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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 
År 2008 lämnade EU-kommissionen ett förslag om en förordning gällande en associationsform 

benämnd europeiskt privat aktiebolag, Societas Privata Europea.1 Denna associationsform blev 

dock inte accepterad av alla medlemsstater, varför kommissionen under 2013 drog tillbaka 

förslaget. Ett av de länderna som motsatte sig förslaget var Tyskland, på grund av det låga 

aktiekapitalet som krävdes.2 Kommissionen lämnade i april 2014 ett förslag till ett direktiv om 

privata enmansbolag, så kallade SUP-bolag, Societas Unius Personae.3 Genom förslaget föreslås 

ett införande av enmansbolag med begränsat ansvar, som följer samma regler i hela EU och har 

ett minimalkapitalkrav där det endast får finnas en enda andel och denna andel kan endast 

innehas av en person, fysisk eller juridisk. Direktivet ska ersätta direktivet 2009/102/EG4 om 

enmansbolag med begränsat ansvar. Huvudsyftet är att stimulera sysselsättning och tillväxt inom 

EU genom att underlätta och göra det billigare för små och medelstora företag att verka och 

etablera verksamhet såväl gränsöverskridande som nationellt. 

 

Det ställs inga större krav på personen som vill starta ett SUP-bolag. Ingen fysisk närvaro krävs 

när bolaget ska registreras utan den ska ske via en onlineregistrering via varje medlemsstats 

registreringsmyndighet. Likt ett aktiebolag ska SUP-bolaget ha ett aktiekapital. Aktiekapitalet 

bestäms till minst en euro i euroländer medan det i länder med annan nationell valuta till en 

enhet av den nationella valutan.5 

 

                                                
1 COM/2008/396/3 - Förslag till rådets förordning om stadga för ett europeiskt privat aktiebolag (SPE-bolag). 
Hämtat 2015-03-10 
2 Zaman, m.fl, The European Private Company (SPE), s 86 
3 COM/2014/120 – Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat 
ansvar. Hämtat 2015-03-10 
4 2009/102/EG – Europaparlamentets och rådets direktiv på bolagsrättens område om enmansbolag med begränsat 
ansvar. Hämtat 2015-03-10 
5 COM (2014) 212 final s 20 
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1.2 Problemformulering 
Med hänsyn till problembakgrunden vill vi titta närmare på syftet med förslaget till ett nytt 

direktiv om enmansbolag från EU-kommissionens sida, hur en etablering av enmansbolag står i 

relation med svensk lagstiftning samt om det finns ett behov av en ny bolagsform i Sverige. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att utreda förslaget till ett nytt direktiv om en ny bolagsform för 

enmansbolag, SUP-bolag. Skillnader och likheter mellan förslaget till direktivet och förslaget om 

SPE-förordningen, som under 2013 drogs tillbaka, kommer att studeras. Vi kommer även göra en 

jämförelse mellan för oss utvalda delar i den svenska bolagsrätten för små privata aktiebolag och 

direktivförslaget samt analysera Sveriges behov av en ny bolagsform. 

  

1.4 Metod 
Vi kommer i vår uppsats använda oss av en traditionell juridisk metod, där vi tar reda på 

rättsinformation inom ämnet med hjälp av tillämplig lagstiftning, relevanta förarbeten, praxis och 

doktrin. Vi kommer att tillämpa gällande svensk rätt på vår frågeställning och jämföra dem med 

det nya förslaget. Förslaget till direktivets bakgrund, syfte och reglering kommer att presenteras. 

Vidare avser vi att göra en redogörelse av förhållandet mellan svensk rätt och förslaget till 

direktivet samt hur svensk gällande rätt kommer att utformas om förslaget leder till ett direktiv. 

Vi kommer även att analysera Sveriges behov av en ny bolagsform och även presentera svenska 

ståndpunkter beträffande förslaget till direktivet.  
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1.5 Avgränsning 
Vi kommer i uppsatsen behandla förslaget till direktivets bakgrund och syfte från EU-

kommissionen och avgränsa problematiken utifrån ett svenskt perspektiv, samt gällande rätt för 

privata aktiebolag i aktiebolagslagen (2005:551), ABL. Uppsatsen grundas på svensk och 

europeisk bolagsrätt. Förslagets inverkan och förenlighet med svensk lagstiftning kommer att 

avgränsas till de associations- och arbetsrättsliga områdena.  

 

1.6 Disposition  
Kapitel 1 är en presentation av problembakgrunden och beskriver uppsatsens syfte, samt hur 

arbetet ska behandlas. I kapitel 2 beskrivs bakgrunden till förslaget och situationen för små och 

medelstora företags verkande i unionen. Detta följs av kapitel 3 som beskriver SPE-

förordningen, kapitel 4 som behandlar förslaget till direktiv om SUP-bolag och kapitel 5 som 

kortfattat beskriver aktiebolagslagen och privata aktiebolag. I kapitel 6 presenterar vi svenska 

myndigheters, instansers och fackförbunds ståndpunkter. Vidare utreds och jämförs i kapitel 7 

utvalda delar i förslaget om SUP-bolag med privata aktiebolag, detta följt av en analys. Kapitel 8 

innehåller en övergripande analys om de gällande regelverken och direktivförslaget, samt 

besvarande av de frågeställningarna vi presenterat i kapitel 1. I kapitel 9 sammanställs alla källor 

som använts i denna uppsats.  

 

  



 
 
 
  
 

8  

2. Bakgrund 

2.1 Introduktion 
Kapitlet kommer redovisa historiken och bakgrunden till Europaparlamentets och rådets 

förslagna direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar, COM 2014/0120 från 

Europeiska kommissionen. 

 

2.2 Förslaget till direktivet om SUP-bolag.  
Sveriges små och medelstora företag6 utgör 99,9 procent av samtliga företag i det svenska 

näringslivet.7 Även inom EU är andelen små och medelstora företag över 99 procent av det totala 

antalet företag. Däremot bedriver endast 8 procent av dessa gränsöverskridande handel och 

endast 5 procent har dotterbolag i annat land än det där sätet finns.8 

  
En av de viktigaste frågorna i EU:s tioåriga tillväxtstrategi, Europa 2020-strategin,9 är att 

förenkla och förbättra villkoren för små och medelstora företag, som spelar stor roll för att stärka 

EU:s ekonomi. Strategin, som inleddes år 2010, har fem mål som ska uppnås innan 2020. Dessa 

ska ge förutsättningar för att, en för alla, smart och hållbar tillväxt skapas. Målen finns inom 

områdena sysselsättning, forskning och utveckling, klimat och energi, utbildning samt social 

delaktighet och fattigdomsbekämpning. För att påskynda uppnåendet av målen inom dessa 

områden togs sju initiativ, benämnda “flaggskeppsinitiativ”. Ett av initiativen, genom 

meddelandet “Industripolitik för en globaliserad tid”, syftar till att ge små och medelstora företag 

större möjligheter till ett bättre företagsklimat samt ge dem förutsättningar till att bli 

konkurrenskraftiga internationellt. I meddelandet framkommer 70 olika förslag på hur detta ska 

                                                
6 Små och medelstora företag definieras i KOMMISSIONENS DEFINITION om definitionen av mikroföretag samt 
små och medelstora företag, (2003/361/EG) som företag med 0-249 anställda, en omsättning på € 0-50 miljoner eller 
en balansomslutning på € 0-43 miljoner. 
7 Statistiska centralbyrån 9/4 2015 
8 COM (2008) 396/3 
9 COM (2014) 212 final, s 2. 
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gå till,10 varav ett är att bilda en, för unionen ny bolagsform, så kallade SUP-bolag. Europeiska 

små och medelstora bolag spelar en betydande roll när agendan om att förstärka EU:s ekonomi 

nämns. 

 

2.3 Etableringshinder 
Nationell lagstiftning inom området bolagsrätt skiljer sig väsentligt mellan medlemsländerna, 

vilket leder till att företag undviker att investera och bedriva verksamhet över gränserna, 

eftersom många företag anser att det blir för dyrt och komplicerat.11 Skillnader mellan de 

nationella lagarna leder till ökade kostnader för de berörda företagen. De kostnader och krav som 

uppstår i ett annat land utgör ett etableringshinder, eftersom de ofta skiljer sig från liknande krav 

som företagen är vana vid.12 Kostnaderna för att etablera ett företag utomlands via dotterbolag är 

inte bara kapitalinsatsen utan även kostnader för anpassning till administrativa och rättsliga krav 

samt ekonomisk rådgivning som ställs på ett bolag i den specifika medlemsstaten. Problematiken 

och skillnaderna skapar även en brist i förtroendet mellan kunder, affärspartners och företrädare 

för utländska företag. 

 

2008 presenterade den Europeiska kommissionen förslaget om en ny europeisk associationsform, 

ett privat aktiebolag, SPE-bolag (Societas Privata Europea)13 som ett medel för att komma till 

rätta med ökade administrativa kostnader. Förslaget skulle underlätta för små och medelstora 

företag med deras gränsöverskridande verksamhet och etablering, med huvudsyftet att 

uppmuntra, främja och stimulera ett ökat företagande utomlands. Trots uppmaningar och starkt 

stöd från näringslivet blev utfallet negativt, kommissionen beslutade att dra tillbaka SPE-

förslaget,14 eftersom det var omöjligt att komma fram till en kompromiss som gjorde att 

förordningen och stadgan kunde antas av samtliga medlemsstater. Framförallt fanns stora brister 

gällande arbetstagarmedverkan, något som flertalet stater var kritiska mot. 

                                                
10 Faktapromemoria 2010/11:FPM 37 9/4 2015 
11 COM (2014) 212 final 
12 COM (2014) 212 final 
13 COM (2008) 396/3 final 
14 COM (2013) 685, tillbakadragande av SPE-förslaget, Refit-programmet 
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Arbetstagarmedverkan innebär bland annat möjligheten till representation i styrelse och de 

kollektiva rättigheterna för arbetstagare. Tanken var istället att lägga fram ett nytt och omarbetat 

förslag som skulle spegla den nya bolagsformen alternativt komma med andra initiativ med 

syftet att underlätta för företagens verkande över gränserna. 

 

Ett nytt förslag till ett direktiv om privata enmansbolag lämnades av kommissionen i april 2014 

och kallas SUP-bolag, Societas Unius Personae,15 detta anges som ett alternativ till instrumentet 

SPE-bolag. Förslagets mening och huvudsyfte är att medlemsstaterna ombeds införa en ny 

nationell bolagsform som följer liknande regler i alla EU:s medlemsstater och göra det lättare för 

små och medelstora företag att grunda bolag utomlands. Parallellt med förslaget arbetar 

kommissionen fortsatt med frågan hur lagstiftning ska utformas för och när företagen vill 

etablera sin verksamhet utomlands. Huvudsyftet är att små och medelstora företag ska gynnas av 

att verka mer gränsöverskridande på den inre marknaden genom införandet och inrättande av 

enmansbolag med begränsat ansvar. Åtgärden är tänkt att underlätta och öka antal dotterbolag 

inom EU.16 Förslaget följer 2012 års handlingsplan som kommissionen tagit fram för europeisk 

bolagsrätt och företagsstyrning,17 den långsiktiga finansieringen av den europeiska ekonomin. De 

principer som berörs och måste beaktas är subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen. 

Subsidiaritetsprincipen innebär att åtgärder ska vidtas på så låg beslutsnivå som möjligt och detta 

fastställs i artikel 5.1 och 5.3 FEU.18 Proportionalitetsprincipen beskrivs i artikel 5.1 och 5.4 

FEU och styr unionens åtgärder så att de inte går utöver vad som krävs för att nå fördragens 

mål.19  

 

Kommissionen väljer att förändra utformningen av förslaget från en förordning för SPE-bolag till 

ett förslag om direktiv, beträffande SUP-bolag. Skillnaden mellan en förordning och ett direktiv 

är att förordningar är direkt bindande och tillämplig i varje medlemsstat medan direktiv istället 

                                                
15 COM (2014) 212  
16 COM (2014) 212 
17 Commission plans to modernise European company law and corporate governance 12/12 2012 
18 Bertnitz m.fl. Europarättens grunder, s 115 
19 Bertnitz m.fl. Europarättens grunder, s 118 
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överlåter ansvaret till medlemsstaten gällande tillvägagångssätt för uppnåendet av målet med 

direktivet.20 

 

Artikel 50 i EUF-fördraget, ger rättslig grund till förslaget och det krävs endast kvalificerad 

majoritet, för att det ska bli ett gällande direktiv istället för en förordning. Kräver ett beslut 

kvalificerad majoritet, som innebär det att 55 procent av EU-länderna eller 65 procent av EU:s 

befolkning är representerade av rådets medlemmar och röstar för beslutet.21 Om förslaget antas, 

kommer det att upphäva gällande direktiv 2009/102/EG22 om enmansbolag med begränsat ansvar 

samt ändra förordningen 1024/201223, om informationssystemet för den inre marknaden för en 

effektivare harmonisering och användande. Medlemsstaterna har sedan två år på sig efter det att 

direktivet antagits att starta genomförandeprocessen, det vill säga att införliva bestämmelserna i 

respektive nationell lagstiftning. I Sverige genomförs detta genom lag, förordning och 

myndighetsföreskrift. Det är regeringens ansvar att se över hur direktivet ska införas och om det 

behövs förändra eller stiftas nya lagar.24  

 

  

                                                
20 Bertnitz m.fl. Europarättens grunder, s 31ff 
21 www.eu-upplysningen.se, Sveriges Riksdag, Ministerrådet lagstiftar och samordnar, 26/5 2015 
22 Europaparlamentet och rådets direktiv 2009/102/EG, om enmansbolag med begränsat ansvar 
23 Europaparlamentet och rådets förordning 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet på 
den inre marknaden. 
24 www.eu-upplysningen.se Sveriges Riksdag, Så blir EU-lag svensk lag, 26/5 2015 
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3. SPE-förordningen. 

3.1 Introduktion 
I detta kapitel kommer vi att presentera vad förordningen om SPE-bolag var och syftade till. För 

ytterligare information, se bilaga 1. 

 

3.2 Bakgrund och bildande 
Genom förordningen COM 2008 396/3 skulle en, för små och medelstora företag, gynnsam 

unionsgemensam bolagsform skapas. Den tilltänkta bolagsformen SPE-bolag, skulle ha som 

huvudsyfte att hjälpa små och medelstora företag, inte bara med etableringen på den inre 

marknaden, utan även deras verksamhet samt göra dem mer konkurrenskraftiga gentemot andra 

företag.25 SPE-bolaget skulle betecknas som en juridisk person i vilken aktieägarna bär ett 

begränsat ansvar. Aktierna skulle inte kunna handlas offentligt eller bjudas ut till allmänheten, 

eftersom ett SPE-bolag var tänkt som ett privat bolag.26 

  

Hur bildandet av ett SPE- bolag skulle gå till, fanns inga begränsningar för. Ett redan existerande 

bolag kunde delas upp eller ombildas lika gärna som att två existerande företag fusioneras. Enligt 

förordningen skulle bolaget ha sitt huvudkontor och säte, alternativt bedriva den huvudsakliga 

verksamheten inom unionen. Bolaget skulle registreras i den medlemsstat där det skulle ha sitt 

säte,27 utöver det ställdes inga större krav på registreringsförfarandet i förordningen. De få 

bestämmelserna utgår från det första bolagsrättsdirektivet (69/151/EEG), där vissa krav som gör 

att det skulle vara enkelt och billigt att registrera ett SPE-bolag ställs upp. Se bilaga 1.  

 

Ett SPE-bolag föreslogs kunna ge ut preferensaktier eller stamaktier. Alla aktieägare skulle 

registreras i aktieägarförteckningen, vilken skulle framarbetas av ledningsorganet.28 Aktieägarna 

                                                
25 COM (2008) 396/3 
26 COM (2008) 396/3, s 4. 
27 Zaman, m.fl, The European Private Company (SPE), s 46 
28 COM (2008) 396/3, s 21, art. 15. 
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gavs stora friheter om att bestämma vilka skyldigheter och rättigheter som skulle medfölja 

aktieinnehavet. Minimikravet på kapital i ett SPE-bolag var fastställt till en euro.29 I SPE-bolag 

skulle det finnas ett ledningsorgan, i vilket det skulle ingå en eller flera ledningspersoner.30 I 

övrigt skulle strukturen anges i bolagsordningen, se bilaga 2. I de fall ett SPE-bolag omfattades 

av arbetstagarmedverkan och skulle flyttas till en medlemsstat som inte har 

arbetstagarmedverkan måste ledningsorganet och arbetstagarrepresentanter förhandla om ett 

avtal om arbetstagarmedverkan.. Om avtal inte träffades eller av annan anledning saknades, 

skulle reglerna som gällde i staten där bolaget grundades gälla.31 Den generella principen 

(2005/56/EG)32 skulle gälla, vilken innebär att SPE-bolag skulle ha omfattats av de nationella 

regler som fanns där bolaget hade sitt säte.33 Reglerna som skulle gälla när ett SPE-bolag 

strukturerades om, slog samman med ett annat bolag eller delades upp, skulle vara de nationella i 

den medlemsstat som bolaget hade sitt säte i.34 Ett SPE-bolag skulle även kunna lösas upp, 

antingen genom att aktieägarna beslutade om det eller om den upprättade tidsperioden löpt ut, 

alternativt genom regleringar i nationell lagstiftning.35 

  

                                                
29 Zaman,  m.fl, The European Private Company (SPE), s 85 
30 COM (2008) 396/3 s 26. 
31 COM (2008) 396/3, s 11. 
32 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/56/EG om gränsöverskridande fusioner av bolag 
med begränsat ansvar, s 1. 14/4 2015 
33 COM (2008) 396/3, s 10. 
34 COM (2008) 396/3, s. 33, art. 39 
35 Zaman,  m.fl, The European Private Company (SPE), s 213 
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4. SUP-bolag 

4.1 Introduktion 
I detta kapitel kommer vi presentera det nya förslaget till direktiv om enmansbolag med 

begränsat ansvar, Societas Unius Personae, SUP-bolag som lades fram av kommissionen i april 

2014. För ytterligare information, se bilaga 2.  

 

4.2 Bakgrund och syfte 
Huvudsyftet med en ny bolagsform har ända sedan förslaget om förordningen COM (2008) 

396/3 varit att göra det enklare för små och medelstora företag att bedriva gränsöverskridande 

verksamhet inom unionen, genom bland annat sänkta kostnader. Efter att kommissionen dragit 

tillbaka sitt förslag, förordning om SPE-bolag omarbetade de förslaget och lade därefter fram 

förslaget till direktiv om SUP-bolag COM (2014) 212.36 Ett SUP-bolag ska, oavsett medlemsstat, 

bildas och drivas enligt regler som blivit implementerade i berörda staters nationella lagstiftning. 

De två viktigaste reglerna som skulle hjälpa till att uppnå syftet med bolagsformen är 

registreringsförfarandet samt tanken om att sätet och huvudkontoret inte nödvändigtvis behöver 

vara i samma medlemsstat. 
 

4.2.1 Allmänna bestämmelser 
Direktivförslaget innehåller allmänna bestämmelser som främst ska tillämpas på SUP-bolag men 

även liknande nationella enmansaktiebolag, som specifikt förtecknas i direktivet.37 Genom det 

gällande direktivet 2009/102/EG beskrivs begränsningen av ansvar inom hela EU. Enligt 

direktivets första del ställs krav på att alla uppgifter om enmansbolag ska finnas tillgängliga för 

allmänheten genom en registrering i ett register. Alla medlemsstater ska göra det möjligt att 

registrera SUP-bolag och inte hindra bildandet av den juridiska formen. Registret ska även 

innehålla, skriftligen, de beslut och avtal som ingås mellan bolaget och den ende bolagsmannen. 
                                                
36Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on single-member 
private limited liability companies, COM 2014/0212 
37 COM (2014) 212 s 6. 
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SUP-bolag ska beviljas fullständig juridisk personlighet av medlemsstaterna, de ska även se till 

och föreskriva att den enda bolagsmannen inte ska vara ansvarig för framtida belopp som 

överstiger det tecknade bolagskapitalet. 

  
Förslaget grundas på artikel 50 i FEUF38 och 50.2 f, som ger EU behörighet att agera på området 

bolagsrätt, samt genomföra en gradvis avveckling av inskränkningar i etableringsfriheten när 

dotterbolag ska upprättas.39 Kommissionen anser att förslaget till direktivet är förenligt med 

subsidiaritetsprincipen, eftersom situationen kräver EU-åtgärder, samt en gemensam ram för att 

undanröja nationella hinder och begränsningar. De menar att den rådande situationen inte kan 

lösas på nationell nivå. EU-insatserna bör stå i proportion till målsättningarna, enligt 

proportionalitetsprincipen. 

 

4.3 Bildande 
Bildandet av ett SUP-bolag kan endast ske på två sätt. Antingen av en fysisk eller juridisk person 

genom att bilda ett bolag från grunden eller genom att ett befintligt, privat bolag med begränsat 

ansvar beläget i någon av medlemsstaterna, omvandlas. De två metoderna beskrivs i artiklarna 8 

och 9,40 och ska parallellt under bildandet regleras med hjälp av enskilda medlemsstaters 

nationella bestämmelser för privata aktiebolag. SUP-bolag ska ha sitt säte, verksamhetsställe 

eller huvudkontor i EU enligt artikel 10,41 och är de enda som får använda beteckningen SUP-

bolag. Vid omvandling påverkas inte företagets juridiska ställning, alltså att den går förlorad 

eller avbryts. Den leder heller inte till några likvidationsförfarande eller påverkar företagets 

skyldigheter och rättigheter. 

 

Eftersom målet med förfarandet är att förutsättningarna för ett företag att etablera sig i ett land 

utanför hemlandet ska bli effektivare och enklare, ska registrering ske via en online-registrering i 

medlemsstaten där det har sitt säte. Detta utgör den primära delen av direktivet. Förslaget 

                                                
38 Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, s 68 f. 
39 Regeringens faktapromemoria 2013/14: FPM82 
40 COM (2014) 212 s 17 
41 COM (2014) 212 s 18. 
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beskriver vilka uppgifter och handlingar som varje bolagsregistrering avser och utgår från en 

standardmall för bolagsordningens utformning.42 

  
Stiftaren ska, för att effektivisera och underlätta registreringsförfarandet, inte behöva infinna sig 

fysiskt hos medlemsstatens myndighet när registreringen sker. Därför är det viktigt att all 

information som utväxlas från distans förmedlas elektroniskt mellan parterna. 

Registreringsorganet tar med hjälp av medlemsstaterna ansvar för kontroll och reglering av 

stiftarens identitet vid registreringen av bolagets namn, adress och annan upplysning. Likaså bör 

personer som ska ha rätt att företräda bolaget gentemot tredje person och i rättsliga förfaranden 

identifieras.43 När all dokumentation mottagits ska registrering av bolagsformen slutföras inom 

tre arbetsdagar enligt artikel 14 och hållas offentligt tillgängliga på sätt som anges i artikel 4a.2 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/101/EG.44 Ett registreringsbevis ska utfärdas, 

därefter får SUP-bolag ställningen som en juridisk person. Eventuella ändringar efter 

registreringen av handlingar och uppgifter som anses nödvändiga sker via den enskilda nationella 

lagstiftningen. Alla handlingar och eventuella ändringar i registreringsprocessen ska 

offentliggöras i ett framtaget företagsregister direkt efter slutförd registrering. Likaså ska SUP-

bolag inrättas på en obegränsad period, om inte bolagsordningen specifikt anger något annat. En 

mer detaljerad lista av formaliteter i samband med registreringen finns i bilaga 2.  

 

SUP-bolagets bolagskapital ska utfärdas med en andel som inte får delas upp och ska vara minst 

1 euro, alternativt motsvara minsta enhet av medlemsstatens berörda valuta. Kapitalet ska 

tecknas i sin helhet, vilket innebär att medlemsstaterna ska förhindras att införa ett högsta värde 

för den enda andelen.  

 

  

                                                
42 COM (2014) 212 s 18. 
43 COM (2014) 212 s 18. 
44 Samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i art. 48 2 st. i fördraget avsedda bolaget i 
bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen, s. 11 
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4.4 Organisation 
Bolagsmannens beslutsfattande ska inte hindras genom en medlemsstats nationella regler, som 

till exempel när och var besluten får fattas. Ytterligare en frihet bolagsmannen har, är att 

beslutsfattandet får ske utan att han eller hon behöver kalla till bolagsstämma.45 De befogenheter 

som tillkommer bolagsstämman ska därför utövas av bolagsmannen. En eller flera 

ledningspersoner ska ingå i ett ledningsorgan som ska styra och företräda SUP-bolaget. Antalet 

ledningspersoner ska utses av bolagsmannen och anges i bolagsordningen. En juridisk person 

kan vara ledningsperson i ett SUP-bolag om det enligt nationell lagstiftning där registreringen 

skett är accepterat. I övriga fall gäller att endast en fysisk person kan vara ledningsperson i 

bolaget. Även för fysiska personer finns begränsningar för vem som får vara ledningsperson i 

SUP-bolag. Om den fysiska personen, genom nationell lagstiftning i det land registreringen skett, 

är obehörig, kan denne inte handla som ledningsperson för bolaget.46 Sakrättsligt samt för 

bolagets förvaltning står ledningspersonerna som ansvariga.47  

 

För det fall det inte framgår av bolagsordningen att samtliga bolagsmän ska vara delaktiga i avtal 

med tredje man eller i rättsliga förfaranden, är det tillåtet för en enskild ledningsperson att handla 

för bolagets räkning. Om en ledningsperson enligt bolagsordningen saknat befogenhet för till 

exempel avtal med tredje man, kan bolaget vid en tvist åberopa detta. Övriga 

befogenhetsinskränkningar som kan finnas i bolagsordningen för ledningspersoner kan inte 

anföras i tvister mot tredje man, oavsett om inskränkningarna blivit offentliggjorda eller inte.48 

Om delegering av rätten att företräda bolaget får ske, enligt bolagsordningen, är detta tillåtet för 

ledningsorganet att göra.49 Något ansvar för beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

regleras inte. 

 

  

                                                
45 COM (2014) 212 s 23. 
46 COM (2014) 212 s 24. 
47 COM (2014) 212 s 22 
48 COM (2014) 212 s 24. 
49 COM (2014) 212 s 7. 
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4.5 Utdelning 
Utdelning till den enda bolagsmannen får ske på rekommendationer och beslut från 

ledningsorganet. Utdelning och värdeöverföringar får dock inte ske om det leder till att SUP-

bolaget blir oförmögen att betala sina skulder eller om de nettotillgångar som redovisats på 

bokslutsdagen understiger bolagskapitalet plus eventuella reserver som inte får delas ut enligt 

bolagsordningen. Ledningsorganet kan skriftligen upprätta ett solvensintyg,50 som gör att det går 

att granska bolagets verksamhet och framtidsutsikter för att intyga att en utdelning kan äga rum. 

Detta ska undertecknas av ledningsorganet och offentliggöras 15 dagar innan ett utdelningsbeslut 

fattas.51 Solvensintyget och kontrollen av balansräkningen ska skydda bolagets fordringsägare. 

 

4.6 Sanktioner och upplösning 
För SUP-bolag som inte längre uppfyller kraven för bolagsformen i direktivet vad gäller struktur 

och operativa förfaranden måste det antingen upplösas eller omvandlas till en annan bolagsform. 

Detta kan ske när som helst och beslutas av aktieägaren artikel 21 punkt 2 (i)(se bilaga 2). Enligt 

artikel 25 kan även medlemsstaternas nationella myndigheter med nödvändiga befogenhet lösa 

upp bolaget. Efter en omvandling eller upplösning får de inte betecknas som “SUP-bolag”. 
 

4.7 Implementering 
Medlemsstaterna har 24 månader på sig att anta direktivet och offentliggöra bestämmelser i de 

nationella lagarna och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet om SUP-

bolag. Genomförandeåtgärderna kommer att påverka och ge en rad effekter på varje 

medlemsstats nationella bolagsrätt, registreringsförfarandet, behöriga myndigheters webbplatser 

med tanke på e-identifieringen via internet samt kommunikationen mellan organen som är 

ansvariga för registreringen och stiftaren. Varje medlemsstat ansvarar därefter enskilt för hur 

                                                
50 Ett intyg som visar att ett bolags tillgångar täcker dess skulder. 
51 COM (2014) 212 s 24. 
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direktivet ska antas med hänvisning till förslaget till direktiv om privata enmansbolag med 

begränsat ansvar, eftersom medlemsstaterna har olika företagsregister.52 

 

5. ABL 

5.1 Introduktion: 
I detta kapitel kommer vi redogöra kort för privata aktiebolag, som förslaget till direktivet 

kommer att jämföras och konkurrera med.  

 

5.2 Privata aktiebolag, aktiekapital och borgenärsskydd 
I Sverige kan näringsverksamhet bedrivas i olika bolagsformer, till exempel enskild firma, 

handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening och aktiebolag. Ungefär en tredjedel av alla 

Sveriges registrerade bolag utgörs av aktiebolag.53 Privata aktiebolag regleras i ABL, och är 

huvudsakligen de gällande svenska regler som förslaget får effekt på. I dagsläget utgörs ABL av 

32 kapitel och cirka 850 paragrafer. Den anses vara mycket omfattande och i viss mån 

komplicerad i jämförelse med motsvarande bolagslagstiftning i nordiska länder och förslaget om 

SUP-bolag. Den norska motsvarigheten till ABL, Aksieselskapsloven, innehåller endast 21 

kapitel.54 ABL innehåller bestämmelser om privata såväl som publika aktiebolag, samt många 

regler som ser till att kapitalet som tillförs bolaget ska blir kvar där. 

 

Borgenärsskydd och kapitalkrav som är avsedda att skydda aktieägarna går inte att åsidosättas, 

utan är tvingande från bolagets bildande till dess att det upplöses, antingen genom likvidation 

eller konkurs.55 Vid bildandet av aktiebolag måste aktieägare tillskjuta aktiekapital på minst 50 

000 kronor enligt 1 kap. 5 § ABL, storleken bestäms i bolagsbildningen, 3 kap. 1 § 4 p ABL. 

                                                
52 I Sveriges företagsregister finns information om, alla företag, myndigheter, organisationer och alla deras 
arbetsställen. 
53 SCB:s Företagsregister 27/4 2015 
54 LOV-1997-06-13-44 
55 Sandström, Svensk Aktiebolagsrätt, s 18. 
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Beloppet som tillskjuts kan antingen vara kontanta medel eller apportegendom.56 Bolaget ska 

sedermera registreras inom sex månader efter det att styrelsen undertecknad stiftelseurkunden 

och anmält registreringen i Bolagsverkets aktiebolagsregister, 2 kap 22 § ABL, samt full 

betalning för de tecknade aktierna, 2 kap. 23 § ABL.57 Grunderna för aktiebolags syfte och 

funktion fokuserar mycket på kapitalkravet och aktiekapitalets verkan som borgenärsskydd i 

svensk rätt, vilket även utgjort stor betydelse vid val av bolagsform. Det som skiljer aktiebolag 

från övriga svenska bolagsformer det vill säga enkla bolag, handelsbolag och kommanditbolag i 

HBL, är alltså aktiekapitalet. Detta innebär att kraven på tillskott av kapital i ABL, hänvisar 

företagare som inte har möjligheten att tillskjuta det kapital som krävs vid registreringen till 

andra former av bolag med personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser, såsom 

handelsbolag eller kommanditbolag. 

 

Statens offentliga utredning publicerade 15 april 2009 en utredning, SOU 2009:34, Förenklingar 

i aktiebolagslagen m.m.58 med huvudsyftet att se över ändringar i ABL och ABF som skulle 

innebära förenklingar särskilt inriktat på Sveriges små aktiebolag. Utredningen omfattade även 

ett uppdrag att se över behovet av en ny bolagsform. Sveriges privata aktiebolag utgörs 

mestadels av små aktiebolag med få anställda och liten omsättning. Förenklingsförslagets syfte 

och regeringens mål med regelförenklingarna är att uppnå konkurrenskraft för de svenska 

aktiebolagen och minska bolagens administrativa börda. Riksdagen beslutade i enlighet med 

prop. 2009/10:6159 att det lägsta möjliga aktiekapital för privata aktiebolag skulle sänkas från 

100 000 till 50 000 kr och träda ikraft 1 april 2010. Sänkningen motiverades med att det skulle 

vara enkelt och lönsamt att driva företag i Sverige. Sverige går mot riktningen att aktiekapitalet 

som i många andra länder har spelat ut sin roll som borgenärsskydd.60  
 

  

                                                
56 Sandström, Svensk Aktiebolagsrätt, s 104. 
57 Sandström, Svensk Aktiebolagsrätt, s 73. 
58 SOU 2009:34 
59 Prop. 2009/10:61 
60 Andersson, Kapitalskydd i aktiebolag, s 34. 
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6. Svenska ståndpunkter 

6.1 Introduktion 
I detta kapitel kommer vi att presentera utvalda yttranden om förslaget till direktivet.  

 

6.2 Regeringen 
Regeringen ger en positiv respons på åtgärder som syftar till att underlätta för personer att driva 

och etablera bolag inom europeiska unionen och dess inre marknad. De påpekar dock flertalet 

brister i förslaget som bör klargöras, bland annat hur reglerna i förslaget syftar till att skydda 

borgenärer, vilken nationell lagstiftning som bolaget ska tillämpa och åsidosättandet av 

arbetstagarens rätt och inflytande i bolaget. De ser även svårigheter i kommissionens rätt att 

implementera mallar för registreringen och bolagsordningen. Av regeringens bedömning anses 

förslaget vara förenligt med subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen samt att undanröjande 

av hinder och begränsningar kan uppnås bättre på unionsnivå än på enskilda 

medlemsstatsnivåer.61 

 

6.3 Bolagsverket 
Bolagsverket är positivt till kommissionens strävan att införa en förenkling för enmansbolag att 

verka gränsöverskridande men påpekar flera problem och utmaningar. Förslaget om ett 

minimikapital av en euro, går helt emot aktiekapitalets betydelse i svenska bolag och att det ska 

utgöra en form av säkerhet för bolagets borgenärer. Ett aktiekapital så lågt som en euro medför 

en stor risk för bolagets borgenärer oseriöst företagande. Bolagsverket menar även att 

företagarnas övriga kostnader skulle öka. Dessutom öppnas möjligheten för företagare, som 

verkar i Sverige men inte har intresse av gränsöverskridande etablering och verksamhet, att 

kringgå kravet på lägsta aktiekapital. Likaså ökar risken att använda bolagsformen i kriminellt 

syfte. 

 

                                                
61 Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM82, Justitiedepartementet 
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Den positiva verkan som förslaget kan medföra väger inte upp för resursåtgången vid ett 

genomförande av förslaget, såsom lagstiftningsarbete och marknadsföring på både nationell- och 

EU-nivå. Istället menar Bolagsverket att de möjligheter för utlandsetablering som redan finns i 

medlemsstaternas nationella lagstiftningar och EU:s regelverk ska ses över. Detta för att förenkla 

kontaktrutinerna mellan länderna, till exempel genom filialregistrering. Sammanfattningsvis 

anser Bolagsverket att om förslaget införs bör det med anledning av ovan redogjorda problem 

införas en möjlighet för varje medlemsstat att ange samma lägsta gräns för aktiekapital i  

SUP-bolag som sedan tidigare gäller i vanliga aktiebolag.62  

 

6.4 Tjänstemännens centralorganisation, TCO       
TCO ställer sig kritiska till förslaget i dess nuvarande utformning och uppmanar regeringen att, i 

första hand, inte anta direktivförslaget. I andra hand uppmanar de regeringen att få till stånd 

ändringar på vissa, enligt organisationen, väsentliga punkter. TCO menar att ”the real seat-

principen” ska gälla, alltså att huvudkontoret alltid ska finnas i sätes- och registerlandet. De vill 

även att direktivet ska innehålla en kompletterande regel som ska gälla om större delen av 

arbetsstyrkan finns i ett annat land än där sätet finns. Regeln ska se till att den tillämpliga lagen i 

dessa fall ska vara den nationella lagstiftning där större delen av arbetsstyrkan finns. TCO vill att 

MBL samt lag om styrelserepresentation för de privatanställda ska gälla i sin helhet i de fall 

svensk lagstiftning är tillämplig. Detta för att motverka att lagstiftning inom området kringgås av 

bolagsmannen. Överlag uttrycker TCO en oro över att förslaget berör en, i svensk arbetsrätt, 

central del i och med att de anser att bolagsformen öppnar för att lättare kringgå den svenska 

nationella lagstiftningen och därmed den “svenska modellen” med stort arbetstagarinflytande.  

 

Samtidigt som TCO i yttrandet trycker hårt på arbetstagarnas inflytande i Sverige, lyfter de fram 

att de anser att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen med tanke på att små och medelstora 

företag sällan bedriver gränsöverskridande verksamhet. Utifrån detta anser TCO att 

bolagsformen kommer användas inom landets gränser endast för att denna typ av bolag är enkel 

                                                
62 Bolagsverket, AD 741/2014 
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och billig att starta, något som kommer försvaga de i Sverige redan existerande 

bolagsformerna.63  

 

6.5 Svenska akademikers centralorganisation, Saco 
Saco är tydliga att med att uttrycka sig positivt angående en ny bolagsform. De anser dock att 

förslaget om SUP-bolag brister på flera punkter och därför inte bör vara ett alternativ. En av 

dessa brister är att det enligt artikel 7 punkt 4 är de nationella lagarna i det land där bolaget är 

registrerat som ska gälla. Samtidigt finns det inte något krav på att bolaget ska vara registrerat i 

det land där den huvudsakliga verksamheten bedrivs. Således finns möjlighet att kringgå den 

svenska nationella lagstiftningen om arbetstagarnas rätt till styrelserepresentation. Den enda 

ägaren av SUP-bolaget kan med stöd av artikel 21(e) både utse och avsätta ledningspersoner i 

bolaget. Utifrån beskrivningen av en ledningsperson i artikel 2 punkt 5, förmodar Saco att även 

artikel 21 (e) inbegriper arbetstagarrepresentanter. Enligt artikel 21 punkt 3 får den enda ägarens 

rätt till beslutsfattande inte inskränkas av medlemsstaterna, något som strider mot 

styrelserepresentationslagen, eftersom det är arbetstagarorganisationerna som ska utse sina 

representanter i styrelsen. Artikel 21 punkt 3 gör även att artikel 21 är motstridig i förhållande till 

MBL. Artikeln bestämmer att den enda ägaren ensam får besluta om till exempel upplösning, 

omvandling till annan associationsform eller flytt av säte. Dessa är åtgärder som Saco anser ska 

omfattas av arbetsgivarens förhandlingsskyldighet enligt MBL.  

 

Saco uttrycker utöver ovan nämnda delar i förslaget även oro för att denna bolagsform öppnar 

för fler så kallade brevlådeföretag,64 för vilka det krävs omfattande kontroller.65  

 

6.6 Enhet för fastighetsrätt och associationsrätt, FAR 
FAR bedömer direktivförslaget som bristande och anser att det behöver bli tydligare innan det 

går att ta ställning till om bolagsformen uppfyller de krav som är rimliga att ställa på en, inom 
                                                
63 TCO, Remissvar, Dnr JU 2014/2639/L1 
64 Brevlådeföretag har adress och hemvist som juridisk person på adressorten, men strävar inte efter att driva 
verksamhet där. 
65 SACO, Remissvar, Dnr JU 2014/2639/L1 
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unionen, gemensam bolagsform. Bland annat är borgenärsskyddet begränsat och som förslaget är 

utformat idag finns det fog att anta att inte tillräcklig hänsyn har tagits till bolagens borgenärer. 

Det saknas bestämmelser i artikel 21 om vid vilken tidpunkt aktieägaren senast ska ha fattat 

beslut om exempelvis när årsredovisningen ska vara inlämnad, dessutom finns inte heller någon 

reglering angående lån till närstående och krav på bolaget gällande revision.66 

 

6.7 Politiska synpunkter  
Socialdemokraternas Europaparlamentariker Marita Ulvskog och Jytte Guteland visar i en, 

gemensamt författad debattartikel, missnöje mot den nya bolagsformen. De anser att den skulle 

komma att gynna de arbetsgivare som vill kringgå nationell lagstiftning, inom exempelvis 

områdena arbetsrätt samt skatterätt. Detta skulle de kunna göra med hjälp av att ha sätet i ett land 

och bedriva verksamheten i ett annat. De lyfter fram att en sådan uppdelning även förekommer i 

redan existerande bolagsformer men menar att den nya bolagsformen, mycket beroende av 

registreringsprocessen som är fri från fysisk kontakt, kommer att underlätta detta förfarande 

avsevärt. Vidare uttrycker de oro för att bolagsstyrningen i dessa bolag inte kommer att ta hänsyn 

till fackliga rättigheter, som arbetstagarrepresentation och informationsrätt.67 

 

Moderaternas Europaparlamentariker Gunnar Hökmark bemöter Ulvskog och Gutelands 

debattartikel genom att lyfta fram syftet med den nya bolagsformen, det vill säga, att skapa nya 

jobbtillfällen inom unionen. Genom bolagsformen blir det enklare att starta företag och således 

kommer fler att bli anställda och arbetslösheten kommer att sjunka.68  

 

  

                                                
66 FAR, remissvar, Ju2014/2639/L1 
67 www.Svd.se, Guteland m.fl. Felriktat förslag om nya EU-bolag. 26/4 2015 
68 www.Svd.se, Hökmark, S missar att det handlar om nya jobb. 26/4 2015 
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7. Jämförelse mellan SPE-bolag och SUP-bolag och 

svenska privata aktiebolag 

7.1 Introduktion  
Vi kommer att presentera två viktiga delar i förslaget om ett nytt direktiv för enmansbolag som 

har fått kritik från medlemsstaterna och som vi anser kommer utgöra problem om bolagsformen 

kommer implementeras i svensk rätt. Aktiekapitalet med endast en andel och SUP-förslagets 

delar om arbetstagarmedverkan. Vi ska se hur dessa delar har förändrats från förslaget om SPE-

bolag till förslaget om SUP-bolag samt hur de förhåller sig till svensk gällande rätt. Likaså 

kommer vi presentera vilka hinder en implementering av förslaget skulle få i svensk rätt. Varje 

del avslutas med en sammanfattande analys, där för- och nackdelar tas upp. 

 

7.2 Aktiekapital 

7.2.1 SPE-bolag och SUP-bolag  
Minimikravet på kapital för SPE- bolag är fastställt till en euro.69 Innan utdelning av bolagets 

likvida medel får ske, måste en granskning av resultat- och balansräkningen göras. Detta för att 

försäkra sig om att bolagets skulder täcks av dess tillgångar efter att utdelning skett. Detta kan 

göras genom ett så kallat solvenstest. Solvenstest är dock inte obligatoriskt för SPE-bolag, utan 

endast en möjlighet att införa i bolagsordningen.70 

 

I SUP-bolaget ska det endast finnas en andel, vilken inte får delas upp, samt att något krav på att 

andelen ska ha ett högsta eller lägsta värden inte bör ställas från medlemsstaternas sida. Vad 

gäller bolagskapitalet ska det vara minst en euro, alternativt en enhet av den nationella valutan, 

det vill säga om landet där bolaget bildas inte använder sig av euro som valuta. Vidare framgår 

att för möjlighet till utdelning till bolagsmannen, ska ett test som visar att bolaget kommer att ha 
                                                
69 Zaman, m.fl, The European Private Company (SPE), s 85. 
70 COM (2008) 396/3, s 9. 
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kvar tillgångar som räcker för att täcka de skyldigheter SUP-bolaget åtagit sig, ett så kallat 

balansräkningstest, göras. Ett intyg på att bolaget är solvent ska även överlämnas från ledningen 

till bolagsmannen. Dessa två krav ska fungera som ett skydd för borgenärer.71 

 

7.2.2 Privata aktiebolag 
En näringsverksamhet utan personligt betalningsansvar utformas ofta med bolagsformen 

aktiebolag. Ett aktiebolag kan vara privat eller publikt och ska alltid ha ett aktiekapital om  

50 000 respektive 500 000 kronor, detta regleras i ABL.72 Kapitalet får även bestämmas i euro. 

Det ska i det fallet uppgå till minst motsvarande 50 000 kr enligt Europeiska centralbankens 

växelkurs. Storleken och kravet på minsta aktiekapital ska vara grunden för 

kapitalskyddsreglerna och skyddet av bolagets borgenärer.73  

 

7.2.3 Analys aktiekapital 
Redan efter flera utredningar om enklare bolag och aktiekapitalets storlek noterades att 

aktiekapitalet inte ska understiga 50 000 kr. En ytterligare sänkning skulle innebära att 

aktiekapitalets funktion som spärr mot oseriöst företagande och ogenomtänkta affärsidéer skulle 

försvagas. Kravet på endast en krona som aktiekapital som förslaget till direktivet om SUP-bolag 

föreslår, gynnar bedragare och skenbart företagande. Vidare skulle uppstartande av bolag med 

bulvaner och brevlådeföretag öka.  

 

Implementeringen skulle kunna genomföras via ändringar i bestämmelser om privata 

enmansbolag och ABL eller genom att införa SUP-bolag som en separat bolagsform. Vid det 

senare alternativet krävs det inga ändringar av gällande svenska regler. Det aktiekapital och 

minimikapital som ett grundande av SUP-bolag kräver ger ingen möjlighet för bolag att använda 

sig av aktiekapitalet som reserv och skydd för borgenärer.  

 
                                                
71 COM (2014) 212 s 22 
72 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s 58. 
73 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s 58. 
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För att kort sammanfatta har sedan 2009 förslagen om regelförenkling inte lett till någon 

förbättring av situationen. Snarare har de istället ökat kraven och bestämmelserna för de mindre 

aktiebolagen. Inte heller har förslagen medfört ytterligare valmöjligheter till andra bolagsformer. 

Överlag anses ABL vara svår att modernisera, eftersom dess omfång är stort och merparten av 

bestämmelserna är tvingande, vilket leder till tidskrävande och kostsamt arbete. Trots 

förändringen från 100 000 kronor till 50 000 kronor, som minsta aktiekapital, kan aktiekapitalet 

fortfarande vara ett hinder vid bildandet av ett litet bolag. Historiskt och om man jämför med 

internationella kapitalskyddssystem anses det svenska kapitalssystemet vara komplext eftersom 

ABL reglerar både publika och privata aktiebolag i en och samma lag. Detta har lett till att ABL 

”låst in sig i ett hörn”74 enligt Jan Andersson, och hindrar eller minskar chansen till en 

implementering av nya förslag till bolagsformer som till exempel SUP-bolag.  

 

Svensk bolagsrätt är i behov av förändring för att göra det enklare för små och medelstora 

företag att etablera och utöva sin verksamhet på den inre marknaden. Om minimikravet på  

50 000 kronor i aktiekapital kvarstår, kommer en implementering av SUP-bolag, med krav på 

endast en krona, möjligtvis locka små och medelstora företagare till att nyttja bolagsformen. Den 

svenska bolagsrätten kan inte erbjuda något alternativ till denna billiga bolagsform med 

begränsat ansvar. Möjligen bör Sverige inte lägga alltför stort fokus på aktiekapitalet och 

borgenärsskyddet, eftersom dess omfattning ändå inte uppfyller sitt syfte.  

 

7.3 Arbetstagarmedverkan 

7.3.1 SPE-bolag och SUP-bolag 
Av förslagets artikel 7 punkt 4 framgår att den nationella lagstiftningen i det land som bolaget är 

registrerat i ska gälla. Detta öppnar för SUP-bolaget att ha sätet i ett land samtidigt som 

huvudkontoret samt verksamheten finns och bedrivs i en annan medlemsstat. I de fall ett SPE-

bolag omfattas av arbetstagarmedverkan och ska flytta till en medlemsstat som inte har 

                                                
74 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s 34. 
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arbetstagarmedverkan måste ledningsorganet och arbetstagarrepresentanter förhandla om ett 

avtal om arbetstagarmedverkan. Om avtal inte träffas eller av annan anledning saknas, ska 

reglerna som gällde i staten där bolaget grundades gälla.75 Även när det gäller 

arbetstagarmedverkan gäller den generella principen. 

 

7.3.2 Privata aktiebolag 
Eftersom ett aktiebolags säte måste vara i någon av Sveriges kommuner, kommer aktiebolaget 

även inom andra områden att omfattas av den svenska lagstiftningen. Ett av dessa områden är 

arbetsrätt. I den svenska lagstiftningen finns det vissa lagar som ska se till att ge arbetstagarna 

större inflytande i företagen. En av dessa lagar är lag (1987:1245) om styrelserepresentation för 

de privatanställda, denna lag stadgar att ett aktiebolag som har haft i genomsnitt 25 arbetstagare 

sysselsatta i Sverige under det senaste räkenskapsåret måste ge rätten till arbetstagarna att ha 

representanter i styrelsen. Det ska i dessa fall finnas minst två arbetstagarledamöter samt en 

suppleant för var och en av arbetstagarledamöterna 4 §. Om styrelserepresentation för de 

anställda ska finnas är det den lokala arbetstagarorganisation som ska fatta beslut om detta. 

Organisationen ska även vara bunden gentemot företaget genom kollektivavtal, 6 §.  

De som är anställda av svenska aktiebolag omfattas även av MBL. Med hjälp av MBL erhåller 

arbetstagarna förhandlingsrätt, rätt till information, rätt till medbestämmande, fackligt 

tolkningsföreträde samt facklig vetorätt. Övervägande del av dessa rättigheter tillämpas när det 

finns kollektivavtal för arbetsplatsen. Om det finns kollektivavtal, blir parterna dessutom 

tvingade att iaktta fredsplikten. 

  

                                                
75 COM (2008) 396/3, s. 11. 
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7.3.3 Analys arbetstagarmedverkan 
En av de svagheter som är lättast att identifiera i förslaget till den nya bolagsformen jämfört med 

svensk rätt är de arbetsrättsliga. I den svenska lagstiftningen finns tydliga och omfattande regler 

som skyddar arbetstagarnas rättigheter, bland annat representation genom kollektivavtal och 

fackföreningar. Dessa är i det närmaste obefintliga i både förslaget om SPE-bolag samt  

SUP-bolag. Även om bolaget endast har en ägare kan det alltså ha många anställda som 

påverkas. Kommissionen lämnar istället över ansvaret för regleringen inom området till de 

nationella lagstiftarna. Trots att kommissionen reglerar bestämmelserna om 

arbetstagarmedverkan genom att lämna över ansvaret, krävs det tydliga riktlinjer i förslaget, 

annars är det oförenliga med artikel 153.1 f i EUF-fördraget,76 som förespråkar företrädande av 

både arbetstagare och arbetsgivare.  

 

Överlämnandet av ansvar till medlemsstaterna kombinerat med att sätet inte behöver vara i 

samma land som där den huvudsakliga verksamheten bedrivs, medför en risk att bolag bildas och 

har sitt säte i ett land enbart för att kringgå lagstiftning i det land där den huvudsakliga 

verksamheten bedrivs. Detta blir extra tydligt i fallet om arbetstagarmedverkan och redan när 

förslaget om SPE-bolag kom, år 2008, kritiserades bristande reglering angående detta, av bland 

andra svenska arbetstagarorganisationer.77 Varken SPE- eller SUP-förslagen innehåller några 

mer utförliga regler om arbetstagarmedverkan än dem som nämns i avsnitt 7.3.1. Dessutom var 

vid överläggningen av förslaget om SUP-bolag endast företrädare för arbetsgivare och näringsliv 

representerade, medan medverkan av arbetstagarparter och fackföreningar åsidosattes.78 Trots 

möjligheten för kommissionen att utforma ett nytt förslag med regler och direktiv gällande 

arbetstagarinflytande, åsidosattes det alltså även i förslaget om SUP-bolag. Bolagen ges därmed 

möjlighet att enkelt kringgå vissa medlemsstaters skyddsnorm, där arbetstagarnas 

medbestämmanderätt utgör en stor och viktig del. Kommissionens förslag innehåller heller ingen 

riktlinje om hur arbetstagare i ett bolag med flera faktiska säten ska kunna åberopa sina 

rättigheter i anställningsförhållandet i domstol.  

                                                
76 Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, s 114 f 
77 Europeiska privata aktiebolag (SPE-bolag), Faktapromemoria 2007/08: FPM133 
78 Förslag till yttrande; Europaparlamentet, utskottet för sysselsättning och sociala frågor.  
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Kommissionen väljer alltså att helt avstå stadgar om arbetstagarinflytande för att slippa 

arbetsrättsliga regler. Möjligtvis av bekvämlighet, genom att föra vidare ansvaret till 

medlemsstaterna, från förordning till direktiv, eller bara för att hålla diskussionen levande om 

förslaget och behovet av en ny bolagsform i EU. Sammanfattningsvis går de miste om chansen 

att förbättra en av flera delar som fick utstå hård kritik redan när SPE-förordningen 

presenterades. 
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8. Analys 

8.1 Introduktion 
I denna del kommer vi att analysera om SUP-bolagen kan vara ett konkurrenskraftigt alternativ 

för små och medelstora företag i Sverige samt redogöra för behovet av en ny bolagsform i 

Sverige. 

 

8.2 Är Sverige i behov av en ny bolagsform och är SUP-bolag i så 
fall rätt form av bolag? 
Trots de regelförenklingsförslagen i ABL som från 2009 förslagits och tillämpats, avskaffande 

av revisionsplikten och sänkt aktiekapital, har detta inte lett till någon betydande förenkling, 

snarare anses de vara små regelförenklingar i ett så omfattande regelverk. Regelförenklingarna 

har istället ökat kraven för mindre aktiebolag vilket har lett till större svårigheter för mindre 

bolag att etablera sig. Överlag anses ABL vara svår att modernisera, eftersom dess omfång är 

stort och merparten av bestämmelserna är tvingande, vilket leder till tidskrävande och kostsamt 

arbete för bolagen. Lagen innehåller både regleringar för publika och privata bolag vilket gör den 

otydlig och komplex. Den får även anses svårtolkad och administrativt betungande för 

nyföretagare. 

 

År 2010 genomfördes en sänkning av aktiekapitalet från 100 000 kronor till 50 000 kronor för 

privata aktiebolag. Sedan dess har det förts en fortsatt diskussion om aktiekapitalets storlek och 

om det ens ska finnas kvar. Ett så lågt aktiekapital som 50 000 kronor kan anses onödigt, 

eftersom det, från början, huvudsakligt syfte var att täcka aktiebolagets åtaganden gentemot sina 

borgenärer, vilket ett aktiekapital på 50 000 kronor i många fall inte gör. Lagstiftarens små 

regelförenklingar lyckas inte ge den effekt och förenkling som behövs i det svenska regelverket, 

ABL Det finns fortfarande behov av flertalet regelförenklingar som gör det enklare att starta upp 

och driva privata aktiebolag, samt åtgärder som minskar det administrativa.  
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Syftet med att presentera förslaget till direktivet om SUP-bolag är att införa en bolagsform hos 

medlemsstaterna som gör det lättare att utöva och etablera sig på den inre marknaden. I delen 

nedan kommer vi att analysera, om SUP-bolag och ett införlivande av bolagsformen, kan vara ett 

konkurrenskraftigt alternativ i förhållande till dagens svenska privata aktiebolag.  

 

Vid en jämförelse mellan det omfattande regelverk ABL erbjuder och förslaget om SUP-bolag, 

skiljer sig strukturen avsevärt. Uppbyggnaden av förslaget innehållet ett begränsat antal punkter 

om hur bolagsformen ska fungera. Det är enkelt och modernt, vilket är något som många 

regelverk eftersträvar och är helt motsatt nuvarande struktur i ABL. I förslaget framstår även 

SUP-bolag som en väldigt enkel bolagsform i vilken en kravlös struktur med minimikapital ger 

stiftaren stora möjligheter att själva reglera bolagsordningen och därigenom även vilka lagar som 

bolaget ska omfattas av. Bolagsmannens möjlighet till flexibilitet gör SUP-förslaget 

konkurrenskraftigt men det finns även en stor risk att problem uppstår om det saknas regler i 

bolagsordningen. SUP-förslaget erbjuder i dessa fall inga standardbestämmelser som träder in 

om bolagsmannen missat att ta upp något i bolagsordningen, till skillnad mot ABL som i många 

delar innehåller tillvägagångssätt och lösningar. Om förslaget skulle implementeras i svensk rätt, 

måste lagstiftare tydligt klargöra vilka regler som ska gälla för vilken bolagsform. Företagare 

skulle i princip kunna utnyttja regelverket i ABL samtidigt som de utnyttjar de lindrigare kraven 

i SUP-direktivet. Delar som privata aktiebolag och svensk bolagsrätt ser som självklara som till 

exempel arbetstagarmedverkan, ansvarsfrihet och personligt betalningsansvar för 

styrelseledamöter regleras sparsamt eller inte alls. I dessa fall bör Sverige överväga och 

bestämma om SUP-bolag ska tillämpa ABL:s nuvarande regler eller inte. 

 

Vissa delar i förslaget som vi anser är positiva och kan öka etableringen utomlands är att det inte 

ställs några krav på anknytning mellan verksamhet och säte, bolaget kan alltså fritt flytta säte 

inom unionen. Vi anser däremot att det är tydligast och enklast om ett bolag är registrerat i 

samma land som verksamheten har anknytning och utgår ifrån.  

 

Registreringsförfarande ska ske via en onlineregistrering hos medlemsstaterna, stiftaren ska 
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alltså inte behöva infinna sig fysiskt. Registreringsorganet ska med hjälp av medlemsstaterna ta 

ansvar för kontroll och reglering av stiftarens identitet. Dessa åtaganden kräver en mer 

omfattande granskning från nationella registreringsmyndigheten, eftersom bildandet av SUP har 

gjorts väldigt enkelt. De enkla praktiska möjligheterna och tidsrymden förhindrar kontrollen av 

bolagens företrädare vilket kommer medföra ekonomiska konsekvenser. Likaså är 

registreringsförfarandet hos Bolagsverkets avgiftsfinansierat, således krävs ytterligare 

bestämmelser om vad som gäller vid onlineregistreringen av SUP-bolag. 

 

8.2.1 Subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen 
I och med att kommissionens syfte med förslaget, att undanröja nationella begränsningar och 

hinder, anses det lättare att uppnå på unionsnivå istället för på medlemsnivå, finns en risk att 

SUP-bolag försvagar Sveriges redan etablerade bolagsformers positioner som givna val vid 

uppstartande av företag. Beroende på att bolagsformen kan användas som ett billigare och 

enklare sätt att upprätta, registrera, starta och driva ett bolag. På så vis kan den nya bolagsformen 

anses strida mot subsidiaritetsprincipen. Däremot bör påpekas att de flesta instanser och 

organisationer som uttalat sig är eniga om en ny unionsgemensam bolagsform kommer att 

behövas. En ny bolagsform som genom ett direktiv skulle implementeras av medlemsstaterna i 

deras nationella lagstiftning kan inte anses strida mot proportionalitetsprincipen. Det hade den 

däremot gjort om förslaget hade gällt en förordning, som det gjorde i förslaget om SPE-bolag, 

således går det att konstatera att kommissionen gjort en förändring till det bättre i det senare 

förslaget, eftersom vi anser att en förordning inte hade stått i proportion till de åtgärder som 

krävs för att uppnå målen med en ny bolagsform.  

 

8.3 SUP-bolags konkurrenskraft 
Vid en jämförelse av SPE- och SUP-bolag skiljer sig förslagen inte avsevärt och egentligen har 

förslaget om ett nytt direktiv som kom 2014 fått i stort sett samma respons som SPE-

förordningen fick. Kommissionen har missat möjligheten att förändra och utveckla förslaget om 

SPE-bolag, samt lösa de problem som fanns i förslaget om SPE-bolag, trots att de istället för en 
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förordning format förslaget till ett direktiv. Det sistnämnda ger medlemsstaterna friheten att 

själva implementera bolagsformen i nationell lagstiftning. Syftet med förslaget från 

kommissionen, att främja och stödja gränsöverskridande företagsgrundande och underlätta små- 

och medelstora företag inom unionen, uppnås inte. Utifrån de yttranden från remissinstanserna vi 

har tagit del av finns det goda möjligheter för den nya bolagsformen att etablera sig i Sverige och 

väljas före de svenska alternativen. Att bolagsformen skulle vara konkurrenskraftig, anser vi att 

det inte råder något tvivel om. Dock anser vi att det finns en stor risk att det egentliga 

huvudsyftet med bolagsformen, underlätta etablering för företag över gränserna inom unionen, 

inte kommer att komma i första hand för de företagare som startar SUP-bolag. Incitamenten till 

att bilda SUP-bolag blir fel när den svenska lagstiftningen och svenska modellen, med stort 

fackligt inflytande och omfattande arbetstagarrepresentation, helt kan åsidosättas för att 

arbetsgivare ska uppnå arbetsrättsliga fördelar. Vi anser, precis som de flesta svenska instanser 

och fackförbund, att det är viktigt att underlätta för små och medelstora företag men ställer oss 

tveksamma till om SUP-bolagens underlättande av etablering kan väga upp de nackdelar 

bolagsformen medför.  

 

Ett av de svåraste problemen att lösa är att bolagsformen ska fungera i olika länder. Bolaget ska 

omfattas av den nationella lagstiftning i den medlemsstat där SUP-bolaget är registrerat, men 

eftersom inget krav på registrering i den stat där huvudkontoret finns eller arbetet utförs, riskerar 

förslaget leda till en negativ konkurrens mellan medlemsstaterna. Det blir således en fråga om 

vilken av medlemsstaternas regler som är blir mest fördelaktig. Detta leder till att reglerna, om 

de jämförs med de företag som utnyttjar bolagsformen för att bedriva verksamhet i endast en 

medlemsstat, blir ett hinder för de bolag som använder sig av bolagsformen för dess egentliga 

huvudsyfte. 

 

Europeiska små och medelstora företags utveckling påverkas och hindras av komplicerade 

lagstiftning och olika nationella regelverk vid etablering och verkande över gränserna. I hand 

med kommissionens mål och visioner, vill de skapa en ökad konkurrens och tillfredsställa 

företagens möjligheter att etablera sig. Med flera historiska initiativtaganden från EU:s 
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sida79 med olika förslag om förändringar som var och en förespråkar med lösningen på 

problemen, slopas de flesta när de inte lyckas bemästra de praktiska utmaningarna som ställs och 

lyckas därmed inte möta behoven på marknaden. Efter kommissionens misslyckande med SPE-

bolag, kommer initiativtagarnas nya förslag om direktivet för enmansbolag, SUP-bolag. För att 

SUP-bolagen ska kunna uppfylla Europas små och medelstora företags behov och bli en 

konkurrerande framtida bolagsform behöver flera parter samverka och bidra med kunskap och 

kraft, för att underlätta för företags framtida gränsöverskridande verksamheter och etableringar. 

 

Slutsats  
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att förslaget om SUP-bolag inte har fått den respons i 

media som kommissionen förmodligen velat. Likt förslaget om SPE-förordningen, verkar inte 

medlemsstaterna lyckas enas och komma överens. Svenska instanser är positivt inställda till 

åtgärder och förslag som kan hjälpa och underlätta etableringen för små och medelstora företag. 

Däremot kritiserar de förslaget till ett direktiv om privata enmansbolag och de anser att 

fördelarna överskuggas av nackdelarna. Därför anser vi att det är viktigt för framtida förslag om 

enmansbolag med begränsat ansvar att de anpassar sig mer till nationella regelverk och ser över 

företagens behov. Svensk bolagsrätt är i behov av förändring och förenkling för små privata 

aktiebolag. Förslaget till direktiv om bolag med begränsat ansvar är intressant, men för att bli ett 

riktigt användbart verktyg för utvecklingen på den inre marknaden och ett konkurrenskraftigt 

alternativ till privata aktiebolag krävs mer tydlighet från kommissionens sida. Vi anser således 

att bolagsformen inte uppfyller de krav för att vara ett konkurrerande bolagsform i förhållande 

till det svenska privata aktiebolaget. Istället för att fokusera på att hitta en ny möjlig bolagsform 

bör lagstiftaren fortsätta arbetet med att förenkla den gällande lagstiftningen som används för 

svenska privata aktiebolag, ABL. Vi håller med Bolagsverket om att se över och utveckla de 

möjligheter och förenkla de kontaktrutiner som redan finns för utlandsetablering inom 

medlemsstaternas nationella lagstiftning och EU:s regelverk.   

                                                
79 Rådets förordning (2004:703) 
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Bilaga 1 – SPE 
Article 9 

Registration 

1.  Each SPE shall be registered in the Member State in which it has its registered office 

in a register designated by the applicable national law in accordance with Article 3 of 

Directive 68/151/EEC24. 

2.  The SPE shall acquire legal personality on the date on which it is entered in the 

register. 

3.  In the case of a merger by acquisition, the acquiring company shall adopt the form of 

an SPE on the day the merger is registered. 

In the case of a division by acquisition, the recipient company shall adopt the form of 

an SPE on the day the division is registered. 

 

Article 10  

Registration    

1. Application for registration shall be made by the founding shareholders of the SPE or by 

any person authorised by them. Such application may be made by electronic means.  

2. Member States shall not require any particulars and documents to be supplied upon 

application for the registration of a SPE other than the following:     

       

(a)  the name of the SPE and the address of its registered office; 

(b)  the names, addresses and any other information necessary to identify the persons who are 

authorised to represent the SPE in dealings with third parties and in legal proceedings, or 

take part in the administration, supervision or control of the SPE;  

(c)  the share capital of the SPE;          

(d)  the share classes and the number of shares in each share class;  

(e)  the total number of shares; 

(f)  the nominal value or accountable par of the shares; 

(g)  the articles of association of the SPE; 
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(h)  where the SPE was formed as a result of a transformation, merger or division of 

companies, the resolution on the transformation, merger or division that led to the 

creation of the SPE.  

3.  The documents and particulars referred to in paragraph 2 shall be provided in the 

language required by the applicable national law. 

4.  Registration of the SPE may be subject to only one of the following requirements: 

(a) a control by an administrative or judicial body of the legality of the documents 

and particulars of the SPE; 

(b) the certification of the documents and particulars of the SPE. 

5.  The SPE shall submit any change in the particulars or documents referred to in points 

(a) to (g) of paragraph 2 to the register within 14 calendar days of the day on which 

the change takes place. After every amendment to the articles of association, the SPE 

shall submit its complete text to the register as amended to date. 

6.  The registration of an SPE shall be disclosed. 

       

Article 26 

General provisions 

1.  The SPE shall have a management body, which shall be responsible for the 

management of the SPE. The management body may exercise all the powers of the 

SPE not required by this Regulation or the articles of association to be exercised by 

the shareholders. 

2.  The shareholders shall determine the organisation of the SPE, subject to this 

Regulation.  

 

Article 27 

Resolutions of shareholders 

1.  Without prejudice to paragraph 2, at least the following matters shall be decided by a 

resolution of the shareholders by a majority as defined in the articles of association 

of the SPE: 
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(a) variation of rights attaching to shares; 

(b) expulsion of a shareholder; 

(c) withdrawal of a shareholder; 

(d) approval of the annual accounts; 

(e) distribution to the shareholders; 

(f) acquisition of own shares; 

(g) redemption of shares; 

(h) increase of share capital; 

(i) reduction of share capital; 

(j) appointment and removal of directors and their terms of office; 

(k) where the SPE has an auditor, appointment and removal of the auditor; 

(l) transfer of the registered office of the SPE to another Member State; 

(m) transformation of the SPE; 

(n) mergers and divisions; 

(o) winding up; 

(p) amendments to the articles of association, not covering matters mentioned in 

points (a) to (o). 

2.  Resolutions on the matters indicated in points (a), (b), (c), (i), (l), (m) (n), (o) and (p) 

of paragraph 1 shall be taken by a qualified majority. 

For the purposes of the first subparagraph, the qualified majority may not be less 

than two-thirds of the total voting rights attached to the shares issued by the SPE. 

3.  The adoption of resolutions shall not require the organisation of a general meeting. 

The management body shall provide all shareholders with the proposals for 

resolutions together with sufficient information to enable them to take an informed 

decision. Resolutions shall be recorded in writing. Copies of the decisions taken shall 

be sent to every shareholder.  

4.  Resolutions of the shareholders shall comply with this Regulation and the articles of 

association of the SPE. 

The right of shareholders to challenge resolutions shall be governed by the 
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applicable 

national law. 

5.  If the SPE has only one shareholder, he shall exercise the rights and fulfill the 

obligations of the shareholders of the SPE set out in this Regulation and the articles 

of association of the SPE. 

6.  Resolutions on matters indicated in paragraph 1 shall be disclosed. 

7.  Resolutions may be relied on as follows: 

(a) in relation to the shareholders, the management body of the SPE and its 

supervisory body, if any, on the date they are adopted, 

(b) in relation to third parties, in accordance with the provisions of the applicable 

national law implementing paragraphs 5, 6 and 7 of Article 3 of Directive 

68/151/EEC.   
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Bilaga 2 - SUP 
Article 13 

Registration      

1. Member States may only require for the registration of an SUP the following information or 

documentation: 

(a) the name of the SUP; 

(b)  the address of the registered office, the central administration and/or the principal place 

of business of the SUP; 

(c)  the business object of the SUP; 

(d)  the names, the addresses and any other information necessary to identify the founding 

member and, where applicable, the beneficial owner and a representative that registers 

the SUP on the member’s behalf; 

(e)  the names, addresses and any other information necessary to identify the persons who are 

authorised to represent the SUP in dealings with third parties and in legal proceedings 

and whether they have not been disqualified by laws of Member States referred to in 

Article 22; 

(f)  the share capital of the SUP; 

(g)  the nominal value of the single-share, where relevant; 

(h)  the articles of association of the SUP; 

(i)  where applicable, the decision authorising the company's conversion into an SUP.  

        

2. The Commission shall establish, by means of an implementing act, a template to be used for 

the registration of SUPs in the registers of companies of the Member States in accordance with 

paragraph 1. That implementing act shall be adopted in accordance with the examination 

procedure referred to in Article 27.  
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Article 14 

Registration 

1. An SUP shall be registered in the Member State in which it is to have its registered 

office. 

2. An SUP shall acquire legal personality on the date on which it is entered in the register of 

companies of the Member State of registration. 

3. Member States shall ensure that the registration procedure for newly incorporated SUPs 

may be completed electronically in its entirety without it being necessary for the 

founding member to appear before any authority in the Member State of registration (on-

line registration). 

4. National on-line registration web-sites shall include links to the registration web-sites in 

other Member States. Member States shall ensure that the following templates are used 

for on-line registration: 

1. (a)  the uniform template of articles of association referred to in Article 11, and 

2. (b)  the registration template referred to in Article 13. 

Member States shall issue a certificate of registration confirming that the registration 

procedure has been completed. The certificate of registration shall be issued no later than 

three working days from the receipt of all the necessary documentation by the competent 

authority. 

1. Member States may lay down rules for verifying the identity of the founding member, 

and any other person making the registration on the member's behalf, and the 

acceptability of the documents and other information submitted to the registration body. 

Any identification issued in another Member State by the authorities of that State or on 

their behalf, including identification issued electronically, shall be recognised and 

accepted for the purposes of the verification by the Member State of registration. 

Where, for the purposes of the first subparagraph, it is necessary for Member States to 

have recourse to administrative cooperation between them, they shall apply Regulation 
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(EU) No 1024/2012. 

6. Member States shall not make the registration of an SUP conditional on obtaining any 

licence or authorisation. The registration of the SUP, all documents provided during the 

process of registration and subsequent changes to them, shall be disclosed in the relevant 

register of companies immediately after registration. 

 

Article 21 

Organisation 

1.  Decisions taken by the single-member of an SUP shall be recorded in writing by the 

single-member. Records of decisions taken shall be kept for at least five years. 

2.  A single member shall decide on the following: 

1.  (a)  approval of the annual accounts; 

2.  (b)  distribution to the member; 

3.  (c)  increase of share capital; 

4.  (d)  reduction of share capital; 

5.  (e)  appointment and removal of directors; 

6.  (f)  remuneration, if any, of directors, including when the single member is a 

director; 

7.  (g)  change of the registered office; 

8.  (h)  appointment and removal of the auditor, where applicable; 

9.  (i)  conversion of the SUP into another company form; 

10.  (j)  dissolution of the SUP; 

11.  (k)  any amendments to the articles of association. 

The single member may not delegate the decisions referred to in the first subparagraph to 

the management body. 

3.  The single-member shall be allowed to take decisions without calling a general meeting. 

No formal restrictions shall be imposed by Member States on the power of the single 

member to take decisions, including as regards the place and the time at which such 

decisions may be taken. 
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Bilaga 3 - ABL 
Bildande 

Vid bildandet ska en färdigställd och daterad stiftelseurkund upprättas och undertecknas av 

stiftarna. Stiftelseurkunden ska alltid innehålla teckningskurs samt fullständigt namn, 

personnummer, alternativt födelsedatum om personnummer inte finns, för styrelseledamot. I 

vissa fall ska även fullständigt namn samt personnummer anges för revisor, styrelsesuppleant, 

revisorssuppleant och lekmannarevisor. Organisationsnummer ska anges för revisorn, i de fall 

revisorn är ett registrerat revisionsbolag. Stiftarna, som ska upprätta stiftelseurkunden, kan vara 

en eller flera fysiska eller juridiska personer. I stiftelseurkunden ska samtliga aktier fördelas på 

en eller flera av stiftarna och därtill även betalas. Bolaget anses bildat när samtliga stiftare skrivit 

på stiftelseurkunden. Därefter ska styrelsen anmäla bolaget till registrering. 

  

Registrering 

Anmälan till Bolagsverket för registrering ska ske inom sex månader från det att stiftarna skrivit 

under stiftelseurkunden. 

Aktiebolaget ska registreras i Bolagsverkets aktiebolagsregister, registreringen ska ske på 

svenska. Om bolaget som ska registreras begär det, ska registreringen även ske på ett språk som 

är officiellt inom unionen, norska eller isländska. Därefter ska registreringen kungöras i inrikes 

post och tidningar av Bolagsverket. I de fall det förekommer fel i registreringsförfarandet ska 

Bolagsverket förelägga bolaget att komma med åsikt eller rättelse i frågan. Om detta inte görs 

ska anmälan till aktiebolagsregistret skrivas av. När bolaget förts in i aktiebolagsregistret och 

detta har kungjorts ska tredje man anses ha fått vetskap om det som har förts in i 

aktiebolagsregistret.  

  

Organisation 

Ett aktiebolag ska ha en styrelse som utses av bolagsstämman. I styrelsen ska ingå en eller 
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flera ledamöter. Högsta och lägsta antalet ledamöter alternativt det exakta antalet ledamöter ska 

anges i bolagsordningen. I aktiebolag som har färre än tre styrelseledamöter ska det finnas minst 

en styrelsesuppleant, i aktiebolag som har tre eller fler styrelseledamöter får suppleanter utses. 

Styrelsen står för förvaltningen av bolagets ärenden samt för organisationen i bolaget.  

I publika aktiebolag är det styrelsens uppgift att utse en verkställande direktör, i dessa bolag 

måste en verkställande direktör finnas, medan det i privata bolag inte är tvång på verkställande 

direktör. Den verkställande direktörens uppgift är att sköta bolagets löpande förvaltning, genom 

att ta hänsyn till styrelsens anvisningar och riktlinjer.  
 


