Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:703) om
europabolag;

SFS 2005:567
Utkom från trycket
den 5 juli 2005

utfärdad den 16 juni 2005.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:703) om europabolag
dels att 4 och 11 §§ skall ha följande lydelse,
dels att i 2 § beteckningen ”aktiebolagsförordningen (1975:1387)” skall
bytas ut mot ”aktiebolagsförordningen (2005:559)”.
4 § En anmälan för registrering enligt artikel 12 i SE-förordningen skall
innehålla de uppgifter som anges i 1 kap. 3 § aktiebolagsförordningen
(2005:559). Bestämmelserna i 1 kap. 4 § aktiebolagsförordningen skall gälla
i tillämpliga delar.
Vad som sägs i 1 kap. 3 § första stycket 3 a–c och tredje stycket, 1 kap.
4 § första stycket 3 och andra stycket samt 4 kap. 4 § aktiebolagsförordningen om styrelseordförande, styrelseledamot och styrelsesuppleant skall
1. i dualistiskt organiserade europabolag gälla för ordförande, ledamot
och suppleant i tillsynsorganet och ledningsorganet, och
2. i monistiskt organiserade europabolag gälla för ordförande, ledamot
och suppleant i förvaltningsorganet.
Vid en anmälan enligt första stycket skall det ges in en kopia av en sådan
överenskommelse om riktlinjer för arbetstagarinflytande som avses i artikel
12.2 i SE-förordningen.
11 § I ärenden som rör registrering skall, utöver vad som följer av 3 kap.
1 och 2 §§ aktiebolagsförordningen (2005:559) samt 4 kap. 29 och 30 §§
förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse, avgifter betalas
med följande belopp:
a) vid anmälan för registrering av ett europabolag enligt artikel 12 i SEförordningen, 2 500 kr,
b) vid anmälan för registrering av beslut eller uppgifter enligt 8 § lagen
(2004:575) om europabolag, 1 000 kr, och
c) vid anmälan för registrering av beslut enligt 17 § första stycket lagen
om europabolag, 800 kr.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.
2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om anmälningar som har kommit in
till Bolagsverket före den 1 januari 2006.
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