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

Utkom från trycket
den 26 juni 2006

utfärdad den 14 juni 2006.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:703) om europabolag
dels att 4 § skall ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 10 § skall sättas närmast före 9 a §,
dels att rubriken närmast före 9 a § skall ha följande lydelse,
dels att det skall införas fyra nya paragrafer, 9 a–9 d §§, av följande lydelse.
4 §1 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
1. en kopia av ett avtal om arbetstagarinflytande enligt 28–31 §§ lagen
(2004:559) om arbetstagarinflytande i europabolag,
2. en kopia av ett beslut enligt 21 § första stycket lagen om arbetstagarinflytande i europabolag, eller
3. handlingar som visar att förhandlingsperioden enligt 20 § lagen om arbetstagarinflytande i europabolag har löpt ut och att ett sådant avtal som avses i 1 inte har ingåtts.
Underrättelser
9 a § Bolagsverket skall, utöver vad som följer av 4 kap. 5 § aktiebolagsförordningen (2005:559), underrätta europabolaget när verket fattar beslut i
ett ärende om tillstånd till flyttning av säte enligt 13 § lagen (2004:575) om
europabolag.
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9 b § Om allmän domstol har fattat ett beslut i ett ärende om flyttning av
ett europabolags säte enligt 14 § lagen (2004:575) om europabolag, skall
domstolen underrätta Bolagsverket om detta. Till underrättelsen skall en
kopia av domstolens beslut fogas.
9 c § Bolagsverket skall genast underrätta Skatteverket och Finansinspektionen när
1. ett förslag om flyttning av ett europabolags säte har offentliggjorts enligt artikel 8.2 i SE-förordningen, och
2. ett fusionsförslag har offentliggjorts enligt artikel 21 i SE-förordningen.
9 d § Skatteverket och Finansinspektionen skall underrätta Bolagsverket
när myndigheterna fattar något av följande beslut:
1. beslut att motsätta sig att ett europabolag flyttar sitt säte från Sverige,
och
2. beslut att motsätta sig att ett aktiebolag deltar i bildandet av ett europabolag genom fusion.
1. Denna förordning träder i kraft den 18 augusti 2006.
2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om anmälningar som har kommit in
till Bolagsverket före den 18 augusti 2006.
På regeringens vägnar
THOMAS BODSTRÖM
Johan Danelius
(Justitiedepartementet)
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