget får 

diskrimineras, gäller Sevic Systems-domen för både fusion ”in” och ”ut” ur ett land. Domen 

får således till följd att alla medlemsstater inom EU måste acceptera en gränsöverskridande 

fusion, oberoende av om de nationella lagbestämmelserna godkänner en sådan eller ej.  

 

Som tidigare nämnts i avsnitt 3.2 kan en diskriminerande lagbestämmelse rättfärdigas, om den 

uppfyller de fyra krav som EG-domstolen ställt upp i sin praxis. Dessa är att bestämmelsen 

skall tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt, vara motiverad med hänsyn till 

allmänintresset, vara ägnad att säkerställa förverkligandet av den målsättning som eftersträvas 

genom den samt ej gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå denna målsättning.66  

 

I fallet Sevic Systems ansåg visserligen EG-domstolen att lagbestämmelsen ifråga kunde vara 

motiverad med hänsyn till allmänintresset, men eftersom den de facto diskriminerade tyska 

bolag genom att förhindra gränsöverskridande fusioner kunde den ej anses vara förenlig med 

EG-rätten.67 Generaladvokat Antonio Tizzano gick i sin framställning något längre i sin 

diskussion. Han ansåg att det var förståeligt ifall det överlåtande bolagets medlemsstat 

motsätter sig genomförande av en gränsöverskridande fusion med hänsyn till allmänintresset. 

Denna medlemsstat förlorar då sin möjlighet att utöva direkt kontroll över ett bolag som 

omfattas av dess rättsordning, och som till följd av fusionen upphör att existera.68 En sådan 

invändning har dock Luxemburg ej gjort. Istället var det Tyskland, som var det övertagande 

bolaget, som gjorde denna invändning. Detta ansåg generaladvokat Antonio Tizzano ej kunna 

vara motiverat, eftersom den gränsöverskridande fusionen ej påverkade Sevics Systems 

                                                 
64 Förslag till avgörande C-411/03 SEVIC Systems AG mot Amtsgericht Neuwied,  p.32 
65 C-411/03 SEVIC Systems AG mot Amtsgericht Neuwied, p.18 
66 C-55/94 Reinhard Gebhard mot Consiglio dell´Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, p. 37 
67 C-411/03 SEVIC Systems AG mot Amtsgericht Neuwied, p.30 
68 Förslag till avgörande C-411/03 SEVIC Systems AG mot Amtsgericht Neuwied, p.60 
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koppling till den tyska lagen. Sevic Systems fortsatte att ha sitt säte i Tyskland även efter 

fusionen och därigenom tillämpas tysk lag på alla bolagets verksamheter.69 EG-domstolen 

diskuterade aldrig om det var motiverat eller ej av Tyskland att åberopa argumentet tvingande 

hänsyn till allmänintresset, utan tog enbart ställning till om det var ett godtagbart argument. 

 

Vidare har Tyskland hävdat att gränsöverskridande fusioner ”… skapar oöverstigliga 

svårigheter”
70
 och att det därför är förenligt med hänsyn till allmänintresset att förbjuda 

dessa. Denna åsikt delades ej av generaladvokaten. Han ansåg att eftersom flera andra EU-

länder godkänner gränsöverskridande fusioner kan svårigheterna som kan uppkomma ej vara 

oöverstigliga. Vidare ansåg han att eftersom lagbestämmelsen innebär ett totalförbud för 

gränsöverskridande fusioner går den klart utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målet 

att lösa de svårigheter som kan uppkomma. Den uppsatta målsättningen, det vill säga att 

skydda borgenärer, minoritetsdelägare och arbetstagare, kan vidare uppnås med hjälp av 

mindre restriktiva regler. Lagbestämmelsen uppfyller således ej de uppsatta kraven i Gebhard-

testet och strider därför mot EG-rätten. 

 

Jag delar EG-domstolens och generaladvokat Antonio Tizzanos uppfattning att Tysklands 

lagbestämmelse går utöver vad som är nödvändigt för att skydda borgenärernas, 

minoritetsdelägarnas och arbetstagarnas intressen. Speciellt intressant anser jag det vara att 

Tyskland åberopade just dessa grunder. Visserligen får Sevic Systems ta över Securitys 

skulder och därigenom får bolaget nya borgenärer, men det kommer att vara tysk lag som 

tillämpas även efter fusionen, vilket medför att skyddet fortfarande är detsamma. I och med 

att tysk lag kommer att tillämpas på alla Sevic Systems verksamheter kommer tysk lag även 

att gälla för kontoret som är kvar i Luxemburg. Det finns inget belägg för att detta skulle vara 

något negativt, varken för Sevic Systems eller för dess borgenärer, minoritetsdelägare eller 

anställda. Istället kan fusionen bli positiv för både Securitys anställda och borgenärer för det 

fall Tyskland tillämpar strängare regler. Skulle någon påverkas negativt av fusionen torde 

detta vara Securitys borgenärer, minoritetsdelägare och anställda. 

 

Enligt min mening är det är synd att EG-domstolen ej gick lika långt i sin diskussion som 

generaladvokat Antonio Tizzano. Istället för att föra diskussionen vidare som 

generaladvokaten gjort, nöjde sig EG-domstolen med att hålla fast vid sina tidigare uttalanden 

                                                 
69 Förslag till avgörande C-411/03 SEVIC Systems AG mot Amtsgericht Neuwied, p.61 
70 Förslag till avgörande C-411/03 SEVIC Systems AG mot Amtsgericht Neuwied, p.62 
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ibland annat fallet Überseering och enbart konstatera att de aktuella lagbestämmelserna var 

diskriminerande och ej kunde rättfärdigas med hänsyn till allmänintresset. Att domen 

godkänner även fusion ”ut” ur ett land sades ej rent ut, utan detta fick läsas ut mellan raderna 

med hjälp av tidigare EG-rättslig praxis. 

 

Då Sevic Systems-domen öppnar upp för gränsöverskridande fusioner både ”in” och ”ut” ur 

en medlemsstat kan man ställa sig frågan vilket skydd det då finns för borgenärer och 

minoritetsdelägare. För det övertagande bolaget är det inget större problem eftersom det är 

lagen i dess medlemsstat som kommer att gälla. Det kommer således ej att bli någon direkt 

förändring för det övertagande bolagets borgenärer och minoritetsdelägare. Annorlunda blir 

det för det överlåtande bolaget, för vilket det övertagande bolagets medlemsstats lagar 

fortsättningsvis kommer att gälla, vilka kan skilja sig från de bestämmelser som gällt innan 

fusionen genomfördes. Till exempel skulle skyddet för arbetstagarnas medbestämmanderätt 

kunna försämras om det övertagande bolaget har mindre stränga regler än det överlåtande 

bolaget. Detta scenario är möjligt eftersom arbetstagardirektivet i grunden endast gäller för 

SE-bolag. Vidare kan det tänkas att det överlåtande bolagets borgenärer får ett sämre skydd 

ifall den medlemsstat, till vilket det övertagande bolaget hör, tillämpar mindre stränga 

borgenärsskyddsregler än det överlåtande bolagets medlemsstat.71 

 

Kan det då tänkas att det överlåtande landet skulle kunna ställa upp strängare regler för fusion 

”ut” ur landet för att skydda bland annat borgenärer, arbetstagare och minoritetsdelägare? 

Enligt den praxis som är gällande inom EU är svaret troligen nej. Sådana regler skulle anses 

strida mot likabehandlingsprincipen och därmed leda till inhemsk diskriminering. Denna 

diskriminering skulle i sin tur antagligen ej kunna rättfärdigas genom att uppfylla de krav som 

ställs genom Gebhard-testet och således medföra en otillåten diskriminering.  

 

Då det tionde bolagsdirektivet visserligen är antaget, men ej ännu implementerat i 

medlemsstaterna, finns ingen harmonisering på området till skydd för de utsatta grupperna 

såsom ett bolags borgenärer och arbetstagare, vilket innebär att det istället blir den nationella 

lagstiftningen som gäller. Visserligen framgår det av EG-domstolens praxis att 

medlemsstaternas nationella domstolar är skyldiga att tolka en nationell bestämmelse mot 

bakgrund av vad som finns stadgat i direktivet, och denna tolkning får ej strida emot 
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bestämmelsens ordalydelse. För medlemsstater med mindre omfattande skyddsregler kommer 

situationen antagligen ej att bli mycket annorlunda än tidigare, medan det för medlemsstater 

med omfattande skyddslagstiftning kan innebära att de utsatta grupperna står utan det skydd 

de brukar ha. Detta rättsläge skulle kunna innebära att två bolag som hör hemma i 

medlemsstater med olika stränga skyddsregler och som vill genomföra en gränsöverskridande 

fusion kan välja att registrera det bildade bolaget i den av medlemsstaterna som har den minst 

omfattande lagstiftningen. Av detta resonemang följer att det efter Sevic Systems-domen 

finns en lucka i bestämmelserna.  

 

Detta scenario kan till exempel leda till att ett tyskt bolag väljer att fusionera med ett brittiskt 

bolag och registrera sitt säte i Storbritannien, men samtidigt driva näringsverksamhet i 

Tyskland i form av en filial. Vad som då sker är att Storbritanniens lagstiftning kommer att 

gälla även för den verksamhet som bedrivs i Tyskland och således har det tyska bolaget gått 

runt den strängare tyska lagstiftningen. Detta kan ha en negativ inverkan på såväl borgenärer 

som arbetstagare. 

 

Att tillämpa de skyddsregler som redan finns för SE-bolag är heller ej ett genomförbart 

alternativ då dessa bestämmelser enbart reglerar SE-bolag. Slutsatsen av resonemanget blir 

således att så länge det ej finns några harmoniserade lagregler kan vissa grupper stå utan det 

skydd de brukar ha enligt nationell lagstiftning. Detta kan i sin tur utnyttjas av bolag som vill 

kunna tillämpa så liberala regler som möjligt. 

 

Sammanfattningsvis anser jag dock att Sevic Systems-domen har en positiv inverkan på 

rättsläget på den inre marknaden. För bolag som vill genomföra en gränsöverskridande fusion, 

men ej vill bilda ett SE-bolag, har domen stor betydelse. Dessa bolag behöver ej vänta på att 

det tionde bolagsdirektivet skall bli implementerat i medlemsstaterna, utan kan genomföra en 

gränsöverskridande fusion ändå. 
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6 Fusion genom det tionde bolagsdirektivet 

6.1 Tillämplighet 

I enlighet med artikel 1 i det tionde bolagsdirektivet är detta tillämpligt på fusioner mellan 

bolag med begränsat ansvar som bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning och som 

har sitt säte, huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom gemenskapens område, 

förutsatt att minst två av de fusionerande bolagen omfattas av lagstiftningen i olika 

medlemsländer.72  

  

Enligt artikel 3 i det tionde bolagsdirektivet får detta ej tillämpas på gränsöverskridande 

fusioner med ett kooperativt bolag, även om detta skulle falla in under definitionen av ett 

bolag med begränsat ansvar enligt ovan. Det får ej heller tillämpas på fusion med ett bolag 

vars syfte är kollektiva investeringar av kapital som erhålls av allmänheten, som bedriver 

verksamhet enligt principen om riskspridning och vars andelar, på begäran av innehavaren, 

återköps eller löses in ur bolagets tillgångar. 

 

6.2 Fusionsformer 

Begreppet fusion omfattas enligt artikel 2 i det tionde bolagsdirektivet av två olika situationer, 

absorption och kombination, vilka har beskrivits under avsnitt 2.1. Vad gäller vederlaget 

gäller i princip detsamma som i svensk rätt, vilket har beskrivits i avsnitt 2.1. Den kontanta 

betalningen får dock ej överskrida tio procent av det nominella värdet alternativt det bokförda 

parivärdet av värdepappren och andelarna. Undantag från denna regel kan dock i enlighet med 

artikel 3.1 göras, förutsatt att minst en medlemsstat, vari något av de deltagande bolagen har 

sitt säte, tillåter detta. 

 

6.3 Fusionens genomförande 

6.3.1 Villkor för genomförande av en gränsöverskridande fusion 

Artikel 4.1 a i det tionde bolagsdirektivet stadgar att en gränsöverskridande fusion endast är 

tillåten mellan bolagsformer som får genomgå en fusion enligt den nationella lagstiftningen i 

de berörda medlemsstaterna. Detta innebär, som nämnts under avsnitt 2.1, att endast bolag 

som har formen av ett aktiebolag kan komma ifråga för svensk del. Vidare skall enligt artikel 

4.1 b ett bolag som deltar i en gränsöverskridande fusion uppfylla alla villkor i de 

bestämmelser och formaliteter som medlemsstaten, där bolaget ifråga har sitt säte, ställer upp. 

                                                 
72 I art. 2.1 2005/56/EG definieras ett bolag med begränsat ansvar som ett aktiebolag som är en juridisk person 
med separata tillgångar och som helt och hållet svarar för bolagets skulder. 
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Lagar som ger en medlemsstats nationella myndigheter rätt att motsätta sig en inhemsk fusion 

skall gälla även ifråga om en gränsöverskridande fusion, dock endast om det sker med 

hänvisning till allmänintresset. 

 

De bestämmelser och formaliteter som avses i föregående stycke skall, i enlighet med artikel 

4.2 i det tionde bolagsdirektivet, speciellt omfatta beslutsfattandet i samband med fusionen, 

skyddet för bolagens borgenärer, innehavare av obligationer, andelar eller värdepapper, samt 

arbetstagarna. Vad gäller minoritetsdelägare som motsatt sig fusionen, får den berörda 

medlemsstaten utfärda särskilda bestämmelser för att säkerställa att dessa skyddas på ett 

erforderligt sätt. 

 

6.3.2 Det praktiska genomförandet 

Inledningsvis skall ledningsorganen och/eller förvaltningsorganen i de fusionerande bolagen 

sammanställa en gemensam plan för den gränsöverskridande fusionen, vilket framgår av 

artikel 5 i det tionde bolagsdirektivet. Innehållet i fusionsplanen motsvarar till stora delar det 

som gäller enligt ABL, vilket har redovisats i avsnitt 2.2.1. Utöver detta skall fusionsplanen 

innehålla uppgifter om den gränsöverskridande fusionens sannolika följder för 

sysselsättningen samt innehålla information om vilka rättigheter de aktieägare som är 

innehavare av speciella rättigheter kommer att få i det nybildade bolaget. Slutligen skall även, 

i de fall det behövs, överenskommelser avseende arbetstagares inflytande på fastställandet av 

deras rätt till medverkan i det bolag som bildats genom den gränsöverskridande fusionen 

anges.  

 

Efter att den gemensamma planen skapats skall den enligt artikel 6.1 i det tionde 

bolagsdirektivet offentliggöras i enlighet med de berörda medlemsstaternas lagstiftning, vilket 

för Sveriges del innebär att planen skall offentliggöras i Post- och Inrikes Tidningar. Detta 

skall ske minst en månad före den bolagsstämma som skall ta ställning till fusionsplanen. De 

uppgifter som enligt artikel 6.2 måste publiceras är, förutom eventuellt ytterligare ställda krav 

från den medlemsstat vars lag respektive bolag lyder under, form, namn och säte för vart och 

ett av de fusionerande bolagen. Slutligen skall uppgift om hur de fusionerande bolagens 

borgenärer och minoritetsdelägare skall förfara för att utöva sina rättigheter samt den adress 

där komplett information om detta förfarande kan erhållas. 
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Av artikel 7 i det tionde bolagsdirektivet framgår att för vart och ett av de fusionerande 

bolagen skall deras respektive lednings- eller förvaltningsorgan utarbeta en rapport, 

innehållande en förklaring och motivering till de rättsliga och ekonomiska aspekterna av den 

gränsöverskridande fusionen, samt förklara konsekvenserna av den gränsöverskridande 

fusionen för borgenärer, arbetstagare och aktieägare. Denna rapport skall göras tillgänglig för 

arbetstagarnas företrädare alternativt arbetstagarna själva samt aktieägarna minst en månad 

före dagen då bolagsstämman skall besluta om fusionsplanen. 

 

Senast en månad före den bolagsstämma som skall ta ställning till fusionsplanen måste 

ytterligare en rapport utarbetas i enlighet med artikel 8 i det tionde bolagsdirektivet. Denna 

rapport, som riktar sig till aktieägarna, skall sammanställas av oberoende sakkunniga, vilka i 

enlighet med vad som finns föreskrivet i varje medlemsstat, kan vara både fysiska eller 

juridiska personer. Som ett alternativ till att en rapport upprättas för varje fusionerande bolag 

kan, om de fusionerande bolagen begär det, en rättslig eller administrativ myndighet utse en 

eller flera oberoende sakkunniga som skall granska fusionsplanen och därefter upprätta en 

gemensam skriftlig rapport avsedd för samtliga aktieägare. Rapporten från de sakkunniga 

skall, i enlighet med vad som är stadgat i artikel 10.2 i det tredje bolagsdirektivet, minst 

innehålla uppgifter om huruvida de sakkunniga anser att aktiernas utbytesförhållande är 

rimligt och sakligt grundat. De skall redovisa enligt vilken eller vilka metoder det föreslagna 

utbytesförhållandet har bestämts samt den eller de valda metodernas lämplighet i det aktuella 

fallet och vilka värden var och en av metoderna leder till. Slutligen skall det redovisas vilken 

betydelse som tillmättes de olika metoderna då värdena fastställdes. Skulle alla aktieägare 

vara överens om att det ej behövs en granskning av fusionsplanen av sakkunniga eller någon 

rapport från dessa, behöver detta moment ej genomföras. 

 

Nästa moment i fusionsförfarandet är enligt artikel 9 i det tionde bolagsdirektivet att 

fusionsplanen skall godkännas av bolagsstämman i varje fusionerande bolag. Detta sker efter 

det att bolagsstämmorna tagit del av rapporten från bolagens lednings- eller förvaltningsorgan 

och även rapporten från de oberoende sakkunniga, om en sådan rapport upprättats.  

 

Varje medlemsstat skall, i enlighet med artikel 10 i det tionde bolagsdirektivet, utse en 

domstol, notarie eller annan behörig myndighet som skall ha till uppgift att kontrollera den 

gränsöverskridande fusionens lagenlighet vad gäller den del av förfarandet som omfattas av 

respektive medlemsstats lagstiftning. För varje fusionerande bolag som omfattas av 
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medlemsstatens lagstiftning skall den behöriga myndigheten i medlemsstaten ifråga utfärda 

ett intyg som styrker att alla handlingar som krävs har upprättats och att alla formaliteter som 

krävs före fusionen har fullgjorts.  

 

Varje medlemsstat skall dessutom enligt artikel 11 i det tionde bolagsdirektivet utse en 

domstol, notarie eller annan behörig myndighet som har till uppgift att granska den 

gränsöverskridande fusionens lagenlighet för den del av förfarandet som gäller 

genomförandet av fusionen, och i de fall det blir aktuellt, kontrollera lagenligheten i bildandet 

av ett nytt bolag som uppstår i och med fusionen när detta bolag omfattas av medlemsstatens 

lagstiftning. Vid kontrollen av fusionens lagenlighet skall varje bolag som deltar i fusionen 

överlämna det intyg som den behöriga myndigheten i respektive medlemsstat utfärdat för att 

intyga att alla formaliteter fullgjorts innan fusionen. Detta skall ske inom sex månader från 

intygets utfärdande. Varje fusionerande bolag skall vidare till den behöriga myndigheten 

lämna in en kopia på den gemensamma fusionsplanen som godkänts av bolagets 

bolagsstämma. 

 

6.3.3 Förenklat förfarande 

Förutom det ordinarie tillvägagångssättet att genomföra en gränsöverskridande fusion finns 

det enligt artikel 15 i det tionde bolagsdirektivet även ett förenklat förfarande. Detta 

förfarande går till på samma sätt som för SE-bolag, vilket har behandlats under avsnitt 4.4.3 

ovan. 

 

6.4 Fusionens verkan 

Som framgår av artikel 12 i det tionde bolagsdirektivet får en gränsöverskridande fusion 

verkan i enlighet med den medlemsstats lagstiftning som det bolag som uppstår genom 

fusionen omfattas av, dock ej före den tidpunkt då kontrollen av fusionens lagenlighet har 

skett. Vad gäller registrering och offentliggörande av att den gränsöverskridande fusionen har 

ägt rum skall, i enlighet med artikel 13, lagstiftningen i varje berörd medlemsstat avgöra hur 

detta ska ske i de offentliga register, till vilka varje bolag varit skyldiga att lämna in sina 

handlingar. Registreringsenheten för det bolag som uppstår skall meddela de andra berörda 

registreringsenheterna att en gränsöverskridande fusion ägt rum. För Sveriges del kommer 

detta enligt 27:1 1 st ABL att innebära att registrering skall ske i bolagsregistret genom 

Bolagsverket. 
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Vid den tidpunkt då den gränsöverskridande fusionen får verkan inträder i enlighet med 

artikel 14 i det tionde bolagsdirektivet vissa rättsverkningar. Först och främst skall det 

överlåtande bolagets respektive de överlåtande bolagens samtliga tillgångar och skulder 

överföras till det övertagande respektive det nybildade bolaget. Aktieägarna i det överlåtande 

bolaget blir aktieägare i det övertagande bolaget. Om lagstiftningen i de berörda 

medlemsstaterna kräver att särskilda formaliteter uppfylls för att de fusionerande bolagens 

överföring av vissa tillgångar, rättigheter och skyldigheter skall få verkan mot tredje man, 

skall dessa formaliteter utföras av det bolag som uppstår genom fusionen. Vidare flyttas de 

rättigheter och skyldigheter som har ursprung i anställningsavtal eller 

anställningsförhållanden som gäller vid den tidpunkt då fusionen får verkan över till det bolag 

som bildas genom fusionen. Slutligen upphör det överlåtande bolaget att existera. En 

gränsöverskridande fusion som trätt i kraft får slutligen enligt artikel 17 ej ogiltigförklaras. 

 

6.5 Diskussion kring det tionde bolagsdirektivet 

6.5.1 Inledning 

I skälen bakom det tionde bolagsdirektivet framgår att det bland bolag med begränsat ansvar 

finns ett behov av samarbete och omstrukturering. En gränsöverskridande fusion kan vara ett 

sätt att genomföra detta. Dock kan det uppkomma många juridiska och administrativa 

problem i samband med en gränsöverskridande fusion, ofta på grund av att den bolagsrättsliga 

lagstiftningen är så olika i medlemsstaterna. Därför ansågs det nödvändigt att harmonisera 

EG: s bolagsrätt ytterligare och införa gemenskapsbestämmelser som har till syfte att 

underlätta genomförandet av gränsöverskridande fusioner och därigenom säkerställa den inre 

marknadens fullbordan och funktion.73  

 

6.5.2 Nödvändigheten av det tionde bolagsdirektivet 

Som ovan framgått av domen i fallet Sevic Systems är det ej förenligt med EG-rätten att 

förbjuda gränsöverskridande fusioner. Innebär detta då att det tionde bolagsdirektivet blir helt 

onödigt? Antagligen inte, även om direktivet i viss mån kan mista något av sin betydelse. I 

skälen bakom det tionde bolagsdirektivet finns det, som ovan nämnts, stadgat att direktivet 

skall underlätta genomförandet av gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat 

ansvar. Dock finns det ej stadgat i skälen bakom det tionde bolagsdirektivet att det skall ha 

som syfte att göra gränsöverskridande fusioner tillåtna, utan detta blir istället en naturlig följd 

                                                 
73 Jfr skäl bakom direktiv 2005/56/EG 
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av direktivet. Denna uppfattning delade även EG-domstolen i Sevic Systems-domen där de 

uttalade att antagandet av direktivet ”… inte kan utgöra en förutsättning för utövandet av den 

etableringsfrihet som föreskrivs i artiklarna 43 och 48 EGF.”
74
  

 

På vilket sätt kan då det tionde bolagsdirektivet antas kunna få betydelse? Som nämnts i 

diskussionen kring Sevic Systems-domen skapades en lucka i lagstiftningen i och med domen. 

Då det tionde bolagsdirektivet implementeras i medlemsstaterna kommer deras nationella 

bestämmelser att harmoniseras och således kommer en lägsta tillåtna nivå på skyddsreglerna, 

vilka har som syfte att skydda borgenärer, arbetstagare och minoritetsdelägare, att införas. 

Speciellt vad gäller arbetstagarnas medbestämmanderätt kommer det tionde bolagsdirektivet 

att få betydelse. Utan den harmonisering som sker genom att artikel 16 i det tionde 

bolagsdirektivet hänvisar till bestämmelserna i arbetstagardirektivet skulle arbetstagarna vara 

tvungna att förlita sig på det övertagande bolags regler. Detta skulle i sin tur kunna leda till att 

bolag väljer att fusionera in i en medlemsstat med mycket liberalare lagstiftning än den egna 

medlemsstaten. 

 

Utöver de stadgade bestämmelserna i det tionde bolagsdirektivet får medlemsstaterna stifta 

ytterligare skyddsregler på vissa områden i enlighet med direktivet om de anser att det är 

nödvändigt. Dock torde det ej vara praktiskt möjligt att ställa upp hur stränga skyddsregler 

som helst. De måste fortfarande vara proportionella i förhållande till regelns syfte och således 

ej gå utöver vad som är nödvändigt för att uppfylla målet med den. Vidare skall ett bolag som 

vill genomföra en gränsöverskridande fusion uppfylla alla villkor i de bestämmelser och 

formaliteter som medlemsstaten där bolaget har sitt registrerade säte ställer upp. Detta skulle i 

teorin kunna innebära att en medlemsstat ställer upp mycket stränga regler för bolag som vill 

genomföra en fusion. Dock måste sådana regler vara tillämpliga även på inhemska fusioner 

för att ej vara diskriminerande. Att å andra sidan ha allt för stränga regler för fusion inom 

landet kan verka negativt på det nationella näringslivet. Eftersom bolag ofta gynnas av 

möjligheten att fusionera med varandra skulle allt för stränga regler kunna hindra 

utvecklingen i näringslivet. Det är därför föga troligt att medlemsstaterna kan ställa upp allt 

för stränga fusionsregler.  

 

 

                                                 
74 C-411/03 SEVIC Systems AG mot Amtsgericht Neuwied, p.26 
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6.5.3 Jämförelse med SE-bolaget 

Vad gäller de bolag som omfattas av det tionde bolagsdirektivet berörs både publika och icke 

publika aktiebolag. Att även icke publika aktiebolag får genomföra gränsöverskridande 

fusioner är en stor fördel jämfört med att genomföra en fusion som resulterar i ett SE-bolag. 

Vidare har visserligen SE-bolaget den fördelen att det kan genomföra ett identitetsbevarande 

nationalitetsskifte, något som vanliga aktiebolag ej kan i dagens läge, men denna möjlighet 

kommer ej att kunna utnyttjas av alla bolag som eventuellt skulle vilja det. Att såväl mindre 

publika aktiebolag som icke publika aktiebolag kan utnyttja reglerna i det tionde 

bolagsdirektivet medför däremot att det kan vara en fördel att välja en gränsöverskridande 

fusion i enlighet med detta direktiv framför att bilda ett SE-bolag genom fusion. Detta faktum 

har till följd att fler bolag kan utnyttja denna metod att etablera sig på den europeiska 

marknaden och kan således öppna en dörr även för de mindre aktiebolagen.  
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7 Delaware-effekt inom EU? 

7.1 Allmänt om Delaware-effekten 

Delaware-effekten är ett fenomen som från början utvecklades i USA under 1900-talet. 

Eftersom delstaten Delaware har en mycket förmånlig bolagslagstiftning har en stor del av 

bolagen som är registrerade på New York Stock Exchange valt att registrera sig som 

hemmahörande där, samtidigt som de bedriver sin verksamhet i någon annan delstat.75 I USA 

sker bolagslagstiftningen på delstatsnivå vilket innebär att delstaterna kan konkurrera med 

varandra om bolagen genom att införa en så bolagsvänlig lagstiftning som möjligt. Vidare 

tillämpar delstaterna i USA, i likhet med flera medlemsstater inom EU, 

inkorporationsprincipen, vilket gör det möjligt för bolagen att registrera sig i en delstat och 

sedan bedriva näringsverksamhet i en annan.76 För att det skall kunna föreligga konkurrens 

mellan olika rättsystem krävs att ett bolags registrerade säte och dess faktiska säte kan skiljas 

åt, det vill säga att inkorporationsprincipen tillämpas.77  

 

Det finns olika åsikter om Delaware-effekten. Den första varianten kallas ”race to the bottom” 

och innebär att den stat som har de minst omfattande eller stränga regler och som är mest 

gynnsamma för ett bolags ledning, lockar till sig bolag för etablering. ”Race to the bottom” 

har ansetts gynna bolagsledningen på bland annat aktieägarnas, arbetstagarnas och 

investerarnas bekostnad.78 Den andra varianten kallas ”race to the top” och innebär att 

marknadskrafterna kan påverka bolagsledningen till att ej etablera sig i stater vars lagstiftning 

tillåter att bland annat aktieägarna utnyttjas.  

 

7.2 Delaware-effektens spridning inom EU 

7.2.1 Inledning 

Finns det då möjlighet för Delaware-effekten att spridas inom EU? Jag kommer i följande två 

avsnitt att diskutera risken för en Delaware-effekt utifrån två situationer, sekundär och primär 

etablering. En sekundär etablering föreligger då ett bolag, som är stiftat i enlighet med 

inkorporationsprincipen, flyttar sitt faktiska säte till en annan medlemsstat än den där det är 

registrerat alternativt upprättar en filial i en annan medlemsstat, medan en flytt av det faktiska 

sätet för ett bolag som är stiftat i enlighet med sätesprincipen eller genomförandet av en 

identitetsbevarande reinkorporation utgör en primär etablering. Ytterligare ett sätt att 

                                                 
75 Severinsson, EG: s etableringsrätt för bolag, JT 2003/04 s 85 
76 Birkmose, Konkurrence mellem retssystemer, s 18 
77 Birkmose, Konkurrence mellem retssystemer, s 36 
78 Severinsson, EG: s etableringsrätt för bolag, JT 2003/04 s 86 
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reinkorporera ett bolag i en annan medlemsstat än den ursprungliga etableringsstaten är att 

genomföra en gränsöverskridande fusion.79  

 

7.2.2 Delaware-effekt genom sekundär etablering 

För att det skall föreligga risk för en Delaware-effekt krävs, som ovan nämnts, att 

rättssystemen tillåts konkurrera med varandra och att ett bolags registrerade säte och faktiska 

säte kan skiljas åt. Tillämpas inkorporationsprincipen kan bolagen välja fritt var de vill 

registrera bolaget utan att ta hänsyn till var verksamheten faktiskt kommer att bedrivas, vilket 

även framgick av Centros-domen. Detta förfarande kallas för ”forum shopping”. Det går 

utmärkt att registrera ett bolag i en stat för att sedan bedriva näringsverksamhet i en annan, då 

inkorporationsprincipen tillåter att registrering av sätet sker i en stat och att placeringen av det 

faktiska sätet finns i en annan stat. Vid tillämpning av inkorporationsprincipen skapas således 

en möjlighet för konkurrens mellan rättssystemen och även möjligheten till ”forum shopping” 

Detta talar för en ökad risk för en Delaware-effekt inom EU, i alla fall bland de länder som 

tillämpar inkorporationsprincipen.  

 

Att EG-rätten godkänner både sätesprincipen och inkorporationsprincipen innebär att bolag 

får olika förutsättningar att bedriva gränsöverskridande verksamhet, beroende på vilken 

princip dess medlemsstat tillämpar. Ett bolag som är bildat enligt inkorporationsprincipen har 

en större möjlighet att bedriva gränsöverskridande verksamhet, till exempel genom att flytta 

sitt faktiska säte till en annan stat än den som bolaget är registrerat i, än vad ett bolag som är 

stiftat i enlighet med sätesprincipen har.80 Av detta följer att sätesprincipen i viss mån 

motverkar en ökad risk för Delaware-effekt, vilket i sin tur medför att den ej kan antas få en 

allt för stor spridning inom EU. Även om de länder som tillämpar sätesprincipen ej direkt 

deltar i konkurrensen om att ha den attraktivaste lagstiftningen för bolag, påverkas de dock av 

den. Detta kan till exempel ske genom att tyska medborgare hellre, istället för att stifta ett 

bolag i Tyskland, väljer att stifta ett bolag i en medlemsstat som tillämpar 

inkorporationsprincipen, eller att ett redan befintligt tyskt bolag genomgår en 

gränsöverskridande fusion och på detta sätt byter nationalitet. Därefter är det, i enlighet med 

Centros-domen, fullständigt tillåtet att driva själva verksamheten i Tyskland. 

 

                                                 
79 Birkmose, Konkurrence mellem retssystemer, s 133 
80 Birkmose, Konkurrence mellem retssystemer, s 122 
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En annan faktor som spelar in är att EG-förordningen stadgar att det skall råda 

etableringsfrihet på den gemensamma marknaden, vilket har lett till att EG-domstolen har 

tagit upp flera fall till prövning för att förtydliga hur långt etableringsfriheten sträcker sig. Två 

av de viktigaste fallen som belyser denna fråga är, som tidigare nämnts i uppsatsen, Centros 

och Überseering. 

 

Fallen Centros och Überseering visar att det är fullt möjligt att bilda ett bolag i den 

medlemsstat som har den minst restriktiva bolagsrättsliga regleringen, vilket gör det möjligt 

för ”forum shopping” inom EU. Det är således fritt fram att välja var bolaget skall ha sitt 

faktiska säte, även om detta ligger i en annan medlemsstat än den där bolaget är registrerat. 

Genom domen i målet Überseering kan slutsatsen dras att sätesprincipen som sådan 

visserligen är förenlig med EG-rätten, men att inkorporationsprincipen i vissa fall kan gå före. 

Det avgörande är lagen i den medlemsstat där bolaget ifråga är bildat. Är bolaget bildat i en 

medlemsstat som tillämpar sätesprincipen anses bolaget byta nationalitet om det flyttar sitt 

faktiska säte till ett annat land, medan bolag som hör hemma i en medlemsstat som tillämpar 

inkorporationsprincipen ej anses ha bytt nationalitet även om det faktiska sätet flyttas till en 

annan medlemsstat.  

 

Med tanke på EG-domstolens rättspraxis som följer av domarna Centros och Überseering 

skulle det kunna finnas en risk att länder, som till exempel Storbritannien som har en mycket 

bolagsvänlig lagstiftning, försöker locka till sig bolag och få dem att etablera sig i landet 

genom att ha lagstiftning som gör det så enkelt som möjligt att bilda bolag och driva 

verksamhet där, och därigenom öka risken för en Delaware-effekt. Om dessa länder samtidigt 

tillämpar inkorporationsprincipen ökar det risken för en Delaware-effekt ytterligare, då det 

blir möjligt för bolaget att registrera sitt säte i den stat som har de förmånligaste 

bestämmelserna och sedan bedriva verksamhet och placera sitt huvudkontor i en annan 

medlemsstat. 

 

Något som talar emot att en Delaware-effekt inom EU breder ut sig är de språkliga och 

kulturella skillnaderna som finns i medlemsstaterna, något som ej har någon direkt 

motsvarighet i USA.81 Ett annat faktum som talar emot en Delaware-effekt inom EU är att 

marknadskrafterna ej är lika starka här som i USA.82 Vissa medlemsstater försöker även 

                                                 
81 Severinsson, EG: s etableringsrätt för bolag, JT 2003/04 s 88 
82 Severinsson, EG: s etableringsrätt för bolag, JT 2003/04 s 87 
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förhindra att en Delaware-effekt uppkommer genom att bland annat tillämpa sätesprincipen. 

Då säterprincipen ej godkänner att bolagets registrerade säte och faktiska säte skiljs åt 

minskar risken för en Delaware-effekt avsevärt. 

 

7.2.3 Delaware-effekt genom primär etablering 

Den enda bolagsform som i dagens läge kan genomföra en identitetsbevarande 

reinkorporation är SE-bolagen. Att få denna möjlighet är mycket gynnsamt för bolag, vars 

verksamhet innefattar gränsöverskridande element. Det torde även gynna SE-bolagets 

konkurrenskraftighet och överlevnadsförmåga att kunna byta nationalitet på ett relativt 

smidigt sätt eftersom det har möjlighet att välja att etablera sig i det land som har de 

förmånligaste lagbestämmelserna. Detta skulle dock i framtiden kunna innebära att staterna 

med de förmånligaste bolagsreglerna attraherar SE-bolagen och att en Delaware-effekt 

därigenom kan uppkomma. 

  

Vad som talar emot en Delaware-effekt vad gäller SE-bolag är det faktum att SE-förordningen 

ställer upp krav på att lednings- eller förvaltningsorganet skall avfatta en redogörelse som 

behandlar flyttningens juridiska och ekonomiska konsekvenser och vilka följder detta kan få 

för aktieägare, borgenärer och arbetstagare. Skulle en majoritet av aktieägarna anse att flytten 

ej gynnar bolagets framtida verksamhet kan de rösta emot den föreslagna flytten vid 

bolagsstämman.  

 

Ytterligare en omständighet som talar emot en Delaware-effekt vid utnyttjandet av SE-bolag 

är det faktum att såväl SE-bolagets registrerade säte som dess faktiska säte måste finnas i 

samma medlemsstat. Även om ett SE-bolag är registrerat i ett land som tillämpar 

inkorporationsprincipen måste det således byta nationalitet om det flyttar sitt säte till en annan 

medlemsstat. Det verkar därför som om även länder som tillämpar inkorporationsprincipen 

måste använda sätesprincipen vad gäller SE-bolag. Det enda sättet för ett SE-bolag att ha sitt 

säte registrerat i en medlemsstat och utöva näringsverksamhet i en annan är att bilda en filial i 

den andra medlemsstaten, något som enligt praxis i domen Centros är fullt tillåtet. Dock får 

detta ej leda till att SE-bolagets faktiska säte rent praktiskt förläggs där filialen befinner sig, 

vilket skulle leda till ett brott mot SE-förordningen. Det faktum att det registrerade sätet och 
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det faktiska sätet hos ett SE-bolag skall vara beläget i samma medlemsstatstat har bland annat 

förklarats med att Delaware-effekten därigenom skall kunna undvikas.83  

 

I dagens läge kan aktiebolag ej flytta sitt registrerade säte hur som helst mellan olika 

medlemsstater. En sådan primär etablering har inget stöd i EG-fördraget och har heller ej 

godkänts av EG-domstolen.84 För att en reinkorporation skall bli möjlig måste således bolaget 

först likvideras i den medlemsstat där det är registrerat för att sedan återbildas i den nya 

medlemsstaten.85 Detta tillvägagångssätt är dock ej speciellt smidigt att genomföra. I 

framtiden kan det däremot komma att bli tillåtet att genomföra en identitetsbevarande 

reinkorporation även för ett vanligt aktiebolag, men ej förrän det fjortonde bolagsdirektivet 

blir antaget.  

 

Ett utkast till det fjortonde bolagsdirektivet lades fram av kommissionen 1997. Syftet med det 

fjortonde bolagsdirektivet är att möjliggöra identitetsbevarande nationalitetsskiften för bolag. 

Bolaget skall således kunna avregistreras i det ursprungliga etableringslandets bolagsregister 

utan att bolaget samtidigt likvideras. Istället skall bolaget, som fortsätter att bevara sin 

juridiska identitet, registreras i det nya etableringslandets bolagsregister. På detta sätt har 

alltså ett identitetsbevarande nationalitetsskifte skett.86 

 

Men behöver bolagen verkligen vänta på det fjortonde bolagsdirektivet för att kunna 

genomföra en identitetsbevarande reinkorporation? Som ovan sagts kan en 

gränsöverskridande fusion innebära en identitetsbevarande reinkorporation. Det som skedde i 

Sevic Systems-fallet var att Security fusionerades med Sevic Systems och det bildade 

bolagets säte blev förlagt i Tyskland medan verksamheten fortsatte drivas i Luxemburg som 

en filial. Det handlade visserligen ej om en ren flytt av ett bolags säte, men följden av 

agerandet blev att det faktiska sätet, och även bolagets nationalitet, flyttades till Tyskland 

medan verksamheten fortsatte att bedrivas i Luxemburg. Sevic Systems reinkorporerades 

således i Tyskland utan att först behöva likvideras i Luxemburg och utan att förändra sin 

identitet. Genom detta förfarande är det följaktligen möjligt för bolag att utnyttja denna metod 

för att genomföra en identitetsbevarande reinkorporation. 

 

                                                 
83Edhall, & Rutberg, Europabolag – ett verktyg för gränsöverskridande omstrukturering?, SvSkt 2004 s 517 
84 Jfr C-81/87 Daily Mail and General Trust PLC mot H. M. Treasury 
85 Birkmose, Konkurrence mellem retssystemer, s 134 
86 Birkmose, Konkurrence mellem ressystemer, s 148 
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Sammanfattningsvis kan det tänkas att det finns möjlighet för en ökad Delaware-effekt inom 

EU. Detta förutsätter dock att det finns möjlighet för konkurrens mellan rättssystemen, vilket 

kan uppnås genom att ett bolags registrerade säte och faktiska säte kan skiljas åt. Då flera av 

EU: s medlemsstater tillämpar sätesprincipen motverkas Delaware-effekten. Detsamma gäller 

för SE-bolagen, eftersom SE-förordningen stadgar att SE-bolagets faktiska säte och 

registrerade säte måste vara beläget i samma stat. Vad gäller konkurrensen mellan 

rättssystemen talar den ökade harmoniseringen av medlemsstaternas lagstiftning mot en ökad 

risk för Delaware-effekt inom EU. Genom harmoniseringen minskar medlemsstaternas 

möjligheter att stifta lagar som gynnar bolagen så pass mycket att medlemsstaten ifråga kan 

locka till sig bolag från andra medlemsstater. 
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8 Gemensam analys 

8.1 Delaware-effekten 

Som framgått av diskussionerna tidigare i uppsatsen innebär EG-domstolens praxis i fallen 

Centros, Überseering och senast i fallet Sevic att det finns relativt goda möjligheter för ett 

bolag att ”forum shoppa”. Detta kan ske genom bland annat gränsöverskridande fusioner och 

identitetsbevarande reinkorporationer. 

 

Det är möjligt att det kan bli fråga om ”forum shopping” vid bildandet av SE-bolag genom 

fusion, men denna möjlighet är ändå mycket begränsad. Detta beror på att det ej är möjligt att 

välja vilket land bolaget skall registreras i utan att ta hänsyn till var huvudkontoret är beläget. 

Visserligen kan ett SE-bolag flytta sitt säte till en annan medlemsstat men detta innebär som 

tidigare nämnts att SE-bolaget samtidigt måste byta nationalitet. SE-bolaget kan förvisso välja 

att registrera sig i den stat som har den minst omfattande lagstiftningen, men det finns ändå 

vissa minimikrav som är gemensamma för alla EU-länder, till exempel vad gäller 

arbetstagarinflytande.87 Med hänsyn till detta är risken för en Delaware-effekt ganska 

begränsad vad gäller SE-bolag.  

 

Risken för ”forum shopping” och därigenom en ökad risk för en Delaware-effekt inom EU är 

däremot större vad gäller vanliga aktiebolag, speciellt bland de medlemsstater som tillämpar 

inkorporationsprincipen. Det är fullt godtagbart att ett bolag bildas och registreras i ett land 

med mycket liberal lagstiftning för att sedan placera sitt faktiska säte och bedriva 

näringsverksamhet genom en filial i en annan medlemsstat. Detta framgick även klart av 

Centros-domen. Dock går det ej att dra direkta paralleller mellan EU och utvecklingen i USA. 

I USA tillämpas inkorporationsprincipen i alla delstater medan flera medlemsstater inom EU 

tillämpar sätesprincipen, som i sig hindrar en Delaware-effekt. Det finns även kulturella och 

språkliga skillnader som påverkar. Ytterligare en faktor som talar emot en Delaware-effekt 

inom EU är den pågående harmoniseringen. Genom denna försvinner många av de olikheter 

mellan rättsystemen som gör det lönsamt för bolag att ”forum shoppa”. 

 

Genom domen i fallet Sevic Systems öppnades dock även möjligheten för redan etablerade 

bolag att ”forum shoppa”. Genom att genomföra en gränsöverskridande fusion och sedan 

förlägga bolagets registrerade säte i en stat och behålla den ursprungliga verksamheten i den 

                                                 
87 Werlauff, SE The law of the european company, s 111 f. 
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andra staten kan bolag, om än indirekt, välja det lands lag som är mest förmånligt. I framtiden 

kommer dock detta förfarande att få en begränsad betydelse med tanke på den harmonisering 

av bolagsbestämmelserna som det tionde bolagsdirektivet kommer att innebära, bland annat 

för frågan om arbetstagarnas medbestämmanderätt. 

 

8.2 Fallet Sevic System 

8.2.1 Fallet Sevic Systems betydelse efter 17 december 2007 

Som framgått av avsnitt 5.2 kan Sevic Systems-fallet, innan tidsfristen för implementering av 

det tionde bolagsdirektivet gått ut, få en väsentlig betydelse för möjligheten att genomföra en 

gränsöverskridande fusion. I anledning av detta kan man ställa sig frågan om Sevic Systems-

domen, efter det att det tionde bolagsdirektivet skall vara implementerat i medlemsstaterna 

den 17 december 2007, kan åsidosätta de skyddsregler som finns stadgade i direktivet? För att 

kunna svara på detta måste först två situationer urskiljas. Dessa situationer är: 

1. Då medlemsstaterna har implementerat direktivet i den nationella lagstiftningen inom 

tidsfristen, och 

2. Då direktivet ej ännu är implementerat i den nationella lagstiftningen, trots att 

tidsfristen för detta har gått ut. 

 

I det förstnämnda fallet gäller således det tionde bolagsdirektivet fullt ut i den nationella 

lagstiftningen och kan därför åberopas direkt av enskilda rättsubjekt. Som följer av avsnitt 

3.4.4 har EG-rätten, inbegripet EG-domstolens praxis, företräde framför nationell lagstiftning. 

Dock måste den ifrågasatta nationella bestämmelsen stå i konflikt med EG-rätten, något som 

ej kan anses föreligga ifall det tionde bolagsdirektivet blivit korrekt implementerat i den 

nationella lagstiftningen.  

 

Frågan är då om Sevic Systems-fallet möjliggör att andra bestämmelser än de nationella kan 

bli tillämpliga? I sin dom i fallet Sevic Systems diskuterar EG-domstolen enbart tillåtenheten 

av gränsöverskridande fusioner och tar således ej ställning till vilka regler som skall gälla i 

själva förfarandet. EG-domstolen ifrågasatte aldrig de nationella bestämmelserna utan slog 

enbart fast att samma regler som gäller för inhemska fusioner även är tillämpliga på 

gränsöverskridande fusioner. Slutsatsen av detta blir att det är de nationella bestämmelserna, 

som de fusionerande bolagen omfattas av, som kommer att gälla och därigenom gäller även 

de regler som finns uppställda i det tionde bolagsdirektivet.  

 



 54 

I det andra fallet kan det tionde bolagsdirektivet i enlighet med EG-domstolens praxis i fallet 

Becker, trots att det ännu ej är implementerat i medlemsstaterna, få verkan förutsatt att 

bestämmelserna är ovillkorliga och tillräckligt precisa samt att direktivet tilldelar enskilda 

rättsubjekt rättigheter och skyldigheter som de kan göra gällande mot staten. Är dessa kriterier 

uppfyllda kan således ett enskilt rättssubjekt direkt åberopa bestämmelserna i direktivet, 

precis som med nationell lagstiftning. I denna situation torde lösningen bli densamma som för 

situation ett, det vill säga att bestämmelserna enligt det tionde bolagsdirektivet gäller. 

 

Vad skulle då hända om två bolag som vill genomföra en gränsöverskridande fusion ej 

åberopar bestämmelserna i det tionde bolagsdirektivet, trots att de skulle kunna göra det, utan 

istället enbart hänvisar till domen i Sevic Systems-fallet för att komma runt de 

skyddsbestämmelser som finns i direktivet och istället enbart kunna tillämpa mindre 

omfattande bestämmelser enligt nationell rätt? Eftersom det i enlighet med artikel 10 EGF 

föreligger en skyldighet för medlemsstaterna att tolka nationell rätt utifrån ett gällande 

direktivs uppställda syfte, torde en medlemsstat vid registrering av en gränsöverskridande 

fusion ej kunna bortse från de uppställda skyddsbestämmelserna som finns stadgade i det 

tionde bolagsdirektivet, även om direktivet ej ännu är implementerat i den nationella 

lagstiftningen. Skulle den nationella lagstiftningen innehålla bestämmelser som direkt strider 

mot vad som finns stadgat i direktivet kommer troligen direktivets bestämmelser att gälla 

ändå eftersom medlemsstaterna enligt artikel 10 ”är skyldiga att avstå från varje åtgärd som 

kan äventyra att EG-fördragets mål uppnås”, vilket innebär att en nationell domstol ej får ta 

ett beslut som strider emot vad som finns stadgat i EG-rätten. Slutsatsen av detta blir att 

bestämmelserna i det tionde bolagsdirektivet även i den här situationen kommer att bli 

tillämpliga framför den nationella lagstiftningen. 

 

Som nämnts i avsnitt 3.4.2 kan ett direktiv som ej är implementerat inom den uppställda 

tidsfristen enbart åberopas mellan ett enskilt rättsubjekt och en medlemsstat och således ej 

mellan två enskilda rättsubjekt. Vad skulle då ske ifall två bolag som genomför en 

gränsöverskridande fusion kommer i konflikt med varandra och det ena bolaget vill åberopa 

bestämmelserna i det tionde bolagsdirektivet och det andra bolaget vill åberopa nationella 

bestämmelser? Av EG-domstolens praxis framgår att EG-domstolen måste tolka nationella 

lagbestämmelser i enlighet med ett utfärdat direktivs uppställda syfte så länge detta ej strider 

mot den nationella lagbestämmelsens ordalydelse. Uppfylls detta kan således ett ännu ej 

implementerat direktiv även få verkan i en konflikt mellan två enskilda rättsubjekt. Skulle 
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däremot den nationella bestämmelsens ordalydelse stå i strid med direktivets bestämmelser 

kan bestämmelserna i direktivet ej åberopas och således kommer nationell lagstiftning att 

gälla. Dock kan i ett sådant fall den medlemsstat som underlåtit att inom tidsfristen 

implementera direktivet bli skadeståndsskyldig till den part som har lidit skada på grund av att 

denne ej kunnat åberopa direktivet.88 

 

8.2.2 Fallet Sevic Systems betydelse för andra bolagsformer 

Det kan även tänkas att Sevic Systems-domen kan få betydelse även för andra bolagsformer 

än aktiebolag.89 Av domen framgår att det strider mot etableringsfriheten i artiklarna 43 och 

48 EGF att förbjuda gränsöverskridande fusioner mellan bolag som enligt sina respektive 

länders lagstiftning är tillåtna att genomföra nationella fusioner. Domen skulle således kunna 

innebära att även bolagsformer som ej omfattas av det tionde bolagsdirektivet eller SE-

förordningen, kan komma att få möjlighet att genomföra gränsöverskridande fusioner med 

varandra om deras medlemsstaters lagstiftning tillåter inhemska fusioner av den typen av 

bolag. Denna möjlighet får stöd i artikel 43 som stadgar att etableringsfriheten skall innefatta 

rätt att starta och utöva verksamhet samt rätt att bilda och driva företag, särskilt de bolag som 

definieras i artikel 48.2. I artikel 48.2 definieras ett bolag bland annat som en juridisk person 

som är bildad enligt ett lands civil- eller handelslagstiftning, inbegripet kooperativa 

sammanslutningar, samt privaträttsliga juridiska personer. Denna definition är mycket vid, 

men det avgörande är om bolaget kan klassas som en juridisk person enligt nationell 

lagstiftning.90 Inom detta begrepp faller således för Sveriges del till exempel registrerade 

ekonomiska föreningar.  

 

Rent teoretiskt torde detta innebära att om medlemsstaterna tillåter inhemska fusioner mellan 

bolag av en viss typ finns det inget som hindrar dessa från att genomföra gränsöverskridande 

fusioner med varandra. Enligt svensk lagstiftning är det till exempel tillåtet för två 

ekonomiska föreningar att genomföra en fusion. Med stöd av domen i fallet Sevic Systems 

skulle således en svensk ekonomisk förening och en ekonomisk förening från en annan 

medlemsstat, som tillåter sådana fusioner, kunna genomföra en gränsöverskridande fusion. 

 

                                                 
88 C-91/92 Paola Faccini Dori mot Recreb Srl, p. 29 
89 Jfr Sörensen, EF-domstolens seneste praxis om selskabsret, NTS 2005:4, s 28 
90 EU-karnov 1 s 449 
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Dock uppkommer även här frågan om en lucka i bolagsbestämmelserna. Eftersom det tionde 

bolagsdirektivet enbart reglerar aktiebolag och SE-förordningen enbart reglerar SE-bolag 

finns det inga harmoniserande regler som gäller andra bolagsformer. Detta skulle kunna 

missbrukas av bolagen och ge dem en möjlighet att ”forum shoppa”.  Dock tror jag ej att detta 

kommer att bli något större problem då gränsöverskridande fusioner i praktiken är mest 

lönsam för aktiebolag. 
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9 Slutsats 

Trots att det tionde bolagsdirektivet i viss mån kan anses ha förlorat sin betydelse kommer det 

ändå att vara nödvändigt för bolag som vill genomföra gränsöverskridande fusioner. Utan 

direktivet skulle det visserligen, tack vare Sevic Systems-domen, fortfarande gå att genomföra 

en gränsöverskridande fusion. Men eftersom reglerna i de olika medlemsstaterna väsentligen 

skiljer sig åt, bland annat med tanke på borgenärernas och arbetstagarnas rättigheter, kommer 

direktivet ändå att fylla sin funktion. Detta sker genom att garantera att det finns vissa 

gemensamma bestämmelser och även en minsta gemensam nivå på medlemsstaternas 

regelverk. Denna minsta gemensamma nivå kommer att gälla även om en medlemsstat ej 

skulle implementera det tionde bolagsdirektivet i den nationella lagstiftningen inom den 

utsatta tidsfristen eftersom medlemsstaterna är skyldiga att tillämpa den nationella 

lagstiftningen i enlighet med direktivets stadgade syfte. Detta gäller dock ej i den situationen 

direktivet åberopas mellan två enskilda rättssubjekt och de nationella bestämmelserna står i 

strid med direktivets bestämmelser. Utan direktivet skulle den lucka som skapats i och med 

Sevic Systems-domen kunna utnyttjas och bolag skulle kunna välja att genom en 

gränsöverskridande fusion etablera sig i ett land med så få stränga regler som möjligt. Detta 

scenario förhindras dock i stor utsträckning vid implementeringen av det tionde 

bolagsdirektivet. 

 

Vad gäller risken för en ökad Delaware-effekt inom EU finns det omständigheter som talar 

både för och emot en sådan utveckling. Det som talar för är användandet av 

inkorporationsprincipen bland vissa medlemsstater och att EG-domstolens praxis godkänner 

att ”forum shopping” sker. Vad som talar emot en ökad risk för Delaware-effekt inom EU är 

att flera medlemsstater tillämpar sätesprincipen istället för inkorporationsprincipen. Vidare 

motarbetas Delaware-effekten av att språket och kulturen i medlemsstaterna skiljer sig åt. 

Slutligen talar även den ökade harmoniseringen av medlemsstaternas lagstiftning, till exempel 

genom det tionde bolagsdirektivet, emot en ökad risk för Delaware-effekt inom EU. 

Slutsatsen av detta är därför att risken för en utbredd Delaware-effekt inom EU är mycket 

liten. 

 

De bolag som det tionde bolagsdirektivet kan tänkas få störst betydelse för är de medelstora 

och i viss mån även de stora aktiebolagen, såväl publika som icke publika, eftersom det är 

dessa som främst utövar gränsöverskridande verksamhet och således kan ha ett behov av att 
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genomföra en gränsöverskridande fusion. Dock kan även de mindre icke publika bolagen dra 

stor nytta av direktivet eftersom de ej har någon möjlighet att bilda ett SE-bolag genom 

fusion, vilket de stora publika aktiebolagen har.  
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