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om ändring i lagen (2004:575) om europabolag;

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

utfärdad den 1 juni 2006.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:575) om europabolag
dels att 6, 7, 8, 23 och 32 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 5 a, 9 a och 26 a §§,
samt närmast före 5 a, 9 a och 26 a §§ nya rubriker av följande lydelse.
Skatteverkets och Finansinspektionens rätt att motsätta sig att ett svenskt
aktiebolag deltar i bildandet av ett europabolag genom fusion
5 a § Skatteverket får motsätta sig att ett aktiebolag deltar i bildandet av ett
europabolag genom fusion, om
1. europabolaget enligt fusionsförslaget skall ha sitt säte i en annan stat än
Sverige,
2. motsättandet är motiverat av hänsyn till allmänintresset,
3. verket har beslutat om revision hos bolaget, och
4. det finns skäl att anta att revisionen skulle försvåras avsevärt av fusionen.
Finansinspektionen får, i fråga om ett aktiebolag som står under Finansinspektionens tillsyn, motsätta sig att bolaget deltar i bildandet av ett europabolag genom fusion, om de förutsättningar som anges i första stycket 1 och 2
föreligger.
Skatteverket och Finansinspektionen skall meddela ett sådant beslut som
avses i första och andra styckena inom två månader från den dag då uppgifter om fusionen offentliggjordes enligt artikel 21 i SE-förordningen. Myndigheterna får inte meddela ett beslut om att bolaget inte får delta i fusionen
utan att bolaget först har fått tillfälle att yttra sig.
6 §2 Bolagsverket skall utfärda ett sådant intyg som avses i artikel 25.2 i
SE-förordningen, när beslut om tillstånd har meddelats enligt 23 kap. 23
eller 24 § aktiebolagslagen (2005:551) och beslutet har vunnit laga kraft. Intyg får dock inte utfärdas om Skatteverket eller Finansinspektionen har meddelat ett sådant beslut som avses i 5 a §. När det gäller bolag som driver
bank- eller finansieringsrörelse tillämpas i stället 10 kap. 38 § respektive
11 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.
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7 §3 Bolagsverket skall föra ett register över europabolag (europabolagsregistret). I fråga om registrering i europabolagsregistret tillämpas bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551) och andra författningar om registrering i aktiebolagsregistret eller, om europabolaget driver bankrörelse, bankregistret. Om en arbetstagarrepresentant har utsetts enligt lagen (2004:559)
om arbetstagarinflytande i europabolag, skall även detta registreras.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om
1. avgifter i ärenden om registrering enligt denna lag, och
2. handläggningen av registreringsärenden.
8 § Bolagets styrelse eller lednings- eller förvaltningsorgan skall ge in sådana förslag till beslut eller sådana uppgifter som avses i artiklarna 8.2, 32.2,
33.3, 37.4 och 66.3 i SE-förordningen till Bolagsverket för registrering. Verket skall genast kungöra uppgift om registreringen i Post- och Inrikes Tidningar. Om förslaget inte kungörs i sin helhet, skall det i kungörelsen lämnas
uppgift om var det hålls tillgängligt.
Skatteverkets och Finansinspektionens rätt att motsätta sig flyttning av säte
9 a § Skatteverket får motsätta sig att ett europabolag flyttar sitt säte till en
annan stat, om
1. motsättandet är motiverat av hänsyn till allmänintresset,
2. verket har beslutat om revision hos europabolaget, och
3. det finns skäl att anta att revisionen skulle försvåras avsevärt av en
flyttning av europabolagets säte.
Finansinspektionen får, i fråga om ett europabolag som står under Finansinspektionens tillsyn, motsätta sig att europabolaget flyttar sitt säte till en annan stat, om motsättandet är motiverat av hänsyn till allmänintresset.
Skatteverket och Finansinspektionen skall meddela ett sådant beslut som
avses i första och andra styckena inom två månader från den dag då förslaget
om flyttningen offentliggjordes enligt artikel 8.2 i SE-förordningen. Myndigheterna får inte meddela ett beslut om att motsätta sig flyttning utan att
europabolaget först har fått tillfälle att yttra sig.
23 § Ledningsorganet i ett dualistiskt organiserat europabolag skall ha
minst tre ledamöter och tillsynsorganet minst fem ledamöter.
Förvaltningsorganet i ett monistiskt organiserat europabolag skall ha
minst tre ledamöter.
När det gäller europabolag som ger ut elektroniska pengar tillämpas
2 kap. 9 § femte stycket lagen (2002:149) om elektroniska pengar i stället
för första och andra styckena.
Särskilt bokslut
26 a § Om ett europabolag flyttar sitt säte, skall lednings- eller förvaltningsorganet upprätta ett särskilt bokslut. Det särskilda bokslutet skall omfatta den tid för vilken årsredovisning inte tidigare har upprättats fram till
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den dag då flyttningen av säte har blivit gällande enligt artikel 8.10 i SEförordningen.
Om ett aktiebolag deltar i bildandet av ett europabolag genom fusion enligt artikel 17 i SE-förordningen och europabolaget får säte i en annan stat än
Sverige, skall styrelsen för aktiebolaget upprätta ett särskilt bokslut. Det särskilda bokslutet skall omfatta den tid för vilken årsredovisning inte tidigare
har upprättats fram till den dag då europabolaget registreras enligt artikel 12
i SE-förordningen.
För det särskilda bokslutet enligt första och andra styckena gäller bestämmelserna om årsbokslut i 6 kap. 4–9 och 11 §§ bokföringslagen (1999:1078).
Bokslutet skall ges in till Bolagsverket inom en månad från utgången av den
period som bokslutet omfattar.
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32 § Bolagsverkets beslut att avskriva en anmälan om registrering eller att
vägra registrering får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol inom två
månader från dagen för beslutet. Detsamma gäller verkets beslut i ett tillståndsärende enligt 11 §, verkets beslut om att vägra utfärda intyg enligt 6
eller 15 § samt verkets beslut enligt 31 §. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Skatteverkets och Finansinspektionens beslut enligt 5 a eller 9 a § får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.
Länsstyrelsens beslut i ett ärende enligt 28 § får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Bolagsverkets beslut i ett ärende enligt 29 § får överklagas hos allmän
domstol i den ort där lednings- eller förvaltningsorganet har sitt säte. Ett beslut enligt 29 § första stycket får överklagas inom tre veckor från den dag då
bolaget fick del av beslutet. Ett beslut enligt 29 § andra stycket får överklagas inom tre veckor från dagen för beslutet.
Vid överklagande enligt fjärde stycket gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden.
Denna lag träder i kraft den 18 augusti 2006. Om en ansökan har kommit
in före detta datum tillämpas äldre bestämmelser i fråga om
1. tillstånd till verkställande av ett fusionsförslag vid bildande av ett europabolag genom fusion enligt artikel 2.1 SE-förordningen, och
2. tillstånd till flyttning av säte enligt artikel 8 i SE-förordningen.
På regeringens vägnar
JENS ORBACK
Johan Danelius
(Justitiedepartementet)
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