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Förordning
om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559);

SFS 2014:545
Utkom från trycket
den 25 juni 2014

utfärdad den 12 juni 2014.
Regeringen föreskriver att 1 kap. 6, 14–16, 18–20, 22–25 och 52 §§, 2 kap.
17 b §, 3 kap. 4 § och 4 kap. 5 § aktiebolagsförordningen (2005:559) ska ha
följande lydelse.

1 kap.
6 §1 Vid en anmälan för registrering enligt 3 kap. 5 § aktiebolagslagen
(2005:551) ska följande handlingar ges in:
1. en kopia av bolagsstämmans protokoll, och
2. en kopia av bolagsordningen i dess nya lydelse.
Om ändringen avser införande av ett förbehåll som avses i 1 kap. 10 §
aktiebolagslagen, ska anmälan innehålla uppgift om den dag från vilken förbehållet ska tillämpas. Vidare ska det i ett sådant fall lämnas uppgift om hos
vilken central värdepappersförvarare bolagets aktier ska registreras.
14 § I en anmälan för registrering enligt 13 kap. 27 eller 34 § aktiebolagslagen (2005:551) ska följande uppgifter anges:
1. antalet tecknade och tilldelade aktier och summan av de belopp som enligt 13 kap. 4 § tredje stycket första meningen aktiebolagslagen lägst ska betalas för dessa aktier, och
2. de belopp som ska betalas med pengar, med apportegendom respektive
genom kvittning.
Anmälan ska innehålla en försäkran på heder och samvete att de anmälda
aktierna har tecknats i enlighet med bestämmelserna i emissionsbeslutet.
Om anmälan avser en emission som 16 kap. aktiebolagslagen är tillämpligt
på, ska anmälan också innehålla en försäkran på heder och samvete att 2 och
8 §§ samt, i förekommande fall, 3 § första stycket i det kapitlet har iakttagits.
15 § Vid en anmälan som avses i 14 § ska följande handlingar ges in:
1. en kopia av protokoll med emissionsbeslutet,
2. en kopia av en redogörelse som avses i 13 kap. 7 § aktiebolagslagen
(2005:551) och av ett revisorsyttrande som avses i 13 kap. 8 § samma lag,
3. kopior av avtal som ligger till grund för en bestämmelse som avses i
13 kap. 7 § aktiebolagslagen,
4. ett intyg från ett kreditinstitut som avses i 13 kap. 21 § första stycket
aktiebolagslagen om betalning i pengar, och
1

Senaste lydelse 2010:1116. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

1

SFS 2014:545

5. ett revisorsyttrande om apportegendom som avses i 13 kap. 23 § aktiebolagslagen.
I fråga om publika aktiebolag ska, i stället för sådana handlingar som avses
i första stycket 4 och 5, ett revisorsyttrande som avses i 13 kap. 42 § aktiebolagslagen ges in.
Om emissionsbeslutet har fattats av styrelsen under förutsättning av
bolagsstämmans godkännande, ska en kopia av bolagsstämmans protokoll
fogas till anmälningshandlingen.
Om ett beslut om nyemission innebär att aktier ska tecknas mot betalning
av lägre belopp än de tidigare aktiernas kvotvärde, ska det till anmälan fogas
ett intyg från en auktoriserad eller godkänd revisor om att sådan överföring
eller uppskrivning har skett som anges i 13 kap. 4 § tredje stycket aktiebolagslagen.
16 §2 Bestämmelserna i 14 och 15 §§ ska inte tillämpas vid en anmälan för
registrering enligt 13 kap. 28 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551),
om anmälan av en del av emissionen har gjorts tidigare. I sådana fall ska anmälan i stället innehålla uppgift endast om det emissionsbeslut som anmälan
grundar sig på och antalet tecknade och tilldelade aktier som omfattas av anmälan. Till anmälan ska det fogas sådana handlingar som avses i 15 § första
stycket 4 och 5.
Anmälan ska innehålla en försäkran på heder och samvete att de anmälda
aktierna har tecknats i enlighet med bestämmelserna i emissionsbeslutet.
I fråga om publika aktiebolag ska, i stället för sådana handlingar som avses
i 15 § första stycket 4 och 5, ett revisorsyttrande som avses i 13 kap. 42 §
aktiebolagslagen ges in.
18 § I en anmälan för registrering enligt 14 kap. 21 eller 27 § aktiebolagslagen (2005:551) ska följande uppgifter anges:
1. antalet utgivna teckningsoptioner och det belopp som aktiekapitalet ska
kunna ökas med genom teckning av nya aktier, och
2. den tid inom vilken optionsrätten får utnyttjas.
Anmälan ska innehålla en försäkran på heder och samvete att de anmälda
teckningsoptionerna har tecknats i enlighet med bestämmelserna i emissionsbeslutet.
Om anmälan avser en emission som 16 kap. aktiebolagslagen är tillämpligt
på, ska anmälan också innehålla en försäkran på heder och samvete att 2 och
8 §§ samt, i förekommande fall, 3 § första stycket i det kapitlet har iakttagits.
19 § Vid en anmälan som avses i 18 § ska en kopia av protokoll med emissionsbeslutet ges in.
Om emissionsbeslutet har fattats av styrelsen under förutsättning av
bolagsstämmans godkännande, ska en kopia av bolagsstämmans protokoll
fogas till anmälningshandlingen.
20 § Bestämmelserna i 18 och 19 §§ ska inte tillämpas vid en anmälan för
registrering enligt 14 kap. 22 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551),
om anmälan av en del av emissionen har gjorts tidigare. I sådana fall ska anmälan i stället innehålla uppgift endast om det emissionsbeslut som anmälan
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grundar sig på och antalet tecknade och tilldelade teckningsoptioner som omfattas av anmälan.
Anmälan ska innehålla en försäkran på heder och samvete att de anmälda
teckningsoptionerna har tecknats i enlighet med bestämmelserna i emissionsbeslutet.
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22 § Vid en anmälan för registrering enligt 14 kap. 43 § aktiebolagslagen
(2005:551) ska ett intyg från ett kreditinstitut som avses i 14 kap. 39 § första
stycket om betalning eller, när det gäller publika aktiebolag, ett revisorsyttrande som avses i 14 kap. 49 § ges in.
I anmälan ska det lämnas uppgift om vilket beslut om emission av teckningsoptioner som aktieteckningen grundar sig på.
Anmälan ska också innehålla en försäkran på heder och samvete att de
anmälda aktierna har tecknats i enlighet med bestämmelserna i emissionsbeslutet.
23 § I en anmälan för registrering enligt 15 kap. 26 § aktiebolagslagen
(2005:551) ska följande uppgifter anges:
1. det belopp som aktiekapitalet ska kunna ökas med genom konvertering,
och
2. den tid inom vilken konvertering kan ske.
Anmälan ska innehålla en försäkran på heder och samvete att de anmälda
konvertiblerna har tecknats i enlighet med bestämmelserna i emissionsbeslutet.
Om anmälan avser en emission som 16 kap. aktiebolagslagen är tillämpligt
på, ska anmälan också innehålla en försäkran på heder och samvete att 2 och
8 §§ samt, i förekommande fall, 3 § första stycket i det kapitlet har iakttagits.
24 § Vid en anmälan som avses i 23 § ska följande handlingar ges in:
1. en kopia av protokoll med emissionsbeslutet,
2. en kopia av en redogörelse som avses i 15 kap. 9 § aktiebolagslagen
(2005:551) och av ett revisorsyttrande som avses i 15 kap. 10 § samma lag,
3. kopior av avtal som ligger till grund för en bestämmelse som avses i 15
kap. 9 § aktiebolagslagen,
4. ett intyg från ett kreditinstitut som avses i 15 kap. 22 § första stycket
aktiebolagslagen om betalning i pengar,
5. ett revisorsyttrande om apportegendom som avses i 15 kap. 24 § aktiebolagslagen, och
6. en försäkran på heder och samvete att konverteringskursen har bestämts
så att bolaget efter konvertering har tillförts ett vederlag som, i förekommande fall tillsammans med ett kontant belopp som betalas vid konverteringen, minst motsvarar tidigare aktiers kvotvärde.
I fråga om publika aktiebolag ska, i stället för sådana handlingar som avses
i första stycket 4 och 5, ett revisorsyttrande som avses i 15 kap. 44 § aktiebolagslagen ges in.
Om emissionsbeslutet har fattats av styrelsen under förutsättning av
bolagsstämmans godkännande, ska en kopia av bolagsstämmans protokoll
fogas till anmälningshandlingen.
25 § Bestämmelserna i 23 och 24 §§ ska inte tillämpas vid en anmälan för
registrering enligt 15 kap. 27 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551),
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om anmälan av en del av emissionen har gjorts tidigare. I sådana fall ska anmälan i stället innehålla uppgift endast om det emissionsbeslut som anmälan
grundar sig på och antalet tecknade och tilldelade konvertibler som omfattas
av anmälan. Till anmälan ska det fogas sådana handlingar som avses i 24 §
första stycket 4 och 5 eller, i fråga om publika aktiebolag, andra stycket i
samma paragraf.
Anmälan ska innehålla en försäkran på heder och samvete att de anmälda
konvertiblerna har tecknats i enlighet med bestämmelserna i emissionsbeslutet.
52 § En bifirma kan anmälas för registrering i anmälan om bolagets registrering eller vid ett senare tillfälle. Anmälan ska innehålla en försäkran på heder
och samvete att uppgifterna stämmer överens med de beslut som anmälan
grundar sig på.

2 kap.
17 b §3 Vid sökning efter uppgifter som avser ett bolag som är upplöst får
endast organisationsnummer och firma användas som sökbegrepp, om det har
förflutit mer än fem år sedan det har registrerats att bolaget är upplöst.
Vid sökning efter handlingar och uppgifter som avses i 10 och 15 a §§ får
endast uppgifter som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1 och 2 offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400) samt organisationsnummer och firma användas som sökbegrepp.

3 kap.
4 §4 För handläggning och prövning av ansökan enligt aktiebolagslagen
(2005:551) ska, i de fall som anges i 1–9, avgifter betalas med följande
belopp:
1. undantag från bosättningskravet (8 kap. 9, 30 och 37 §§), 475 kronor,
2. undantag från kravet att anlita auktoriserad revisor (9 kap. 15 §),
685 kronor,
3. tillstånd till minskning av aktiekapitalet (20 kap. 23 eller 33 §) eller
reservfonden (20 kap. 35 §) eller till vinstutdelning efter beslut om minskning
av aktiekapitalet (20 kap. 30 §), 1 500 kronor,
4. tillstånd till verkställande av fusionsplan (23 kap. 20 och 33 §§) eller
delningsplan (24 kap. 22 §), 1 500 kronor,
5. likvidation enligt 25 kap. 11 §, 500 kronor,
6. tillstånd att inte lämna uppgift om bolagets firma på webbplatser
(28 kap. 5 §), 1 500 kronor,
7. ärende om att en tillgång av obetydligt värde ska tillfalla Allmänna arvsfonden (25 kap. 42 eller 44 §), 740 kronor,
8. ersättare för styrelseledamot (8 kap. 16 §), 1 400 kronor,
9. förordnande av god man vid inlösen av minoritetsaktier (22 kap. 8 §),
740 kronor.
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5 § Bolagsverket ska genast underrätta bolaget när verket fattar något av
följande beslut:
1. beslut i tillståndsärenden enligt 20 kap. 23 §, 23 kap. 20 eller 33 § samt
24 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551),
2. beslut enligt 23 kap. 27 eller 35 § eller 24 kap. 29 § samma lag att förklara att frågan om fusion eller delning har fallit,
3. beslut enligt 27 kap. 2 § samma lag att skriva av en anmälan om registrering eller vägra registrering,
4. beslut att avregistrera företrädare enligt 27 kap. 6 § samma lag, och
5. beslut att förelägga eller döma ut vite enligt 30 kap. 3 § samma lag.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.
2. För anmälningar som har kommit in till Bolagsverket före ikraftträdandet gäller 1 kap. 6 § i den äldre lydelsen.
På regeringens vägnar
BEATRICE ASK
Anders Ahlgren
(Justitiedepartementet)
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