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Abstract 

 
This essay sets out to investigate if companies are entitled to free movement within the EU 

and if they without problem can move their residence from country to country. The essay also 

contains a report on what is done within the EU to harmonize company law. Finally, a study is 

made to investigate why the European company hasn’t been that successful among companies 

in Sweden. 

 Concerning the first question the answer is that companies in practice aren’t entitled to 

free movmenet even though it’s prescribed in the EC legislation. The reason to this is that the 

member states apply different principles that make it impossible for companies to move to 

another state without being liquidated in the first state and re-established in the second state. 

The EC court of justice has in several rulings stated that this problem has to be taken care of 

since it’s inconsistent with the EC legislation. 

 The work with harmonization of the company law within the EU has been going on for 

about fifty years and has consisted of different directives to reach a minimum standard in all 

members states. The fourteenth and last of these directives will make it easier for companies 

to move but no one knows when this directive will be adopted by the EC council. 

  Besides the directives there also exist three different types of companies that are common 

within the whole union. These companies are the European Economic Interest Grouping, the 

European Cooperative Society and the European company. The European company hasn’t 

been very successful and one reason for that is that the legislation is difficult to understand 

since it’s different in every member state, at least according to a couple of Swedish companies 

that participated in a consultation made by the European commission in spring 2006. 

 My own opinions on the European company are mostly the same as the Swedish 

companies and I would like to see an even more uniform legislation. I also think that we in a 

couple of years will see a lot more European companies as time goes by and the cracks in the 

legislation has been fixed. 
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Sammanfattning 

 
Denna uppsats tar sikte på att utreda om det existerar fri rörlighet inom EU även för 

aktiebolag, d.v.s. om aktiebolag fritt kan flytta sitt säte mellan olika medlemsstater utan att 

problem uppstår. Dessutom undersöks vad som gjorts inom EU för att harmonisera reglerna 

på det bolagsrättsliga området. Slutligen och som huvudsyfte för uppsatsen görs en ansats att 

försöka ta reda på varför den övernationella bolagsformen europabolag inte blivit någon succé 

bland svenska företagare sedan den infördes i oktober 2004. 

 Beträffande den första frågan konstateras att aktiebolag inte har samma fria rörlighet som 

fysiska personer, trots att EGF föreskriver detta. Anledningen är att medlemsländerna 

tillämpar olika lagvalsprinciper som i många fall gör det omöjligt för bolag att byta 

nationalitet utan att först likvideras och sedan omregistreras. Detta har även konstaterats i ett 

antal rättsfall från EG-domstolen där domstolen ansett att rättsläget inte varit förenligt med 

EGF och att åtgärder bör vidtas. 

 Harmoniseringsarbetet på det bolagsrättsliga området inom EU har pågått sedan 1950-

talet och har bl.a. bestått i att ta fram ett antal bolagsdirektiv för att uppnå en minimistandard i 

samtliga medlemsstaters lagstiftning. Det fjortonde och senaste i raden av dessa direktiv 

ämnar lösa den problematik som i dagsläget finns beträffande bolagsflytt. Direktivet har dock 

inte antagits ännu och ingen vet heller när eller om detta sker. 

 Utöver bolagsdirektiv finns tre olika övernationella bolagsformer – europeiska 

ekonomiska intressegrupperingar, europakooperativ och europabolag – vars syfte är att 

underlätta företagens samarbete över gränserna. Just europabolaget är något som 

kommissionen är mycket stolta över trots detta har inte många europabolag registrerats. I 

Sverige finns i maj 2007 endast fem europabolag registrerade och anledningen till detta tycks 

vara flera men ett svåröverskådligt regelverk och avsaknaden av en övernationell 

skattelösning verkar vara de största, åtminstone om man tolkar de svar som ett antal svenska 

företag lämnade på en konsultation från kommissionen våren 2006. 

 Mina egna åsikter om europabolag överensstämmer till stor del med de åsikter som finns 

hos svenska företag och jag skulle gärna se att regleringen om europabolag var mer enhetlig 

och inte styrs så mycket av nationell rätt, vilket är fallet i dagsläget. Jag är dessutom tämligen 

övertygad om att mängden europabolag kommer att öka i takt med att SE-förordningen 

justeras något och fler företag inser europabolagets fördelar. 
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Förkortningar 

 
ABL Aktiebolagslagen (2005:551) 

BrB Brottsbalken 

EEIG Europeiska ekonomiska intressegrupperingar 

EG  Europeiska gemenskapen 

EGF EG-fördraget 

EU  Europeiska unionen 

HD  Högsta domstolen 

Kommissionen Europeiska kommissionen 

Prop. Proposition 

RR  Regeringsrätten 

Rådet Europeiska unionens råd 

SCE Societas Cooperativa Europaea 

SE  Societas Europaea 

UNICE Union des Industries de la Communauté Européenne 
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1 Inledning 

 

1.1 Ämnesval 
 

Ett av de viktigaste målen inom EU är upprättandet av en inre marknad där det skall råda fri 

rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital. Som ett led i strävan efter detta har det på 

det bolagsrättsliga området utvecklats ett EG-rättsligt regelverk vars syfte är att underlätta 

överstatligt samarbete och skapa likvärdiga rättsliga förutsättningar för bolag, oavsett i vilket 

EU-land de är verksamma.1 

 Ovan nämnda harmoniseringsarbete har pågått i snart ett halvt sekel och bl.a. bestått av att 

löpande ta fram ett antal bolagsdirektiv vars syfte varit att få de olika medlemsstaternas 

bolagsrättsliga lagstiftning mer enhetlig. Vid sidan av detta har det även arbetats med att 

skapa associationsformer som är gemensamma för hela unionen och i mitten av 1980-talet 

sjösattes bolagsformen europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) som närmast kan 

liknas vid ett övernationellt handelsbolag.2 

 Frågan om en europeisk aktiebolagsform har diskuterats sedan 1960-talet och denna 

diskussion fortsatte även efter införandet av EEIG. Det krävdes dock många hårda 

förhandlingar innan medlemsstaterna hösten 2000 till slut kunde enas kring en förordning om 

europabolag, SE-förordningen. Denna förordning antogs av rådet den 8 oktober 2001 och den 

trädde i kraft tre år senare. Den 8 oktober 2004 är således ett viktigt datum i EU:s historia, 

framförallt p.g.a. europabolaget ses som en symbol för den långtgående integrationen inom 

EU.3 

 Det har nu gått några år sedan SE-förordningen trädde i kraft och det har visat sig att 

endast ett litet antal bolag väljer en övernationell bolagsform. I maj 2007 fanns endast fem 

europabolag registrerade i Sverige samt att ytterligare två befann sig i registreringsprocessen. 

Tre av de registrerade bolagen var dessutom lagerbolag, d.v.s. bolag som inte har någon 

verksamhet utan enbart bildas för att säljas vidare till någon som snabbt vill komma igång 

med sin verksamhet och slippa väntetider för registrering etc.4 Fråga uppkommer därför vad 

detta beror på. Är regelverket för europabolag allt för komplicerat och opraktiskt eller är det 

helt enkelt så att bolag i själva verket inte har något behov av att flytta? 
                                                
1 Ds 2003:15, s. 13. 
2 Ds 2003:15, s. 13-14. 
3 Ds 2003:15, s. 13-14. 
4 Lillemor Holmsten 
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1.2 Syfte 
 

Huvudsyftet med denna uppsats är att försöka utreda vad det beror på att den överstatliga 

bolagsformen europabolag inte utnyttjas i särskilt stor utsträckning. För att kunna beskriva 

bakgrunden till denna bolagsform krävs dessutom en redogörelse för problematiken kring 

bolagsflytt mellan olika medlemsländer inom EU. Ett av uppsatsens syften är därför även att 

förklara just denna problematik. Uppsatsen syftar också till att kort redogöra för det arbete 

med harmoniseringen av EU:s bolagsrätt som pågått under många årtionden och som 

fortfarande pågår. 

 

1.3 Problemformulering 
 

Utifrån uppsatsens syfte har jag valt att dela upp min problemformulering i tre olika frågor: 

• Kan bolag flytta, d.v.s. existerar fri rörlighet även för aktiebolag? 

• Vad görs inom EU för att harmonisera bolagsrätten inom unionen? 

• Vad kan vara anledningen till att den övernationella bolagsformen europabolag inte 

utnyttjas i särskilt stor utsträckning? 

 

1.4 Avgränsning 
 

SE-förordningen är relativt stor till omfattningen och att redogöra för alla dess materiella 

delar är enligt mig inte relevant med hänsyn till uppsatsens syfte. Jag har därför valt att 

fokusera på de regler som ger europabolaget dess karaktäristiska egenskaper men har ändå 

försökt att undvika att blir för detaljerad då allt för mycket genomgång av detaljer i mitt tycke 

endast skulle förvirra läsaren och troligen inte harmonisera med syftet. 

 Som nämns ovan antogs i mitten av 1980-talet en förordning om en första övernationell 

bolagsform, EEIG. Jag har dock valt att endast kort beröra denna bolagsform för att istället 

lägga större fokus på europabolaget. Anledningen till detta är att europabolaget som 

bolagsform påminner mer om ett aktiebolag och därför känns mer intressant att utreda än 

Europakooperativ och EEIG då den sistnämnda bolagsformen närmast kan liknas vid ett slags 

samarbetsavtal mellan två bolag från olika medlemsstater och den förra är så pass färsk att det 

knappt finns något material att tillgå. Dessutom finner jag det mer angeläget att undersöka 

europabolaget med anledning av dess aktualitet. 

 Ytterligare en avgränsning som jag valt att göra är att hålla mig till svenska företag och 

organisationer i den empiriska delen. Att ta in och sammanställa undersökningsmaterial från 
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samtliga medlemsstater skulle innebära en arbetsbörda som inte är anpassad för en uppsats på 

denna nivå. 

 Min ursprungliga avsikt var att även kontakta några av de få europabolag som är 

registrerade i Sverige för att på så sätt få höra deras åsikter och erfarenheter av hur det är att 

vara ett europabolag. Kontaktinformation till dessa bolag var dock väldigt svår att få trots god 

hjälp från Bolagsverket och i det fall där jag lyckades få kontakt med ett bolag5 fick jag svaret 

att de inte kunde hjälpa mig då deras samarbete med studenter endast förekommer i 

kombination med en praktikplats. Av den anledningen finns i denna uppsats ingen 

undersökning om åsikter hos befintliga europabolag. 

 

1.5 Tidigare forskning 
 

För att få veta om det finns någon tidigare framställning som behandlar de frågeställningar jag 

ställt upp har jag i databaserna Rixlex och Libris samt på samtliga svenska universitet där det 

finns en juridisk fakultet gjort en sökning på ett antal nyckelord som har med mina 

frågeställningar att göra. Några av dessa nyckelord var ”europabolag”, ”EEIG”, ”bolagsflytt”, 

”inkorporationsprincipen” och ”sätesprincipen”. 

 Jag fick relativt många träffar och detta var även något som jag hade väntat mig då dessa 

ämnesområden behandlats tämligen flitigt under det senaste decenniet. Någon 

doktorsavhandling eller bok som avhandlar ämnet står dock inte att finna utan det som skrivits 

på svenska är främst artiklar i juridiska tidskrifter samt uppsatser på universitetsnivå. 

 Det som finns skrivet på svenska om europabolag handlar i nästan uteslutande fall om att 

förklara innebörden av överstatliga bolagsformer och problematiken kring bolagsflytt. 

Anledningen till detta är med största sannolikhet att europabolag är en relativt ny företeelse 

och att Sverige blev medlem i EU förhållandevis sent.  Denna uppsats siktar inte enbart på att 

vara förklarande utan har även för avsikt att verka som en slags uppföljning till SE-

förordningen och lagen om europabolag då någon mer djupgående forskning kring detta mig 

veterligen inte finns i dagsläget.  

 

1.6 Målgrupp 
 

Denna uppsats riktar sig främst till dem som arbetar med näringslivsfrågor av olika slag samt 

till dem som söker svar på ovan nämnda frågeställningar. Det finns dock inte inom ramen för 

                                                
5 ABN AMRO Securities (Nordic) SE 
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uppsatsen utrymme att förklara samtliga de juridiska begrepp som används vilket innebär att 

det underlättar för läsaren om denne har en viss bakgrundskunskap om bolagsrätt och EG-rätt. 

Trots detta är min förhoppning att även den oinvigde skall kunna ha glädje av att läsa denna 

uppsats. 

 

1.7 Disposition 
 

 

Inledning ����  Uppsatsen inleds med ett inledningsavsnitt där jag presenterar bl.a. 

ämne, frågeställningar, syfte och avgränsning. Dessutom redogörs 

kort för tidigare forskning på området. 

Metod & material ����  I detta kapitel presenteras metod och metodval samt urval av källor 

och den källkritik som följer av detta.  

Kan bolag flytta? ���� Här görs en presentation av de olika lagvalsprinciper som 

förekommer på området för bolagsrätt inom EU och de problem 

som dessa kan ställa till med vid då ett bolag vill flytta sitt 

huvudkontor från ett medlemsland till ett annat. Detta exemplifieras 

dessutom med en redogörelse av ett antal rättsfall från EG-

domstolen. 

EU: s bolagsrätt ���� Harmoniseringen av bolagsrätten inom EU har pågått i närmare ett 

halvt sekel. Här görs en översiktlig redogörelse för detta arbete. 

Europabolag ����  I detta avsnitt görs en grundläggande redogörelse för den 

övernationella bolagsformen europabolag och de fördelar 

respektive nackdelar som den har jämfört med ett publikt 

aktiebolag. Europabolaget är förvisso en del i 

harmoniseringsarbetet men jag har ändå valt att presentera denna 

bolagsform i ett eget kapitel p.g.a. dess unika karaktär och den 

uppmärksamhet som varit kring den. 

Empirisk del ���� För att undersöka hur näringslivet ser på europabolaget har jag valt 

att studera en undersökning som kommissionen gjorde under 2006 

och där europeiska företag och organisationer fick uttala sig om 

bolagsformen. En sammanställning av denna undersökning samt en 

rapport från ett seminarium arrangerat av näringslivsorganisationen 

Business Europe utgör uppsatsens empiriska del. 
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Slutsats ���� Uppsatsen avslutas med en slutsats samt en sammanfattande analys- 

och diskussionsdel med mina egna kommentarer. Denna del 

kommer bl.a. att innehålla ett resonemang de lege ferenda samt 

tankar och åsikter som nödvändigtvis inte har med lagstiftning att 

göra. 

 

Tanken är att denna disposition skall hjälpa till att förstå varför det överhuvudtaget finns 

övernationella bolagsformer. Den syftar således till att fungera som en slags pyramid där 

botten består av bred kunskap och mycket information. Ju längre upp i pyramiden vi kommer 

desto smalare blir den och desto tydligare blir inriktningen mot europabolag. På toppen av 

pyramiden finner vi en slutsats och avslutande kommentarer vars syfte är att sammanfatta hela 

uppsatsen. Varje kapitel (bortsett från inlednings- och metodkapitlet) avslutas dessutom med 

en analys av det som tagits upp i respektive kapitel. Jag ventilerar där även mina egna åsikter 

och tankar.  
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2 Metod och material 

 

2.1 Metodval 
 

Vid författandet av denna uppsats har jag använt mig av tre olika metoder parallellt med 

varandra. Anledningen till detta är att metoderna kompletterar varandra och i mitt tycke ger 

uppsatsen mer tyngd och bredd. Det metoder som använts är den rättsdogmatiska metoden, 

den rättsgenetiska metoden samt en empirisk metod i form av en undersökning. Nedan 

redogörs kort för respektive metod samt hur jag applicerat dessa på mitt uppsatsarbete. 

 

2.1.1 Den rättsdogmatiska metoden 
 

Den rättsdogmatiska metoden innebär i första hand analys, bearbetning och systematisering 

av en mängd material som på något sätt upplyser om rättsreglernas innehåll och dess 

användning. Exempel på sådant material kan vara författningstext och praxis från domstolar 

eller myndigheter. Utmärkande för rättsdogmatiken är att rättsreglerna studeras utifrån sin 

normativa egenskap, d.v.s. att de är bindande eller giltiga.6 För att sedan på ett bättre sätt 

förstå hur de olika rättsreglerna fungerar i praktiken söker sig rättsdogmatikern till situationer 

där reglerna tillämpas. Detta kan exempelvis ske genom studier av statistik eller intervjuer 

med kunniga personer.7 

 Den rättsdogmatiska metoden har applicerats på mitt uppsatsarbete genom att jag har 

utgått från lagar, rättspraxis och myndighetspraxis som har med både svensk och europeisk 

bolagsrätt att göra. Detta har sedan studerats i ljuset av mina frågeställningar för att slutligen 

utmynna i en slutsats och ett resonemang de lege ferenda, d.v.s. ett resonemang om huruvida 

det är nödvändigt med eventuella förändringar i befintlig lagstiftning.8 

 Från rättsdogmatikern bör skiljas den praktiskt verksamme juristen. Visserligen har de 

båda till uppgift att tolka gällande rätt på ett sammanhängande och etiskt godtagbart sätt, men 

samtidigt skiljer de sig på åtskilliga punkter varav några finns återgivna nedan: 

 

 

 

                                                
6 Strömholm, Allmän rättslära, s. 9. 
7 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 38. 
8 Strömholm, a.a. s. 60. 
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• En rättsdogmatiker fattar inte bindande beslut och har heller ingen rätt att göra det. 

• Ett av rättsdogmatikerns syften med sitt arbete är att söka sig till problemen. En 

praktiserande jurist försöker i mesta möjliga mån reducera problemen till endast det 

som är nödvändigt för det aktuella fallet. 

• Rättsdogmatikern inriktar sig inte så mycket på konkreta fall utan uttalar sig istället 

mer generellt och abstrakt. 

• Största skillnaden mellan de två är att rättsdogmatikern ofta gör anspråk på att vara 

mer djupgående i sitt arbete.9 

 

Ett exempel på hur praktisk juridisk metod skulle kunna utövas av en uppsatsskrivande 

student är om studenten i fiktiva eller verkliga situationer intar ställningen av en domstol och 

själv gör en bedömning utifrån sina egna åsikter och kunskaper. Även rättsdogmatikern gör 

självklart bedömningar utifrån egna åsikter och kunskaper, men då på ett mer teoretiskt plan 

än den praktiskt verksamme juristen. 

 

Nära samband med den rättsdogmatiska metoden har rättskällornas inbördes rangordning. 

 

1. Lagar och andra förordningar är den främsta rättskällan och skall därför alltid 

behandlas först. Utmärkande för dessa är att de är bindande och skall följas. Ett 

åsidosättande av bindande rättskällor kan anses som tjänstefel och under vissa 

omständigheter leda till åtal enligt 20 kap. BrB. I denna uppsats har dessutom det EG-

rättsliga regelverket studerats och i de avseenden medlemsländerna lämnat över 

bestämmanderätten till unionen är EG-rätten överordnad den nationella rätten.10 

2. Rättspraxis och förarbetsuttalanden står ett steg under lagar och förordningar i 

rättskällehierarkin och bör följas. I praxis är det avgöranden från HD och RR som är 

mest centrala och vägledande. Beträffande förarbetsuttalanden så intar de i Sverige en 

särställning jämfört med andra länder, men får dock inte tolkas på ett sådant sätt att de 

tar över istället för lagtexten.11 

3. Handelsbruk, sedvänja och juridisk litteratur har en lägre dignitet och det brukar 

populärt sägas att de får användas.12 

                                                
9 Peczenik, Juridikens teori och metod, s. 33-34. 
10 Bernitz, m.fl., Finna rätt, s. 27-28 och Peczenik, a.a. s. 35 ff. 
11 Bernitz, m.fl., a.a. s. 27-28 och Peczenik, a.a. s. 35 ff. 
12 Bernitz, m.fl., a.a. s. 27-28 och Peczenik, a.a. s. 35 ff. 
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Vad som däremot inte får användas är emellertid inte alltid lika lätt att sätta fingret på, men 

för att uppfylla opartiskhetskravet bör t.ex. uttalanden av politiska partier eller 

intresseorganisationer inte tillmätas något större värde.13 Enligt min mening bör dock en viss 

hänsyn kunna tas till uttalanden från organisationer som t.ex. Internationella 

handelskammaren. 

 När det kommer till mitt val av källor har jag försökt att sprida ut detta på så många 

författare som möjligt för att på så sätt ge mer tyngd åt arbetet. Precis som inom de flesta 

rättsområden är det dock vissa författare som utmärker sig med fler artiklar och böcker än 

andra och detta är något som är ofrånkomligt. Många av de källor jag använt har dessutom 

några år på nacken och är från åren strax innan SE-förordningen trädde i kraft. Jag har lagt ner 

mycket möda på att försöka hitta senare författad doktrin och litteratur men kommit till insikt 

med att det inte finns så mycket att få tag på och det som finns är till största delen deskriptivt 

material utan mer djupgående analyser. Anledningen till detta är precis som jag påpekar i 1.5 

ovan med största sannolikhet att europabolaget är en relativt ny företeelse. 

 

2.1.2 Den rättsgenetiska metoden 
 

För att få ytterligare bredd och djup åt min studie har jag utöver den rättsdogmatiska metoden 

kompletterat genom att använda mig av den rättsgenetiska metoden. Den rättsgenetiska 

metoden ger ett historiskt perspektiv på hur ett rättsområde utvecklats och kan 

förhoppningsvis ge en viss förklaring till varför det gällande systemet ser ut som det gör 

idag.14 

 Under arbetet med denna uppsats har jag använt mig av den rättsgenetiska metoden då jag 

studerat det harmoniseringsarbete som pågått inom EU under snart 50 års tid. Detta arbete 

innefattar både de bolagsrättsliga direktiven såväl som arbetet med överstatliga 

associationsformer.  

 

2.1.3 Empirisk undersökning 
 

En empirisk undersökning kan ses som en komplettering av det som framkommer i samband 

med den rättsdogmatiska studien och används ofta för att få en uppfattning om hur 

verkligheten ser ut. Detta kan göras genom exempelvis intervjuer eller enkätundersökningar.15 

                                                
13 Peczenik, a.a. s. 35-36. 
14 Lehrberg, a.a. s. 140-141. 
15 Steinberg, Skyddsombud i allas intresse, s. 55. 



Europabolaget  Metod och material 
___________________________________________________________________________ 
 

 9 

Jag har vid min undersökning av svenska företags åsikter om europabolag valt att använda 

mig av en redan befintlig undersökning som gjordes av kommissionen i mars 2006. Detta 

tillvägagångssätt kan självklart ifrågasättas då det i praktiken innebär att jag varken kunnat 

konstruera mina egna frågor eller välja vilka företag och organisationer jag velat kontakta. 

Anledningen till att jag trots allt valde att använda kommissionens konsultation var att den 

fråga som där ställdes om europabolag i mitt tyckte täckte in så pass mycket av det som jag 

själv ville ha svar på och att jag därför inte fann det nödvändigt att ställa samma fråga ännu en 

gång till de berörda företagen. Själva urvalet av företag diskuteras i 2.2 nedan. 

 Utöver ovan nämnda undersökning har jag dessutom valt att presentera några synpunkter 

som framkom då den europeiska näringslivsorganisationen Business Europe i maj 2006 

anordnade ett seminarium om europabolag. Deltagare på detta seminarium var representanter 

från företag och näringslivsorganisationer i hela Europa. Anledningen till att jag tar in detta i 

uppsatsen är för att jag anser att det ger en bild av hur resten av Europa ser på europabolaget. 

 

2.2 Urval av kontaktpersoner och företag 
 

Min utgångspunkt vid urvalet av kontaktpersoner och företag som jag planerade att använda 

mig av i denna uppsats var självklart att de skulle kännas relevanta och ha anknytning till 

ämnet. Då Svenskt Näringsliv kan ses som en företagens företrädare i Sverige med uppdrag 

att öka förståelsen kring företagens verklighet16 kändes det därför naturligt att inledningsvis 

kontakta dem. Tack vare god hjälp från Svenskt Näringsliv fick jag sedermera upp ögonen för 

en av kommissionen gjord undersökning som kom att ligga till grund för en del av uppsatsens 

empiriska avsnitt. Jag har således inte själv valt ut de företag som förekommer i denna 

undersökning men då de svenska företag som svarade är stora multinationella aktörer fann jag 

ändå mitt tillvägagångssätt som godtagbart då dessa företag i egenskap av sin ställning på 

marknaden trots allt har givit undersökningen en viss tyngd. 

                                                
16 http://www.svensktnaringsliv.se/om_oss 
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3 Kan bolag flytta? 

 

3.1 Etableringsfriheten i EG-fördraget 
 

Rättigheten för en EU-medborgare att etablera sig i en medlemsstat stadgas i artiklarna 43, 46 

och 48 i EG-fördraget (EGF). Artikel 43 anger i första stycket att en medborgare i en 

medlemsstat har rätt att fritt etablera sig i en annan och att inskränkningar i denna rätt inte är 

tillåtna. Om medborgaren redan är etablerad i en medlemsstat innefattar etableringsrätten 

även rätten att upprätta kontor, filial eller dotterbolag i en annan medlemsstat. I artikelns 

andra stycke redogörs för att etableringsfriheten innebär en rätt att starta och utöva 

verksamhet samt en rätt att bilda och driva företag. 

 Av artikel 48 framgår att bolag som bildats i överensstämmelse med lagstiftningen i ett 

medlemsland och som har sitt säte, huvudkontor eller huvudsakliga verksamhet inom 

gemenskapen skall likställas med fysiska personer som är EU-medborgare. 

 Enligt artikel 46 får det med hänvisning till allmän ordning, säkerhet och hälsa 

förekomma vissa begränsningar av den fria etableringsrätten, något som dock skall tillämpas 

med försiktighet.17 

 EG-domstolen har uttalat att syftet med etableringsrätten är att låta EU-medborgare delta i 

och dra fördel av det ekonomiska livet i andra medlemsstater än den egna.18 

 

3.1.1 Primär och sekundär etableringsrätt 
 

Något som bör uppmärksammas när det gäller bolags etableringsfrihet är skillnaden mellan 

primär och sekundär etablering. Det förstnämnda kallas ibland även för full etablering och 

innebär nyetablering, övertagande eller fullständig överflyttning av en hel och fullt fristående 

rörelse från ett land till ett annat. Med sekundär etablering menas att ett bolag bildar 

dotterbolag, filial eller liknande i ett annat land.19 

 Rätt till primär etablering tillskrivs den eller de som är medborgare i ett EU-land medan 

det för rätt till sekundär etablering krävs medborgarskap i unionen samt ett faktiskt och 

varaktigt samband med ekonomin i ett medlemsland. Förenklat innebär detta att sekundär 

etablering tillskrivs den som är medborgare i ett EU-land och bedriver någon form av 

                                                
17 Bogdan, Rätt att välja nationella bolagsformer inom EU, s. 8. 
18 Bernitz och Kjellgren, Europarättens grunder, s. 223. 
19 A.a. s. 222-223. 



Europabolaget  Kan bolag flytta? 
___________________________________________________________________________ 
 

 11 

näringsverksamhet i detta eller något annat medlemsland. Den sekundära etableringen går ut 

på att företaget t.ex. öppnar en filial i ett annat medlemsland än där det har sitt huvudkontor. 

Både primär och sekundär etablering innebär dock en rätt till fri rörlighet inom unionen.20  

 

3.2 Vad bestämmer ett aktiebolags nationalitet? 
 

Precis som är fallet med oss människor så tillskriver vi ofta företag en viss nationalitet. 

Exempelvis så säger vi att IKEA, Ericsson och Volvo är svenska företag, medan BMW, 

Siemens och Mercedes anses vara tyska. Men vad är det egentligen som avgör vilkets lands 

rättsregler som skall tillämpas ett företag? Svaret på denna fråga finner vi i den internationella 

privaträtten och dess lagvalsregler. Det tillämpas dock emellertid två olika lagvalsregler dör 

detta inom EU och dessa skiljer på vilket lands regler som skall användas. 

 

3.2.1 Inkorporationsprincipen 
 

Inkorporationsprincipen (även registreringsprincipen) bygger på att bolaget är underkastat 

lagstiftningen i det land där bolaget är stiftat, med andra ord i det land som bolaget är 

inregistrerat. Det har ingen betydelse om bolagets verksamhet bedrivs i ursprungslandet eller 

ej och det är heller inte relevant var bolaget kommer att ha sitt faktiska säte. Den avgörande 

faktorn för att ett bolag skall lyda under stiftelselandets bolagsrättsliga lagstiftning är istället 

att bolaget är stiftat på ett sätt som överensstämmer med lagreglerna i detta land.21 I Sverige 

krävs t.ex. enligt 2 kap. 22 § ABL att ett aktiebolag registreras i aktiebolagsregistret hos 

Bolagsverket. Vidare stadgas i 3 kap. 1 § 2 p. ABL att ett svenskt aktiebolag skall ha sitt säte 

på en ort i Sverige. För att kunna registrera ett aktiebolag i Sverige krävs således att bolagets 

säte finns i Sverige. 

  Inkorporationsprincipen härstammar från Storbritannien, där den än idag tillämpas. 

Utöver Storbritannien och Sverige tillämpas denna princip bl.a. i de övriga nordiska länderna 

samt Irland, Holland och Spanien.22 

  Den stora fördel som finns med inkorporationsprincipen är att det vid en bolagsrättslig 

konflikt är lätt att avgöra vilket lands lag som skall tillämpas. Det har dock även riktats kritik 

mot denna princip och det har då främst handlat om att bolagsbildaren vid själva bildandet 

kan välja vilken lag bolaget skall lyda under. Detta tillvägagångssätt brukar populärt kallas för 

                                                
20 Bernitz och Kjellgren, a.a. s. 222-223. 
21 Neville och Engsig Sørensen, The internationalisation of companies and company laws, s. 38. 
22 Werlauff, EU Company Law, s. 4. 
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”forum shopping” och kan användas för att undvika tvingande regler i verksamhetslandet 

genom att registrera bolaget i ett land med mer gynnsam bolagsrättslig lagstiftning, något som 

var fallet i Centros-målet (se 3.4.2 nedan).23 

  I USA tillämpas inkorporationsprincipen och där har ”forum shopping” förekommit under 

en längre period då de olika delstaterna har egna bolagsrättsliga lagstiftningar. Det har på 

senare år höjts röster inom EU som varnat för att en liknande utveckling riskerar att uppstå 

även på denna sida av Atlanten, d.v.s. att medlemsstaterna konkurrerar med varandra genom 

att sänka kraven i den bolagsrättsliga lagstiftningen för att på så sätt locka företagen att 

etablera sig just där.24 Den utvecklingen som skett i USA har fått benämningen Delaware-

effekt och har sin bakgrund i att 50 % av de bolag som är noterade på börsen i New York är 

registrerade just i den lilla delstaten Delaware. Anledningen till detta är dels att den 

bolagsrättsliga lagstiftningen är mycket förmånlig samt att det i Delaware är en hög standard 

på den juridiska expertisen vilket gör att det går snabbare och lättare att lösa de juridiska 

problem som uppstår.25  

 

3.2.2 Sätesprincipen 
 

Innebörden av sätesprincipen är att ett bolag skall lyda under lagstiftningen i det land där det 

har sitt säte. Med detta menas i allmänhet där bolaget har sin huvudsakliga verksamhet eller 

där bolaget har sitt huvudkontor även om definitionen av ordet säte kan variera något mellan 

de olika medlemsländerna. Principen utvecklades på 1800-talet i Frankrike och Tyskland där 

den än i dag tillämpas. Bland övriga EU-länder som tillämpar sätesprincipen finns t.ex. 

Österrike, Portugal, Italien, Belgien och Luxemburg.26 

  Ett av de främsta argumenten för sätesprincipen är dess karaktär av skyddsprincip då den 

skyddar intressenter som aktieägarminoriteter, borgenärer och arbetstagare i det land bolaget 

har sitt säte. Ett land där sätesprincipen har en stark tradition är Tyskland och där har man 

samtidigt ett starkt skydd för arbetstagare genom arbetstagarrepresentation i bolagens 

styrelser. Om Tyskland inte tillämpade sätesprincipen skulle bolagen enkelt kunna gå runt 

reglerna om arbetstagarrepresentation genom att registrera bolaget i ett land utan dessa 

regler.27 

                                                
23 Neville och Engsig Sørensen, The internationalisation of companies and company laws, s. 243. 
24 Birkmose Søndergaard, Konkurrence mellem retssystemer : Delaware-effekten i et europaeisk selskabsretligt 
perspektiv, s. 54-56. 
25 Neville och Engsig Sørensen, The internationalisation of companies and company laws, s. 243. 
26 Werlauff, a.a. s. 4-5. 
27 Neville och Engsig Sørensen, The internationalisation of companies and company laws, s. 38 ff. 
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Den kritik som riktas mot sätesprincipen rör främst det faktum att det är svårt att avgöra vad 

som egentligen är bolagets säte eftersom det inte finns någon enhetlig definition av detta inom 

EU. Dessutom anser kritikerna att principen i vissa fall försvårar gränsöverskridande 

verksamhet då den förhindrar bolags primära etablering (se 3.1.1 ovan), något som utgör ett 

hinder för den fria rörligheten och etableringsfriheten. Utöver detta kan principen även 

kritiseras för att vara något omodern då den tekniska utvecklingen gjort att styrelsen och 

bolagets huvudsakliga verksamhet inte alltid längre befinner sig på samma plats. Inte heller är 

det ovanligt att aktieägarna nuförtiden kommer från betydligt fler länder än bolagets 

hemland.28 

 

3.3 Kollisioner mellan principerna 
 

 

Vad händer då om ett bolag vill flytta sitt huvudkontor (sätet) från en medlemsstat till en 

annan? Utifrån de ovan nämnda principerna går det att skapa fyra tänkbara scenarion, några 

mer komplicerade än andra. 

 

3.3.1 Sätesprincipen ���� Sätesprincipen 
 

Om ett bolag som har sitt säte i ett land där sätesprincipen tillämpas (t.ex. Tyskland) vill flytta 

sitt huvudkontor till ett annat land där samma princip tillämpas (t.ex. Frankrike) är det 

teoretiskt sett inga problem. Båda länderna kommer att anse att bolaget lyder under 

tillflyttandelandets jurisdiktion och i enlighet med rättsfallet Überseering (se 3.4.3 nedan) 

måste bolaget tillerkännas rättskapacitet och partsbehörighet i den medlemsstat det flyttar till, 

även om det fortsätter att existera enligt ursprungslandets lagstiftning.29 

 

3.3.2 Inkorporationsprincipen ���� Inkorporationsprincipen 
 

När ett bolag från ett land som tillämpar inkorporationsprincipen (t.ex. Storbritannien) flyttar 

sitt säte till ett annat land som tillämpar samma princip (t.ex. Holland) är det inte heller några 

problem rent teoretiskt då de bägge länderna anser att anser att bolagets personalstatut 

bestäms av var bolaget bildats. Respektive lands lagstiftning kan dock ställa upp vissa krav 

för att ett bolag skall få flytta, något som var uppe för diskussion i rättsfallet Daily Mail (se 

3.4.1 nedan).30 

 
                                                
28 Neville och Engsig Sørensen, Selskabers nationalitetsskifte, s. 37. 
29 Skog, Kan aktiebolag emigrera?, s. 21-22. 
30 A.a. s. 21. 
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3.3.3 Inkorporationsprincipen ���� Sätesprincipen 
 

Något mer komplicerat blir det då ett bolag från ett land som tillämpar 

inkorporationsprincipen (t.ex. Sverige) ämnar flytta sitt säte till ett land som tillämpar 

sätesprincipen (t.ex. Tyskland). I det första landet anses bolaget fortfarande lyda under det 

landets lagstiftning medan det enligt tillflyttandelandets lagvalsregler anses vara underkastat 

det landets lagstiftning. För att ta Tyskland som exempel så krävs dock där att ett bolag 

registreras för att det skall vara ett aktiebolag. Sker inte detta behandlas bolaget som ett 

handelsbolag och konsekvenserna av detta är bl.a. att aktieägarna blir personligt ansvariga och 

inte heller fritt kan sälja sina aktier i bolaget.31  

 

3.3.4 Sätesprincipen ���� Inkorporationsprincipen 
 

Som mest komplicerad blir situationen då ett bolag från ett land som tillämpar sätesprincipen 

(t.ex. Tyskland) vill flytta till ett land som tillämpar inkorporationsprincipen (t.ex. Sverige). 

När bolaget lämnar det första landet upphör det enligt sätesprincipen att vara ett rättssubjekt i 

det landet. Tillflyttandelandet, som tillämpar inkorporationsprincipen, kommer dock att anse 

att bolaget lyder under det första landets rättsordning. Denna blandning av de båda 

principerna kan således leda till att ett bolag hamnar mittemellan två länders lagstiftning, i ett 

slags bolagsrättsligt ingenmansland. Enligt fallet Überseering (se 3.4.3 nedan) har dock 

bolaget rättskapacitet i tillflyttandestaten under förutsättning att det fortsätter att existera 

enligt ursprungslandets lagstiftning.32  

 

3.4 Rättsfall från EG-domstolen 
 

Under de senaste årtiondena har EG-domstolen kommit med en dryg handfull 

förhandsavgöranden som handlat om bolags etableringsfrihet inom EU och dessa avgöranden 

har främst rört tolkningen av artiklarna 43 och 48 EGF. Nedan följer korta redogörelser för 

några av de mer intressanta avgörandena. 

                                                
31 Pehrson, Kan aktiebolag flytta?, s. 96. 
32 Skog, Kan aktiebolag emigrera?, s. 22. 
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3.4.1 Daily Mail 
 

Fallet Daily Mail33 handlar om ett engelskt bolag som av ekonomiska skäl ville flytta sin 

hemvist till Holland men ändå ha kvar sin ställning som juridisk person enligt engelsk rätt. 

Något tillstånd till detta beviljades dock inte av de brittiska myndigheterna och bolaget väckte 

därför talan vid engelsk domstol under åberopande av artiklarna 43 och 48 EGF. 

 EG-domstolen konstaterade efter att den engelska domstolen begärt ett förhandsavgörande 

att en möjlighet för bolag att kunna flytta från ett land till ett annat egentligen vore bäst 

förenligt med de fyra friheterna i EG-fördraget. Samtidigt ansåg den dock detta vara tekniskt 

omöjligt, uttryckte att ”companies are creatures of law and, in the present state of Community 

law, creatures of national law” och slog i sitt avgörande fast att det med hänvisning till EG-

rättsliga principer saknas en rätt för bolag att flytta från ett EU-land till ett annat. Domstolen 

anförde dock även att detta problem borde lösas genom en framtida harmonisering av de 

bolagsrättsliga reglerna inom unionen. 

 

3.4.2 Centros 
 

Centrosavgörandet34 rörde bolaget Centros Ltd som bildades i Storbritannien av två danska 

medborgare vars avsikt var att därefter i Danmark öppna en filial till Centros. Anledningen till 

detta var att det i Storbritannien inte finns något krav på lägsta aktiekapital för privata 

aktiebolag. När filialen skulle registreras i Danmark vägrade emellertid den danska 

registreringsmyndigheten att göra detta med hänvisning till bl.a. att Centros inte bedrev någon 

näringsverksamhet i Storbritannien och bolagets syfte med filialen enbart var att kringgå det 

kapitalkrav på 200 000 danska kronor som den danska lagstiftningen förskrev. Centros 

åberopade dock etableringsfriheten i artiklarna 43 och 48 EGF och fallet gick till dansk 

domstol som begärde ett förhandsavgörande från EG-domstolen. 

 EG-domstolen fastslog i sitt avgörande att det inte hade någon betydelse att Centros inte 

bedrivit någon verksamhet i Storbritannien och att den danska myndighetens 

registreringsvägran därför utgjorde en inskränkning i etableringsfriheten då bolaget bildats i 

enlighet med en annan medlemsstats lagstiftning. Den danska myndighetens invändning om 

att Centros missbrukade etableringsfriheten genom att försöka undgå aktiekapitalkravet 

underkändes av EG-domstolen som menade att det inte kunde klassas som missbruk av 

                                                
33 Mål C-81/87 Daily Mail and General Trust vs. H.M. Treasury 
34 Mål C-212/97 Centros Ltd vs. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 
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etableringsfriheten att bilda bolag i en medlemsstat med förmånliga bolagsrättsliga regler för 

att sedan bilda filialer i andra medlemsstater. 

 Centrosavgörandet har kritiserats av vissa som anser att det är ett stort hot mot 

sätesprincipen och att EG-domstolen indirekt uttalar att det är inkorporationsprincipen som 

skall gälla, något som öppnar upp för att medlemsstaterna i framtiden kan komma att 

konkurrera med varandra genom att ha en förmånlig bolagslagstiftning på bekostnad av t.ex. 

borgenärer och aktieägare.35 

 

3.4.3 Überseering 
 

Fallet Überseering36 gällde ett bolag (Überseering) som var registrerat i Holland men ägde en 

fastighet i Tyskland på vilken de gav i uppdrag åt byggföretaget NCC att utföra vissa arbeten. 

Überseering ansåg dock att det fanns fel i arbetet och ville därför stämma NCC i tysk domstol, 

som dock avvisade talan då det holländska bolaget ej ansågs ha rättskapacitet i Tyskland och 

enligt tysk lagstiftning då heller inte hade partsbehörighet vid tysk domstol. Grunden för 

avvisningen var att Tyskland tillämpar sätesprincipen som innebär att ett bolags rättskapacitet 

avgörs av den rättsordning som gäller i det land där bolaget har sitt faktiska säte. Då andelarna 

i Überseering förvärvats av två tyska medborgare ansåg den tyska domstolen att bolaget 

flyttat sitt säte från Holland till Tyskland och att dess rättskapacitet därför skulle bedömas 

enligt tysk rätt. För att Überseering skulle kunna uppnå sådan rättskapacitet hade det dock 

krävts en ombildning av bolaget i Tyskland. 

 Slutligen hamnade målet i den tyska högsta domstolen som begärde ett 

förhandsavgörande från EG-domstolen. Frågan till domstolen rörde om det var förenligt med 

etableringsfriheten i artiklarna 43 och 48 EGF att vägra erkänna att ett bolag har rättskapacitet 

i den medlemsstat dit det flyttat sitt faktiska säte. Domstolen konstaterade att den fria 

etableringsrätten regleras i nyss nämnda artiklar och det för att kunna utöva denna rätt krävs 

att bolag erkänns av varje medlemsstat där det vill etablera sig. Kravet på ombildning i 

Tyskland var att anse som en begränsning av etableringsfriheten då bolagets existens följde av 

att det var rättsenligt bildat i Holland. 

 

 

 

                                                
35 Werlauff, a.a. s. 7. 
36 Mål C-208/00 Überseering BV vs. Nordic Construction Company Baumanagement GmgH 
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3.5 Analys och egna kommentarer 
 

Vid en studie av ovan nämnda domar från EG-domstolen som rör etableringsrätten går det att 

komma fram till några slutsatser. Den första och i mitt tycke viktigaste slutsatsen är att 

unionens näringsidkare har rätt att själva välja vilket land de vill bilda sitt bolag i och det inte 

spelar någon roll om skälet till deras val grundar sig i att just det landet har den mest 

fördelaktiga bolagsrättliga lagstiftningen. De behöver sedan inte bedriva sin verksamhet i 

denna medlemsstat utan kan genom upprättande av filial eller dotterbolag etablera sig i andra 

medlemsstater. 

 En ytterligare slutsats som kan dras är att en medlemsstat är skyldig att erkänna ett bolags 

rättskapacitet om bolaget har bildats i enlighet med lagstiftningen i ett annat medlemsland. 

Det är dessutom inte tillåtet för en medlemsstat att med hänvisning till t.ex. specialregler om 

aktiekapital hindra ett bolag att etablera sig i denna stat om det bildats lagenligt i någon annan 

medlemsstat. 

 Det är dessutom tydligt att EG-domstolen finner etableringsfriheten som något mycket 

viktigt för att förverkliga den inre marknaden inom EU och att domstolen därför givit 

artiklarna om etableringsfrihet en tämligen vid tolkning. 

 Beträffande bolags möjlighet att flytta är den första tanken som slår mig att 

inkorporationsprincipen borde gälla i hela unionen eftersom detta skulle leda till att problemet 

som finns idag inte längre skulle existera. Samtidigt så är det självklart inte så enkelt eftersom 

det skulle medföra väldigt stora förändringar i lagstiftning och praxis för de länder som i dag 

tillämpar sätesprincipen. Dessutom är det knappast så enkelt att dessa länder självmant går 

med på en övergång till inkorporationsprincipen. Både Tyskland och Frankrike tillämpar som 

bekant sätesprincipen och bägge dessa länder är starka krafter inom EU och skulle knappast 

acceptera att bli överkörda. Anledningen till att jag personligen förespråkar just 

inkorporationsprincipen är att jag finner den vara mest modern och samtidigt den princip som 

bäst underlättar för bolagsflytt. 
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4 Harmoniseringen av bolagsrätten inom EU 

 

4.1 Bolagsdirektiv 
 

Med stöd av Romfördraget påbörjades redan under 1960-talet arbetet med att harmonisera 

bolagsrätten inom det område som vi idag kallar för EU. Syftet med detta arbete var att uppnå 

en minsta gemensam minimistandard i medlemsstaternas nationella bolagsrätt genom att anta 

direktiv på olika delområden för att därigenom främja gemenskapens etableringsfrihet.37 

 Direktiven förekommer på ett flertal olika områden och det kan inte sägas att det finns 

någon röd tråd eller grundläggande filosofi bakom dem. Däremot går det att finna en influens 

från utvecklingen i den tyska och franska bolagsrätten under 1950- och 1960-talet. Främst 

syns detta i borgenärsskyddet och detaljerade regler för att skydda det egna kapitalet i 

bolaget.38 

 Det första bolagsdirektivet, publicitetsdirektivet, antogs 1968 och därefter har 

kommissionen allt eftersom lagt fram förslag på nya direktiv. Totalt är dessa fjorton till 

antalet där vissa av dem har antagits medan vissa fortfarande ligger kvar som förslag.39 

Direktiven rör bl.a. områden som fusioner, kapital, räkenskaper, redovisning och filialer. Jag 

kommer här inte att ingående redogöra för samtliga direktiv utan har istället valt att lägga 

fokus på det fjortonde bolagsdirektivet som handlar om bolags möjlighet att flytta mellan 

olika medlemsstater. 

 

4.3.1 Det fjortonde bolagsdirektivet 

Arbetet med ett fjortonde bolagsdirektiv har pågått sedan 1997 och tanken med detta direktiv 

är att det skall ålägga medlemsstaterna att möjliggöra bolagsflytt mellan olika EU-länder utan 

att bolagets nationalitet ändras. Detta innebär att bolaget inte behöver likvideras i den första 

medlemsstaten och att det heller inte behöver nybildas i den andra. 40 

 En bolagsflytt kan emellertid få stora konsekvenser för intressegrupper som bolagets 

aktieägare, arbetstagare och borgenärer och det fjortonde bolagsdirektivet innehåller därför 

bestämmelser som syftar till att skydda samtliga dessa grupper, något som i praktiken innebär 

                                                
37 Skog, Harmoniseringen av bolags- och börsrätten inom EU – ny vind i seglen, s. 332. 
38 A.a. s. 332. 
39 A.a. s. 332. 
40 Pehrson, a.a. s. 103. 
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att en bolagsflytt med stöd av ett sådant direktiv skulle bli en tämligen komplicerad procedur 

rent administrativt.41 

 Det finns här inte utrymme att grundligt redogöra för innebörden av allt som står skrivet i 

direktivet men några viktiga detaljer bör dock nämnas. Bl.a. måste en ny bolagsordning 

upprättas och anpassas efter tillflyttandelandets regler och beslut om flytten skall fattas på 

bolagsstämman med minst två tredjedelars majoritet. Då borgenärer som inte är aktieägare i 

bolaget inte har rätt att delta på bolagsstämman och således inte kan påverka beslutet om flytt 

innehåller direktivförslaget dessutom en bestämmelse om att bolaget på krav från 

borgenärerna skall kunna lämna en garanti för att deras rätt inte försämras om bolaget byter 

nationalitet.42  

 

4.2 Europeiska ekonomiska intressegrupperingar 
 

Redan i början på 1970-talet kom ett förslag om en typ av övernationellt handelsbolag för 

samarbete mellan företagare i minst två medlemsländer. Detta förslag antogs dock inte förrän 

1985 då rådet antog en förordning43 om Europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) 

och för första gången skapades inom EU en möjlighet för övernationellt samarbete i 

bolagsform.44 

 En EEIG skall bestå av minst två medlemmar som redan bedriver befintlig verksamhet i 

olika medlemsstater. De rättsliga subjekt som kan vara medlemmar är bolag och rättsliga 

enheter av offentlig- eller privaträttsligt slag som bildats i enlighet med lagstiftningen i någon 

av unionens medlemsstater och som har sitt säte och huvudkontor inom gemenskapen (art. 

4.1). Dessutom kan enskilda näringsidkare inom unionen vara medlemmar i en EEIG (art. 

4.2). 

 Själva bildandet går till på så sätt att de som har för avsikt att bli medlemmar ingår ett s.k. 

grupperingsavtal som sedan registreras i den av medlemsstaterna där grupperingen ämnar ha 

sitt säte (art. 1 & 6). Detta avtal skall enligt förordningen innehålla ett antal minimiuppgifter 

såsom t.ex. namn, säte och föremål för verksamhet (art. 5). 

 Enligt förordningens förord är ändamålet med EEIG ”att underlätta eller utveckla 

medlemmarnas ekonomiska verksamhet och att förbättra resultatet av denna verksamhet”. 

Detta innebär vidare att den verksamhet som en EEIG bedriver måste ha samband med 
                                                
41 Pehrson, a.a. s. 103. 
42 A.a. s. 103-104. 
43 Rådets förordning (EG) nr.  2137/85 av den 25 juli 1985 om europeiska ekonomiska intressegrupperingar 
(EEIG). 
44 Skog, EU och den svenska bolagsrätten, s. 32 ff. 
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medlemmarnas ekonomiska verksamhet och heller inte får bedrivas självständigt i förhållande 

till tredje man. Inte heller får själva grupperingen ha något vinstsyfte utan all vinst skall anses 

tillhöra medlemmarna (art. 3.1). Det är just det stödjande syftet som är den främsta skillnaden 

mellan en EEIG och ett vanligt bolag. 

 Även om syftet med EEIG är gott och att bolagsformen finns där för att underlätta 

övernationellt samarbete är förordningen enligt flera rättsvetenskapsmän inte helt lyckad. 

Bl.a. pekas det på det förbjudna vinstsyftet och att en EEIG inte får ha mer än 500 anställda 

(art. 3.2 c), något som i sin tur betyder att det endast är relativt små bolag som kan dra nytta 

av denna möjlighet till ett förenklat övernationellt samarbete. Det har även visat sig att EEIG 

inte utnyttjats i särskilt stor omfattning.45 

 

4.3 Europakooperativ 
 

EEIG kan tyckas ha stora likheter med en ekonomisk förening då bolagsformen gör det 

möjligt för företag att gemensamt främja vissa delar av sin verksamhet samtidigt som de 

behåller sin självständighet. Emellertid så tillgodoser EEIG inte de särskilda krav som gäller 

för kooperativa företag och av den anledningen antog rådet sommaren 2003 en förordning46 

om europeiska kooperativa föreningar, SCE-föreningar. Syftet med en förordning om 

europakooperativ är att kommissionen skall arbeta för lika konkurrensvillkor och därför måste 

säkerställa att även kooperativ skall kunna delta på samma villkor som andra företagsformer 

när det kommer till gränsöverskridande verksamhet. Tidigare har gränsöverskridande 

samarbete mellan kooperativ inom gemenskapen försvårats av juridiska och administrativa 

problem, något som poängteras i förordet till SCE-förordningen. 

 En SCE-förening kan bildas på fem olika sätt, bl.a. genom att minst fem fysiska personer 

eller bolag från minst två medlemsstater går samman. Dessutom kan två kooperativ som har 

bildats i överensstämmelse med lagstiftningen i en medlemsstat och som har sitt säte och 

huvudkontor i gemenskapen, om minst två av dem omfattas av lagstiftningen i olika 

medlemsstater, bilda en SCE-förening (art 2.1). 

 Det huvudsakliga ändamålet med en SCE-förenings verksamhet skall enligt förordningen 

vara att tillgodose medlemmarnas behov samt främja deras ekonomiska och sociala 

verksamhet, särskilt genom att ingå avtal med medlemmarna avseende tillhandahållande av 

                                                
45 Skog, EU och den svenska bolagsrätten, s. 32 ff. 
46 Rådets förordning (EG) nr. 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar 
(SCE-föreningar). 
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varor eller tjänster eller utförande av arbete inom ramen för den verksamhet SCE-föreningen 

bedriver eller låter bedriva (art. 3). 

 

4.4 Analys och egna kommentarer 
 

De styrande inom EU kan i mitt tycke knappast anklagas för att inte ha försökt att 

åstadkomma en harmonisering på bolagsrättens område. Mycket har gjorts under åren i form 

av direktiv och nya bolagsformer men samtidigt finns det mycket arbete kvar att göra, särskilt 

i takt med att medlemsstaterna bara blir fler och fler. Det som i slutändan är avgörande för hur 

lyckad strävan efter den fria inre marknaden blir är dock medlemsstaternas vilja att ytterligare 

harmonisera bolagsrätten. 

 Som framkommer ovan var EEIG den första övernationella bolagsformen som sjösattes 

inom EU och den har inte direkt vunnit något gigantiskt gensvar hos företagarna i unionen. 

Vad det beror på finns självfallet ett flertal teorier om men en inte allt för vågad gissning är att 

storleksbegränsningen gjort sitt till och det faktum att själva grupperingen inte får ha något 

vinstsyfte spelar troligen även det en avgörande roll har och lett till att företag valt andra 

former av samarbete istället. Dessutom kan EEIG i mitt tycke ses som en provisorisk lösning, 

ett slags europabolag i väntan på att en förordning om det riktiga europabolaget skulle antas. 

 Beträffande SCE- förordningen så har den inte varit i kraft mer än ett halvår och det finns 

således väldigt lite skrivet om den. Detta gör att det ännu är för tidigt att redan nu analysera 

hur väl den slagit ut och någon utvärdering är troligen heller inte aktuell under de närmaste 

åren. Däremot går det att konstatera att europakooperativet är ännu ett steg i rätt riktigt mot en 

helt fri inre marknad utan konkurrenshinder. 
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5 Europabolag 

 

5.1 Historia 
 

Redan 1959 föddes tanken på att det borde vara möjligt att ta fram en gemensam europeisk 

bolagsform och en grupp franska jurister föreslog detta till kommissionen som 1970 

publicerade ett första förslag till en förordning om europabolag. Detta godtogs dock inte utan 

följdes upp av ytterligare ett förslag några år senare. I likhet med det första förslaget ansågs 

även detta förslag vara allt för omfattande och komplext och dessutom allt för ingripande in 

medlemsstaternas nationella rättsordningar.47 

 Med tiden återupptogs dock arbetet och strävan efter att skapa en för samtliga 

medlemsstater heltäckande reglering lades på hyllan. Siktet ställdes istället in på att skapa en 

förordning som hade karaktären av en ram med utrymme för alternativa lösningar i nationell 

rätt. 1991 presenterades ett nytt förslag till förordning om europabolag men inte heller detta 

röstades igenom. Främsta anledningen till detta var att det inte nåddes någon enighet kring det 

direktiv för arbetstagarinflytande som kopplades till förordningen.48 

 För att lösa oenigheten kring direktivet om arbetstagarinflytande tillsattes en expertgrupp 

som till slut lyckades hitta en lösning som alla var nöjda med. Detta ledde sedermera fram till 

att både SE-förordningen49 och direktivet om arbetstagarinflytande, SE-direktivet50, antogs av 

rådet den 8 oktober 2001. Tre år senare, den 8 oktober 2004, trädde SE-förordningen i kraft 

och dessutom skulle SE-direktivet ha implementerats i medlemsstaternas nationella 

lagstiftning senast samma dag. Det tog med andra ord drygt 30 år från att det första förslaget 

presenterades till att bolagsformen europabolag slutligen såg dagens ljus.51  

 Tanken med ett europabolag är att det skall vara en europeisk associationsform som skall 

underlätta för gränsöverskridande samverkan i aktiebolagsform. Den ursprungliga tanken från 

kommissionen var att samma regler skulle gälla för alla europabolag inom hela EU. Som 

framkommit ovan visade det sig med tiden dock vara en omöjlighet att förverkliga detta, 

vilket ledde till att många frågor överlämnades till medlemstaterna själva att bestämma över. 

Detta har inneburit att det i praktiken finns lika många varianter av europabolag som det finns 
                                                
47 Goulet, Europabolaget, s. 299. 
48 A.a. s. 299-300. 
49 Rådets förordning (EG) nr. 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag. 
50 Rådets direktiv (EG) nr. 86/2001 av den 8 oktober 2001 om komplettering av stadgan för europabolag vad 
gäller arbetstagarinflytande. 
51 Prop. 2003/2004:112, s. 43. 
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medlemsstater.52 Hur Sverige valt att komplettera SE-förordningen med nationell lagstiftning 

finns att läsa mer om i 5.4 nedan. 

 

5.2 Bildandet av ett europabolag 
 

Det finns enligt SE-förordningen fem olika sätt att bilda ett europabolag. En sak dessa har 

gemensamt är att bildandet sker genom åtgärder som endast kan vidtas av redan existerande 

nationella juridiska personer, något som innebär att det är omöjligt för en fysisk person att 

vara stiftare av ett europabolag.53 

  Det första sättet att bilda ett europabolag är att publika aktiebolag från minst två olika 

medlemsstater går samman och fusioneras till ett europabolag (art. 2.1). Ett annat sätt är att 

minst två privata eller publika aktiebolag bildar ett holdingbolag i form av ett europabolag. En 

förutsättning för detta tillvägagångssätt är dock att minst två av dessa bolag omfattas av olika 

medlemsstaters lagstiftning eller att de sedan minst två år tillbaka har dotterbolag eller filial i 

en annan medlemsstat (art. 2.2). En tredje möjlighet för bildande är att två eller flera bolag 

skapar ett dotterbolag i form av ett europabolag. De förutsättningar som måste vara uppfyllda 

vid bildandet av ett europaholdingbolag måste vara uppfyllda även här (art. 2.3). Ett fjärde 

alternativ är att ombilda ett nationellt publikt aktiebolag till ett europabolag. För detta krävs 

dock att aktiebolaget sedan minst två år haft ett dotterbolag som omfattas av lagstiftningen i 

ett annat medlemsland (art. 2.4). Utöver de nyss nämnda fyra alternativen är det även möjligt 

för ett europabolag att själv bilda ett dotterbolag i form av ett europabolag (art. 3.2). 

  I likhet med de flesta andra bolagsformer måste ett europabolag registreras för att erhålla 

rättshandlingsförmåga. SE-förordningen ställer dock upp vissa krav för att ett europabolag 

skall kunna registreras överhuvudtaget. Bl.a. finns tydliga riktlinjer för frågor som har med 

arbetstagarinflytande att göra. Då förordningen i åtskilliga avseenden dessutom hänvisar till 

nationell lagstiftning i den medlemsstat där bolaget skall ha sitt säte krävs även att bolaget 

uppfyller de krav som ställs i denna lagstiftning. Som nämnts ovan innebär detta i praktiken 

även att det kommer att finnas lika många variationer av europabolag som det finns 

medlemsstater54. Gemensamt för dem alla är dock att samtliga europabolag som registreras 

måste innehålla förkortningen SE före eller efter sitt namn.55 

                                                
52 Prop. 2003/04:112, s. 43-44. 
53 A.prop. s. 45. 
54 A.prop. s. 45. 
55 B:son Blomberg och Svernlöv, Europabolag – en ny associationsform, s. 10. 
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De flesta formkrav som finns vid bildandet av ett europabolag följer av vad som föreskrivs i 

nationell rätt, under förutsättning att inte förordningen stadgar något annat (art. 15). Det finns 

dock i förordningen ett antal särskilda regler som rör formkrav, bl.a. en regel om kapitalkrav 

som stadgar att ett europabolag ha ett aktiekapital om minst 120.000 euro (art. 4.2). 

  Det finns här anledning att nämna något om förordningens huvudregel som säger att 

bolaget skall ha sitt säte och huvudkontor i samma medlemsstat (art. 7). Detta ger uttryck för 

sätesprincipen (se 3.2.2 ovan) och innebär att ett europabolag skall lyda under de regler som 

gäller i det land där bolaget utövar sin huvudsakliga verksamhet och inte där det formellt sett 

registrerats, något som omöjliggör s.k. ”forum shopping” (se 3.2.1 ovan). Ett europabolag 

som flyttar sitt huvudkontor skall således vara underkastat tillflyttandelandets regler.56 

 

5.3 Organisationen i ett europabolag 
 

Aktieägarna i ett europabolag utövar, precis som i svenska aktiebolag, sin bestämmanderätt 

vid bolagsstämman. Ett europabolags övriga organisation kan sedan vara uppbyggd på två 

olika sätt. Dels kan det monistiska systemet tillämpas vilket innebär att det utöver 

bolagsstämman finns endast ett bolagsorgan, förvaltningsorganet. Tillämpas istället det 

dualistiska systemet finns det utöver bolagsstämman två bolagsorgan, ett förvaltningsorgan 

och ett tillsynsorgan.57 

  Medlemsstaten där bolaget registreras har inget med valet av organisationsmodell att göra, 

utan detta är något som är upp till bolaget. En följd av detta kan bli att ett i Sverige registrerat 

europabolag kan tillämpa den dualistiska organisationsmodellen, något som är främmande för 

den svenska aktiebolagsrätten som i sin tur föreskriver den monistiska modellen. Detta 

innebär i sig dock inga problem.58   

 

5.4 Regleringen i svensk lag 
 

Enligt artikel 249 i EGF är en EG-förordning bindande i sin helhet och direkt tillämplig i 

varje medlemsstat. Anledningen till detta är att om förordningar skulle införlivas i nationell 

rätt skulle det kunna uppstå tvivel om deras ursprung och rättsliga effekt. Regleras en viss 

fråga i en förordning får medlemsstaterna själva därför inte utfärda bestämmelser om samma 

fråga. Det finns emellertid frågor som inte är reglerade i en förordning utan där 

                                                
56 Prop. 2003/04:112, s. 52. 
57 B:son Blomberg och Svernlöv, Europabolag – en ny associationsform, s. 14-16. 
58 Prop. 2003/04:112, s. 46-47. 
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beslutanderätten istället lämnas över till medlemsstaterna själva. I SE-förordningen finns 

åtskilliga sådana luckor vilket innebär att svenska staten innan den 8 oktober 2004 hade att ta 

ställning till hur dessa luckor skulle fyllas. Lösningen blev lagen (2004:575) om europabolag. 

Denna lag hänvisar i sin tur i vissa avseenden till ABL, något som dock kritiserades av vissa 

remissinstanser som ansåg att denna lösning var svåröverskådlig. Någon hänsyn till detta togs 

dock inte och ett svenskt europabolag regleras således i både SE-förordningen, lagen om 

europabolag och ABL. Exempel på frågor som Sverige hade att besluta i var bl.a. VD:s 

ansvar, skyldighet för ett europabolag att förlägga säte och huvudkontor på samma plats samt 

skyddet för minoritetsaktieägare och borgenärer i samband med bolagsflytt mellan olika 

medlemsstater.59 Lagen om europabolag kompletteras dessutom med lagen (2004:559) om 

arbetstagarinflytande i europabolag som bygger på SE-direktivet. 

  Värt att notera är att SE-förordningen inte innehåller några regler på rättsliga områden 

som skatterätt, insolvensrätt, immaterialrätt eller konkursrätt. Skatterättsligt innebär detta t.ex. 

att ett i Sverige registrerat europabolag beskattas som ett svenskt aktiebolag.60 

 

5.5 Europabolagets fördelar 
 

 

Som nämnts i uppsatsens inledning är kommissionen väldigt stolt över att SE-förordningen 

slutligen klubbats igenom, inte minst p.g.a. dess stora symbolvärde. Men om vi bortser från 

symbolvärdet, varför ska ett företag använda bolagsformen europabolag istället för att bilda 

ett vanligt nationellt aktiebolag? Nedan redogörs för de enligt mig mest framträdande 

fördelarna med ett europabolag jämfört med en vanlig koncern uppbyggd av moderbolag, 

dotterbolag och filialer.  

  

5.5.1 Administrativ fördel 
 

En av de mer självklara fördelarna som finns med ett europabolag jämfört med ett nationellt 

aktiebolag är den förenklade administrationen kring bolaget. Främsta anledningen till detta är 

att det endast behöver finnas ett bolag i ”koncernen” och att all verksamhet kan ledas och 

administreras från ett enda bolag. Har bolaget verksamhet i andra medlemsländer än där det 

har sitt säte sker detta genom så kallade fasta driftsställen.61 

                                                
59 Prop. 2003/04:112, s. 48 ff. 
60 Goulet, a.a. s. 313. 
61 A.a. s. 311. 
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Det faktum att ett europabolag endast består av ett enda bolag innebär dessutom att bolaget 

inte behöver ha en styrelse för varje land det är verksamt i utan att det räcker med en styrelse i 

säteslandet. Detta innebär en betydligt enklare och mer central organisation som även medför 

en mängd praktiska fördelar i och med att styrelsemöten och bolagsstämmor inte längre 

behöver hållas i varje bolag utan enbart centralt i europabolaget, något som i sig dessutom 

medför sänkta kostnader.62 

 

5.5.2 Möjlighet att flytta 
 

Som framkommit i kapitel 3 ovan är det i dag i princip omöjligt för ett nationellt aktiebolag 

att flytta sitt säte till en annan medlemsstat utan att först likvideras och sedan ombildas. Det 

arbetas visserligen på en lösning av detta problem i och med det 14:e bolagsdirektivet (se 

4.1.1 ovan) men i dagsläget är det endast ett europabolag63 som utan större problem fritt kan 

flytta sitt säte mellan de olika medlemsstaterna.64 Detta stadgas i artikel 8.1 i SE-förordningen 

där det anges att ”en sådan flyttning skall inte medföra vare sig bolagets avveckling eller 

bildandet av en ny juridisk person”.  

 För att ett bolag skall kunna flytta kräver dock förordningen att en rad åtgärder vidtas. 

Ledningsorganet skall upprätta ett förslag om flytten där det bl.a. skall redogöras för motivet 

till flytten, tidsplanen, bolagets nya säte, den nya bolagsordningen, vilka effekter flytten får 

för arbetstagarinflytandet samt eventuella rättigheter till skydd för aktieägare och borgenärer 

(art. 8.2 och 8.3). Dessutom är det endast bolagsstämman som kan fatta det slutgiltiga beslutet 

om en flytt (art. 8.5). 

 Även medlemsstaterna har ett visst inflytande på ett europabolags möjlighet att flytta. 

T.ex. får medlemsstaterna själva anta särskilda regler för att säkerställa ett lämpligt skydd för 

minoritetsaktieägare som eventuellt motsätter sig en flytt (art. 8.5). Sverige har dock inte 

antagit några särskilda regler angående detta, något som i förarbetena till den svenska lagen 

motiveras med att de aktieägare som går in i ett europabolag bör vara medvetna om att 

bolaget kan flytta sitt säte. I de fall där ett publikt aktiebolag ombildas till europabolag finns 

ett minoritetsskydd i 23 kap. 17 § ABL vilket gör att minoritetsaktieägare kan motsätta sig en 

ombildning och på så sätt försöka förhindra att bolaget så småningom riskerar att flytta till ett 

annat land.65 

                                                
62 Goulet, a.a. s. 311-312. 
63 Visserligen finns det en möjlighet för både EEIG och europakooperativ att flytta sitt säte men dessa 
associationsformer har inte karaktären av ett aktiebolag varför jag inte räknar i dem här. 
64 Goulet, a.a. s. 312. 
65 Prop. 2003/04:112, s. 55-56. 
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5.5.3 Fusionsmöjligheter 
 

I dagsläget tillåter den svenska aktiebolagslagen endast fusion mellan svenska aktiebolag (23 

kap. 1 § ABL), något som innebär att det inte är möjligt för svenska aktiebolag att fusionera 

med aktiebolag i andra länder och bli en enda juridisk person. En av fördelarna med 

europabolaget är just fusionsmöjligheterna och som beskrivs i 5.2 ovan är en fusion mellan 

två företag från olika medlemsstater ett av de sätt som ett europabolag kan bildas på. 

 Emellertid kommer denna fördel med europabolaget inte att ha någon betydelse i 

framtiden. Nyligen antogs nämligen EU:s tionde bolagsdirektiv66 som kommer att göra det 

möjligt med gränsöverskridande fusioner utan att ett europabolag behöver bildas.67 

  

5.6 Europabolagets nackdelar 

En av de stora svagheter som finns med europabolaget som bolagsform som det ser ut i 

dagsläget är tveklöst det faktum att det inte finns någon enhetlig lagstiftning vilket innebär att 

det finns lika många varianter av europabolag som det finns medlemsländer i EU.68 Detta är 

också något som påpekas i den litteratur och de artiklar som har skrivits om europabolag och 

SE-förordningen. Någon lösning på detta problem ser heller inte ut att vara i sikte. 

  Hand i hand med avsaknaden av enhetlighet går avsaknaden av en överstatlig 

skattelösning. Ett europabolag behandlas i skattehänseende som vilket multinationellt bolag 

som helst, d.v.s. att beskattning sker i de länder där bolaget bedriver sin verksamhet.69 Detta 

kan dock ses som både positivt och negativt, något jag återkommer till i min analys nedan. 

  Den sista nackdel jag ämnar ta upp här är den omständighet att ett europabolag inte går att 

bilda från grunden.70 Samtliga de sätt att bilda ett europabolag på som jag tar upp i 5.2 ovan 

bygger på att det redan existerar ett bolag. Huruvida det skulle vara eftertraktat att från 

grunden starta ett europabolag finns inga uppgifter om men i mitt tycke är det en nackdel att 

det i dagsläget inte är möjligt. 

 

 

 

 

                                                
66 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 2006 om gränsöverskridande fusioner 
av bolag med begränsat ansvar. 
67 B:son Blomberg och Svernlöv, EU-direktiv möjliggör fusion över gränserna, s. 37. 
68 Prop. 2003/04:112, s. 45. 
69 Goulet, a.a. s. 312-313. 
70 A.a. s. 311. 
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5.7 Analys och egna kommentarer 

Vid en studie av SE-förordningen är det inte svårt att fastna vid tanken att kommissionens 

avsikt med europabolaget måste vara att bolagsformen är till enbart för större bolag som redan 

har verksamhet i ett flertal länder. Dessa tankar är även något som det resoneras kring både i 

den juridiska litteraturen och i propositionen till den svenska lagen om europabolag. Tecken 

på kommissionens avsikt är dels det relativt stora minimikapitalet på 120 000 euro och dels att 

det inte går att starta upp ett europabolag från grunden. Sedan är det en annan historia att stora 

företag fortfarande hellre verkar föredra den klassiska koncernen med dotterbolag och filialer, 

inte minst för att försöka hålla nere nivån på ev. skadeståndskrav som kan komma att riktas 

mot dem. 

  Något som av många författare inom den juridiska litteraturen bedöms vara en svaghet 

med SE-förordningen är att den i så många avseenden hänvisar till nationell lagstiftning och 

därigenom endast ställer upp ramar för hur verksamheten i ett europabolag skall bedrivas. 

Den dagliga verksamheten i bolaget regleras således fortfarande till stor del av nationell rätt, 

något som säkerligen kan vålla en hel del huvudbry hos unionens företagare då djungeln av 

regler att hålla ordning på då i praktiken är tätare än vanligt. 

  Vad det gäller beskattningsfrågan så ska det mycket till för att en medlemsstat är villig att 

ge upp eller gå med på minskade beskattningsmöjligheter. Därför är min teori att 

europabolaget även i fortsättningen kommer att beskattas i de medlemsstater där det bedriver 

sin verksamhet. Detta kan som jag nämner i 5.6 ovan enligt min mening både ses som positivt 

och negativt. Negativt i den bemärkelsen att det kan göra att bolag väljer att inte utnyttja 

bolagsformen och de fördelar den medför och positivt i den bemärkelsen att det förhindrar s.k. 

forum shopping (se 3.2.1 ovan). 

  Huruvida europabolaget är lösningen på den problematik som finns beträffande 

bolagsflytt (se kapitel 3 ovan) ställer jag mig tveksam till och det finns heller inget i SE-

förordningen som antyder att detta skulle vara ett av huvudsyftena med europabolaget. Men 

att en av fördelarna med ett europabolag är möjligheten att byta sätesland råder det dock inget 

tvivel om. I vilken utsträckning detta kommer att utnyttjas återstår att se. 
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6 Hur ser verkligheten ut? 

 

6.1 Kommissionens konsultation 
 

I början av 2006 gjorde kommissionen en konsultation som handlade om vilka prioriteringar 

företag inom union ansåg vara viktigast för kommissionens fortsatta arbete på det 

bolagsrättsliga området.71 Konsultationen var öppen att svara på för den som ville och 

innehöll 14 frågor som alla behandlade olika delar av den bolagsrätt där EG-rätten är 

överordnad den nationella rätten. En av dessa frågor (nummer 11) var formulerad på följande 

sätt: 

 

”Hur användbar bedömer Ni att SE-förordningen är i praktiken? Anser Ni att några ändringar är önskvärda? 

Motivera gärna.” 

 

Ett antal svenska företag, organisationer och myndigheter svarade på konsultationen och jag 

kommer nedan att kort redogöra för deras svar beträffande fråga 11.72 

 

6.1.1 Ericsson 
 

Ericsson poängterade det faktum att SE-förordningen var ett stort steg framåt för den inre 

marknaden men konstaterade samtidigt att det endast finns ett fåtal europabolag registrerade i 

Sverige och Europa. Ericssons förklaring till detta var att det ännu inte finns någon bra 

skattelösning för europabolaget och innan det problemet är löst kommer europabolaget som 

bolagsform att få kämpa i motvind. 

 

6.1.2 Investor 
 

Investor ansåg att det var allt för tidigt att säga huruvida SE-förordningen var i behov av 

förändringar och menade att en ny studie om några år skulle vara mer rättvisande. 

 

 

                                                
71http://circa.europa.eu/Public/irc/markt/markt_consultations/library?l=/company_law/priorities_consultation&v
m=detailed&sb=Title 
72 Följande svenska företag deltog i undersökningen men besvarade inte fråga 11 direkt eller berörde inte SE-
förordningen i sina svar och jag finner det därför inte relevant att redogöra för dem enskilt: Scania, Volvo, 
Länsförsäkringar och SCA. 



Europabolaget  Hur ser verkligheten ut? 
___________________________________________________________________________ 
 

 30 

6.1.3 Nordea 
 

Nordea framhöll att de ekonomiska fördelarna med den finansiella integrationen är mycket 

stora och att ikraftträdandet av SE-förordningen var ett stort steg i rätt riktning. Dessutom 

bekräftade man att företaget hade långt gångna planer på att ombildas till ett europabolag. Det 

förelåg emellertid ett antal hinder vilket gjorde att någon ombildning inte var aktuell för 

tillfället. Dessa hinder utgjordes främst av det faktum att det i SE-förordningen saknades 

regler för hur en fusion mellan ett europabolag och ett bolag i en annan medlemsstat skulle gå 

till73. Detta skulle kunna medföra problem om Nordea senare skulle vilja fusionera med andra 

banker i unionen. Nordea påpekade dock samtidigt att det tionde bolagsdirektivet kommer att 

lösa denna problematik och att några ändringar i SE-förordningen beträffande detta därför inte 

var nödvändiga. 

 Utöver synpunkterna om fusionsmöjligheter påpekade Nordea vikten av att samtliga 

medlemsstater måste komplettera SE-förordningen och direktivet om arbetstagarinflytande 

med de nationella regler som krävs, något som vid tidpunkten för konsultationen inte hade 

skett överallt. 

 Slutligen redogjorde Nordea för ett antal regler som gäller insättningsgarantier vid 

bankverksamhet. Jag väljer dock att här inte återge deras svar angående detta. 

 

6.1.4 Justitiedepartementet 
 

Det som justitiedepartementet främst pekade på är att den osäkerhet som följer av att 

regleringen för europabolag är en blandning mellan EU-regler och nationella regler utgör en 

stor spricka i SE-förordningen. Bolagen vet inte riktigt vilka regler som gäller och tvekar 

därför inför beslutet att bilda europabolag. 

 Justitiedepartementet framförde dessutom en önskan om vissa förändringar i 

förordningen. Dessa förändringar rörde främst förhållandet mellan stat och bolag i de fall ett 

europabolag vill flytta sitt säte mitt under ett pågående räkenskapsår. Men hänsyn till syftet 

för denna uppsats finner jag det dock inte relevant att mer ingående redogöra för dessa förslag 

till förändringar. 

 

 

 

                                                
73 De fusionsmöjligheter som finns i SE-förordningen gäller endast för fusion mellan nationella aktiebolag från 
olika medlemsstater. 



Europabolaget  Hur ser verkligheten ut? 
___________________________________________________________________________ 
 

 31 

6.1.5 Svenskt Näringsliv 
 

I likhet med Ericsson konstaterade Svenskt Näringsliv att endast ett fåtal bolag ännu utnyttjat 

möjligheten att bilda ett europabolag och att en av orsakerna till detta är att det ännu inte finns 

någon lämplig skatterättslig lösning för europabolaget. I dagsläget lyder ett svenskregistrerat 

europabolag under samma skatteregler som ett svenskt publikt aktiebolag. 

 Precis som Nordea påpekade dessutom Svenskt Näringsliv att alla medlemsstater ännu 

inte kompletterat SE-förordningen och direktivet om arbetstagarinflytande med de nationella 

regler som krävs. Detta skulle ha gjorts redan i oktober 2004 och innan samtliga 

medlemsstater gjort vad som ålagts dem kommer europabolaget som bolagsform inte att 

fungera fullt ut.74 

 Svenskt Näringsliv önskade förändringar som främst rörde skattefrågor, både 

inkomstskatterelaterade och momsrelaterade. Dessutom efterlystes, precis som i Nordeas svar, 

en möjlighet för europabolag att fusionera med andra bolag. 

 

6.2 Business Europes seminarium om europabolag 
 

Business Europe (tidigare UNICE) är europeisk näringslivsorganisation som kan liknas vid 

Svenskt Näringsliv och ett av dess syften är att verka för den inre marknaden.75 Som ett led i 

detta har organisationen anordnat två seminarier om SE-förordningen. Det första ägde rum i 

samband med att förordningen trädde i kraft och det senaste ägde rum drygt ett och ett halv år 

senare, den 31 maj 2006. Syftet med detta seminarium var att samla representanter för företag 

och näringslivsorganisationer för att göra en utvärdering av den tid som förflutit sedan den 8 

oktober 2004, d.v.s. det datum då SE-förordningen trädde i kraft. Självklart kom det fram 

både positiva och negativa synpunkter och jag ska i punktform kort redovisa vilka dessa 

synpunkter var. 

 

De positiva synpunkter på SE-förordningen som framfördes under seminariet: 

• Den ger företagen en möjlighet att skaffa sig en europeisk profil som i sin tur kan 

användas som ett instrument för marknadsföring. 

• Företagens struktur blir betydligt enklare tack vare att det inte längre behövs ett 

ledningsorgan i varje land där företagen är verksamma. 

 

                                                
74 Anne Wigart 
75 http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp?PageID=413 (2007-05-15) 
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• Möjligheter till fusioner över gränserna. 

• Möjligheter till bolagsflytt över gränserna. 

 

De negativa synpunkter på SE-förordningen som framfördes under seminariet: 

• Det saknas en enhetlig lagstiftning och hänvisas i allt för många avseenden till 

nationell rätt. 

• Arbetstagarinflytandet är allt för komplext på grund av svårhanterliga 

förhandlingsregler. 

• Det saknas en för europabolaget unik skatterättslig lösning. 

• Förordningen är inte anpassad för små eller medelstora företag. 

• Vissa medlemsstater har ännu inte anpassat sin nationella lagstiftning på det sätt som 

krävs för att SE-förordningen skall fungera tillfredsställande. 

 

Dessutom konstaterades att SE-förordningen inte skall ses som en universallösning utan mer 

som en möjlighet för vissa typer av företag. Det är därför nödvändigt att arbetet med 

harmoniseringen på det bolagsrättsliga området fortgår. Bl.a. beträffande ett privat 

europabolag och möjligheter för nationella bolag att flytta sitt säte till en annan 

medlemsstat.76 

 

6.3 Analys och egna kommentarer 
 

Det är inte särskilt svårt att konstatera vilka åsikter som genomsyrar de flesta kommentarer 

som finns beträffande europabolag. Först och främst konstateras att SE-förordningen är ett 

stort steg i rätt riktning mot en helt fri inre marknad. I nästa andetag nämns dock direkt de 

svagheter som förordningen har och dessa är främst det faktum att den i så stor utsträckning 

hänvisar till nationell lagstiftning samt att det inte finns någon skatterättslig lösning för 

europabolag utan att säteslandets skatteregler skall tillämpas.  

 En fråga som är relevant att ställa i anslutning till kommissionens konsultation är varför så 

få svenska företag svarat på frågan som rörde just europabolag. Svar på denna fråga kan vara 

bristande kunskap om SE-förordningen eller att de inte ansett att europabolag är någonting 

som rör dem då de enbart har verksamhet i Sverige. 

 Som nämns i 6.1.3 ovan så fanns det inom Nordea långt gångna planer på att ombilda 

bolaget till ett europabolag. Dessa planer sköts dock på framtiden eftersom SE-förordningen i 
                                                
76 UNICE Seminar on the European Company Statue 
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sin nuvarande lydelse inte innehåller någon lösning för fusioner mellan ett europabolag och 

ett bolag från en annan medlemsstat. Då detta problem nu ser ut att ha fått sin lösning tack 

vare antagandet av det tionde bolagsdirektivet återstår att se om Nordea återupptar sina 

planer. Kanske kommer vi att inom några år se Nordea som ett europabolag.  

 Då jag valt att begränsa mig till att undersöka endast de svenska företagens åsikter återstår 

frågan om hur det ser ut i resten av unionen. Har mottagandet av SE-förordningen varit lika 

kyligt överallt eller är det enbart svenska företag som ställt sig en aning tveksamma till 

europabolaget? Denna fråga kan jag inom ramen för denna uppsats tyvärr inte ge något klart 

svar på men det seminarium som hölls av Business Europe i maj 2006 ger ändå en 

sammanfattande bild av de åsikter som finns och speglar dessutom åsikter från hela unionen. 

De svenska företagens åsikter om europabolag verkar enligt min mening stämma tämligen bra 

överens med de åsikter som finns hos andra företag inom EU. 

 Värt att nämna är att kommissionen i sin konsultation dessutom hade med en fråga om hur 

företagen såg på idén om att även ta fram en stadga för privata europabolag då detta är något 

som diskuterats under de senaste åren, främst med tanke på att SE-förordningen enbart riktar 

sig till publika bolag. I de fall frågan besvarades var åsikterna entydiga, något privat 

europabolag är troligen inte särskilt efterfrågat i Sverige med tanke på hur intresset för den 

publika motsvarigheten sett ut. 

 För att förverkliga drömmen om en fri inre marknad kanske ett privat europabolag är 

nödvändigt men som jag ser det så är det troligen bättre att kommissionen den närmaste tiden 

ägnar mer kraft åt att driva igenom det fjortonde bolagsdirektivet istället för att lägga ner tid 

och pengar på att ta fram ytterligare överstatliga bolagsformer. 
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7 Slutsats och avslutande kommentarer 
 
7.1 Slutsats 
 

På frågan om den fria rörligheten inom EU gäller även för aktiebolag blir svaret i dagsläget 

både ja och nej. För att förtydliga så går det att dela upp svaret i teori och praktik. I teorin, 

d.v.s. enligt EG-fördraget, så har aktiebolag lika stor rätt som personer att flytta mellan olika 

medlemsstater. I praktiken har det dock visat sig att detta inte riktigt stämmer beroende på att 

medlemsstaterna tillämpar olika lagvalsprinciper som förhindrar en helt fri rörlighet för 

aktiebolag och andra bolag. Arbete pågår dock med ett fjortonde bolagsdirektiv som även i 

praktiken skall möjliggöra bolagsflytt mellan olika medlemsstater. Detta arbete har emellertid 

pågått i över tio år och om eller när förslaget kommer att godkännas är därför svårt att säga. 

 Som nyss nämnts finns det ett förslag till ett fjortonde bolagsdirektiv vars syfte är att 

möjliggöra bolagsflytt. Detta direktiv är det senaste i raden av direktiv som finns för att 

harmonisera bolagsrätten inom EU. Vissa av dem har av olika anledningar ännu inte antagits 

men majoriteten av dem, däribland direktiv om bl.a. fusioner, räkenskaper och kapital, är 

giltiga för medlemsstaterna och skapar därigenom en slags minimistandard för bolagsrätten i 

de olika medlemsstaterna. 

 Utöver bolagsdirektiven finns dessutom ett antal övernationella associationsformer. Den 

äldsta av dessa är EEIG som sedan har följts av europabolaget och nu senast av 

europakooperativ. Syftet med övernationella associationsformer är att underlätta för 

samarbete över gränserna och på så sätt ta ytterligare steg mot strävan efter en helt fri inre 

marknad. 

 De största anledningarna till att den övernationella bolagsformen europabolag inte 

utnyttjas i särskilt stor utsträckning är dels att regelsystemet är aningen komplicerat då SE-

förordningen i många avseenden hänvisar till nationell lag och dels att det inte finns någon 

enhetlig skattelösning för europabolag. I dagsläget beskattas europabolaget som ett nationellt 

publikt bolag i den medlemsstat det har sitt säte. Som ytterligare anledning kan nämnas att 

SE-förordningen enbart riktar sig till större publika aktiebolag. Små- och medelstora företag 

står idag utan direkt möjlighet att bilda ett europabolag, något som kommissionen dock 

arbetar med i form av en stadga för privata europabolag. 
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7.2 Avslutande kommentarer 
 

 

Jag har i anslutning till kapitel 3-6 ovan framfört mina egna åsikter om respektive avsnitt och 

ska därför försöka låta bli att upprepa dessa åsikter här då avsikten med detta kapitel istället är 

att kort lämna några avslutande kommentarer. 

 Innehållet i denna uppsats kretsar i flera avseenden kring bolags möjlighet till fri rörlighet.  

Frågan är dock om problemet med bolagsflytt egentligen inte är så stort i praktiken. Är det 

kanske så att det till stor del är ett problem som bara finns på papper? Vill och behöver 

aktiebolag flytta överhuvudtaget? För att helt uppfylla EG-fördragets mål om en fri inre 

marknad och fri rörlighet så borde bolag kunna flytta fritt mellan medlemsstaterna utan att 

behöva nybilda eller förlora sin rättkapacitet. Min personliga åsikt är därför att fri rörlighet för 

aktiebolag borde existera men att behovet av detta förmodligen inte är särskilt stort, trots de 

fall som tagits upp i EG-domstolen. 

 Om jag personligen skulle få göra några ändringar i SE-förordningen så skulle jag försöka 

se till att så mycket som möjligt reglerades i själva förordningen och inte som det är nu, i 

medlemsstaternas nationella rättsordningar. Detta är självklart inte något som görs över en 

dag då det kräver medlemsstaternas samtycke men min åsikt är ändå att det skulle underlätta 

för företagandet och den inre marknaden. Vad det gäller min åsikt om den skatterättsliga biten 

ber jag att få hänvisa till det jag anfört under 5.7 ovan. 

 Något som kan konstateras vid en studie av europabolaget är att skillnaden mot tiden 

innan SE-förordningen trädde i kraft inte är särskilt stor, åtminstone inte sett till villkoren för 

det svenska näringslivet. Europabolag med säte i Sverige faller fortfarande under i stort sett 

samma regler som svenska aktiebolag. Både vad det gäller bolagsrättsliga regler och vad det 

gäller skatterättsliga. Skillnaden ligger i sådana fall i europabolagets möjlighet att flytta sitt 

säte. 

 Beträffande europabolag är det tveklöst så att det är en bra bit kvar innan det kommer att 

finnas ett heltäckande europeiskt bolag där samma regler gäller i alla medlemsstater. Idén om 

överstatliga bolagsformer och harmonisering av bolagsrätten för att underlätta för 

företagandet inom unionen är dock ett stort steg i rätt riktning. 

 Det går heller inte att förneka att europabolaget är en relativt ny företeelse och att många 

företag troligen väljer att avvakta till dess att SE-förordningens barnsjukdomar är botade. Min 

gissning är därför att vi inom 10-15 år kan se betydligt fler europabolag verksamma inom 

unionen. 
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