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Förord 

Internationell bolagsrätt är ett ämne som dessvärre inte har någon nämnvärd plats på 

juristprogrammet. Bolagsrätten berörs i princip uteslutande i en nationell kontext, vilket 

är förståeligt. Jag är dock glad att mina sista rader inom ramen för programmet har 

kommit att behandla bolagsrätten ur ett något vidare perspektiv. Ämnet har också fångat 

mig mer och mer ju djupare jag kommit i mitt arbete. Det verkar finnas ett något 

paradoxalt synsätt i de allra flesta medlemsstater i EU. En övervägande majoritet menar 

sig vilja sträva efter ökad frihandel och rörlighet – alltså själva grundtanken bakom EU-

samarbetet. Mycket få länder har dock gått från teori till praktik på bolagsrättens 

område genom att underlätta för en fri rörlighet för bolag mellan medlemsstater. Vissa 

synes till och med direkt motsätta sig en sådan utveckling. En något oklar, men framför 

allt mycket intressant och spännande, framtid är vad som har motiverat mig främst 

under detta uppsatsskrivande. Förhoppningsvis kan detta arbete vara ett steg mot en 

klarare framtid. 

 

Det har varit en väldigt givande process, som avslutar mina snart sexåriga studier vid 

Uppsala Universitet och Université de Paris-Sorbonne. För stöd med uppsatsen och 

ovärderliga synpunkter, kontakter och meningsutbyten vill jag rikta ett djupt tack till 

min handledare advokaten och adjungerade professorn Carl Svernlöv. Vidare förtjänar 

advokaten Lars Ehrstedt och alla andra på 7Wise Advokatbyrå ett stort tack för ett 

betydelsefullt underlättande av uppsatsskrivandet och en mycket lärorik och rolig 

praktik. Jag vill även tacka Oskar Lindbom och Anders Sarkissian som funnits där i vått 

och torrt. Avslutningsvis riktar jag mitt varmaste tack till Rebecca Karilainen för ditt 

eviga stöd.  

 

Uppsala i januari 2016 

 

Alexander Curling 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

”…unlike natural persons, companies are creatures of the law and, in the present state 

of Community law, creatures of national law.” EU-domstolen i Daily Mail-målet.1 

 

Under de senaste decennierna har samhället utvecklats till att bli allt mer 

internationaliserat och globaliserat. Genom en snabbt utvecklad infrastruktur underlättas 

såväl resor som transporter, kontakter och etableringar mellan länder. Gränserna mellan 

stater suddas allt mer ut och människors möjligheter att bosätta sig eller arbeta på olika 

platser i världen har kontinuerligt ökat. I Europa har detta särskilt underlättats av EU-

samarbetets tillväxt under andra halvan av 1900-talet. Mot bakgrund av att 1900-talets 

första hälft präglats av krig och oroligheter började europarörelsen ta form i syfte att 

säkerställa fred inom Europa.2 I linje med detta syfte kom en av EU:s främsta mål bli att 

skapa och underlätta för en gemensam inre marknad.  

 

Av art. 26 FEUF följer att den inre marknaden ska omfatta ett område utan inre gränser, 

där fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital säkerställs. Enligt art. 49 FEUF 

ska medborgare i en medlemsstat också ha rätt att fritt etablera sig i en annan medlems-

stat. Denna etableringsfrihet omfattar såväl att starta och driva företag som att upprätta 

kontor, filialer eller dotterbolag i en annan medlemsstat. Av art. 54 FEUF följer vidare 

att medborgares rättigheter enligt art. 49 också ska gälla för företag som bildats enligt 

en medlemsstats lagstiftning. Spontant kan denna frihet uppfattas som självklar eller 

oproblematisk. Det har dock visat sig vara långt ifrån fallet. Flertalet domstolar har 

begärt förhandsavgörande av EU-domstolen enligt art. 267 FEUF i mål rörande bolags 

rörlighet inom EU.  

 

Bolags rätt till fri rörlighet kan nyttjas på ett antal olika sätt. Som nämnt kan det vara 

fråga om att starta ett dotterbolag eller öppna en filial i en annan medlemsstat än den 
                                                
1 Mål 81/87 Daily Mail. 
2 Bernitz, & Kjellgren s. 4 f. 
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stat som bolaget är registrerat i (hädanefter inkorporeringsstaten). Bolag kan även vilja 

fusioneras med ett utländskt bolag. Det kan också vara så att bolaget vill flytta från 

inkorporeringsstaten till en annan medlemsstat. Detta kan göras antingen genom att hela 

verksamheten flyttar till den andra staten (hädanefter värdstaten), eller att bolaget endast 

önskar att registrera sig i en annan stat men behålla delar av verksamheten i 

inkorporeringsstaten. I avsaknad av EU-reglering på området, bortsett från gränsöver-

skridande fusioner och Europabolag, ställer dessa förfaranden krav på den nationella 

lagstiftningen i respektive medlemsstat att underlätta för dess genomförande. Genom 

den EU-praxis som kommer att beröras i denna uppsats framgår att dessa krav inte alltid 

efterlevs.  

 

1.2 Syfte och avgränsningar 

För bolag finns det i de flesta medlemsstater en möjlighet att inom den egna staten 

ombilda sitt bolag, exempelvis från privat till publikt. Den möjligheten finns även i 

Sverige och regleras i 26 kap. ABL. Situationen att ett utländskt bolag skulle ombildas 

till ett svenskt bolag eller vice versa regleras dock inte i Sverige, och inte heller i de 

flesta andra medlems-stater.3 Huruvida detta är möjligt eller inte, och i sådant fall hur, 

utgör en av de övergripande frågeställningarna. Det är denna process som i förevarande 

framställning benämns gränsöverskridande ombildning. I samband med detta är en 

ytterligare frågeställning huruvida en sådan möjlighet måste erbjudas bolag inom EU. 

Reglerna om etableringsfrihet i art. 49 och art. 54 FEUF stadgar att bolag som bildats i 

enlighet med en medlemsstats lagstiftning ska ha rätt att fritt etablera sig i en annan 

medlemsstat, och att begränsningar i denna rätt är förbjudna. Undersökningen tar 

således också sikte på vilka krav som kan ställas på medlems-staters nationella 

lagstiftning för underlättande av bolags rörlighet. Kan underlåtenhet att reglera en sådan 

möjlighet till gränsöverskridande ombildning utgöra en otillåten begränsning av 

etableringsfriheten? Utgör Sveriges lagstiftning en sådan otillåten begränsning?  

 

De s.k. europabolagen, även kallade SE-bolag (Societas Europaea), är ett institut som 

nämns emellanåt när frågan om bolags rörlighet diskuteras. Dessa utgör en bolagsform 
                                                
3 Ett undantag är dock Danmark, som kommer att beröras närmare i denna framställning. 
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för gräns-överskridande samverkan inom EU.4 Då antalet registrerade europabolag i 

Sverige 2014 endast uppgick till två, kommer dock detta institut att lämnas utanför 

denna utredning.5 Andra former av etablering, såsom öppnande av en filial eller ett 

dotterbolag eller genom fusion kommer att beröras i viss utsträckning, i syfte att ge en 

övergripande bild av etableringsfriheten som sådan. Särskilt som belysande för 

etableringsfrihetens utveckling avseende bolag kommer dessa former av om-

struktureringar att beröras. Nedan kommer gränsöverskridande omstruktureringar 

användas som ett samlingsbegrepp för såväl dessa typer av etableringar som om-

bildningar. Reglerna om gränsöverskridande fusion kommer även att belysas så som 

inspiration för den senare de lege ferenda-diskussionen. I övrigt granskas dock inte 

dessa institut något närmare, i syfte att ge analysen av ombildningsmöjligheterna så 

mycket utrymme som möjligt.  

 

1.3 Metod och material 

Valet av metod vid författande av ett vetenskapligt arbete är av stor vikt. Metoden 

påverkar vilket perspektiv som anläggs och därmed vilket resultat som nås. Vid detta 

val är det därför viktigt att beakta vilket syfte arbetet har. Syftet med detta arbete är som 

nämnt under föregående rubrik uppdelat i flera delar, dels att utreda gällande rätt i 

Sverige, dels gällande rätt på EU-nivå samt att utifrån detta avgöra svensk rätts 

förenlighet med EU-rätten. Detta medför att något olika metoder aktualiseras för 

respektive del. Beträffande utredningen av svensk rätt har en traditionell rättsdogmatisk 

metod valts. Med detta avses en metod som går ut på att granska rättskällorna i syfte att 

klargöra gällande rätt. De traditionella rättskällorna brukar i stort bestå av lagar och 

annan författningstext, förarbeten, rättspraxis samt doktrin. Med dessa rättskällor som 

grund kan gällande rätt konstateras, varefter detta kan utvärderas i förhållande till 

syftena och ändamålen med de olika reglerna. Rättskällornas tyngd varierar också 

beroende på vilket rättsområde som är aktuellt. För aktiebolagsrättslig del anses 

exempelvis förarbetena ha en särskild tyngd.6 Förarbetena till existerande och tidigare 

                                                
4 Edhall & Rutberg, s. 513. 
5 Antal företag fördelat på juridisk form november 2014, SCB:s hemsida 
http://www.scb.se/sv_/Vara-tjanster/Foretagsregistret/Aktuell-statistik-ur-Foretagsregistret/Antal-foretag-
fordelat-pa-juridisk-form-november-2014/ 
6 Aktiebolagets suppleanter, s. 18. 
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aktiebolagslagar kommer därför särskilt att beaktas i relevanta delar. Med detta som 

grund kommer, som nämns under nästa rubrik, en de lege ferenda-diskussion att föras. 

Analysen kommer till stor del att göras med beaktande av EU-domstolens avgöranden. 

En jämförelse med relevant dansk lagstiftning på området görs också, med huvudsakligt 

stöd i de danska förarbetena. De svenska reglerna angående gränsöverskridande fusion 

beaktas vidare i viss utsträckning, särskilt i diskussionen om olika skyddsintressen som 

kan aktualiseras vid en potentiell lagstiftning avseende gränsöverskridande ombildning. 

 

Den EU-rättsliga delen av detta arbete aktualiserar däremot andra rättskällor och 

därmed delvis en annan metod. Till skillnad från den i Sverige förhärskande 

rättsdogmatiska metoden, fästs betydligt mindre vikt vid förarbeten inom EU-rätten. 

Följaktligen får källor såsom lagtext och rättspraxis större betydelse. För tillfället saknas 

harmoniserande lagstiftning på EU-nivå beträffande gränsöverskridande ombildningar. 

Den rättspraxis från EU-domstolen som har bildats på området utgör således den 

främsta rättskällan för detta arbete. Särskilt viktiga är målen C-378/10 VALE Épitési 

Kft. (hädanefter VALE) och C-210/06 Cartesio Oktató és Szolgáltató bt (hädanefter 

Cartesio) vilka granskas särskilt. Äldre praxis kommer också att beröras, särskilt i syfte 

att belysa rättsutvecklingen på området. Doktrin är också en viktig rättskälla i 

sammanhanget. Det har skrivits ett antal artiklar om respektive fall, vilka får betraktas 

som ett komplement till nämnda rättspraxis.  

 

1.4 Disposition 

Detta inledande kapitel syftar till att ge läsaren en högst överblickande bild av vad 

förevarande uppsats handlar om. Kapitel 2 behandlar de EU-rättsliga aspekterna av 

detta område. Initialt beskrivs regleringen på EU-nivå och andra aspekter som 

aktualiseras vid EU-rättsliga frågor. Kapitlet övergår sedan till att redogöra för och 

analysera rättsutvecklingen beträffande etableringsfriheten. Detta mynnar ut i en 

djupare analys av ovan nämnda två rättsfall, i syfte att särskilt granska möjligheterna till 

gränsöverskridande ombildningar närmare och dess relation till etableringsfriheten. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning av analysen och söker därmed att klargöra 

gällande rätt i frågan. I kapitel 3 diskuteras den svenska gällande regleringen 

beträffande ombildningar. Inledningsvis ges en allmän bakgrund till institutet, för att 



 
13 

sedan mer specifikt granska hur ombildningar går till enligt svensk rätt. I samband med 

detta redogörs också kort för hur Bolagsverkets hantering av ombildningar ser ut. Till 

skillnad från kapitel 2 och 4 innehåller detta kapitel inga slutsatser, dels då kapitel är 

tämligen begränsat, dels då det i synnerhet är deskriptivt. Både detta och föregående 

kapitel bildar en grund som senare del av uppsatsen kan vila på. Denna senare del utgör 

själva kärnan av arbetet. 

Kapitel 4 innehåller således en utredning vilken syftar till att analysera det svenska 

ombildningssystemet och hur detta förhåller sig till reglering och praxisbildning på EU-

nivå. Genom att applicera de krav som kan utläsas av EU-rätten på det svenska systemet 

tar detta avsnitt sikte på att avgöra om det svenska systemet är förenligt eller inte med 

EU-rätten. Kapitlet avslutas med några slutsatser, i syfte att tydligt konkretisera på vilka 

punkter förenlighet föreligger och inte. Denna analys har därigenom skapat en bra grund 

för att lämna synpunkter på om och i sådant fall hur ett annorlunda system skulle kunna 

utformas. Detta görs i uppsatsens femte kapitel, där ett rent de lege ferenda-perspektiv 

anläggs. Tänkbara alternativa regleringar diskuteras i detta kapitel, samtidigt som frågan 

hur en sådan reglering påverkar den praktiska hanteringen av gränsöverskridande 

ombildningsärenden berörs. Kapitlet omfattar också i mindre utsträckning förhållandet 

till gränsöverskridande fusioner och dess reglering. I det sjätte och sista kapitlet 

sammanställs de slutsatser som har presenterats i framställningen och avslutande 

synpunkter läggs fram.  

 

2 EU-rättsliga och internationella aspekter 

2.1 Allmänt 

2.1.1 Relationen mellan EU-rätt och nationell rätt 

Sverige anslöt sig till EU 1 januari 1995 och EU-rätten ingår sedan dess i den svenska 

rättsordningen. EU-rätten utgör en del av medlemsstaternas nationella rätt på flera sätt 

och har fastställts genom flera olika principer. Då EU i princip helt saknar egna 

möjligheter till verkställande, blir EU beroende av att medlemsstaterna verkställer 
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reglerna på ett korrekt sätt.7  I vissa fall föreligger exempelvis en skyldighet för 

medlemsstaterna att införa nationell reglering som sanktionerar överträdelser av EU-

rätten.8 Detta slogs fast i ett tidigt avgörande från EU-domstolen, där domstolen 

konstaterade att medlemsstaterna har en skyldighet att skydda EU:s intressen på ett sätt 

som är jämförbart med hur nationella intressen av samma karaktär skyddas. 9 

Exempelvis följer det av art. 288.4 FEUF att medlemsstaterna ska implementera EU-

direktiv.  

 

All EU-rätt kräver dock inte aktiv implementering i medlemsstaterna. Vissa rättigheter 

och friheter anses gälla ändå och kan således åberopas av enskilda i nationell domstol. 

Detta följer av principen om direkt effekt.10 För att omfattas av denna princip krävs att 

rättigheten eller friheten är ”klar och entydig, ovillkorlig samt oberoende av ytterligare 

åtgärder från medlemsstaterna eller EU:s institutioner”.11 Dessa kriterier grundar sig i 

praxis, bland annat mål 41/74 Van Duyn v Home Office. Ytterligare en princip som är 

värd att beröra är principen om lojalt samarbete. Principen finns föreskriven i art. 4.3 

FEU och innebär att medlemsstaterna och unionen ska respektera och bistå varandra när 

de fullgör sina uppgifter enligt fördragen. För de nationella institutionernas del medför 

principen bland annat en skyldighet att införliva EU-rättsakter i nationell rätt och att, 

om så inte skett, ändå ge verkan åt EU-rätten. Slutligen kan principen sägas ligga till 

grund för en allmän skyldighet för rättstillämparna att tolka nationell rätt i ljuset av EU-

rätten, så kallad EU-rättskonform tolkning. Denna skyldighet att ta hänsyn till EU-rätten 

anses gälla oavsett om rättsakterna i fråga har direkt effekt eller inte och betraktas idag 

som en allmän rättsprincip. 

 

Slutligen kan nämnas principen om EU-rättens företräde. Även om EU:s kompetens är 

begränsad i enlighet med art. 4-5 FEU, följer det av denna princip att EU-rätten har 

företräde på de områden som EU har kompetens. Till skillnad från principen om 

tilldelade befogenheter har inte principen om EU-rättens företräde förankrats i 

                                                
7 Gröning & Zetterquist, s. 120. 
8 Gröning & Zetterquist, s. 129 f. 
9 Mål 68/88 Kommissionen mot Grekland.  
10 Bernitz & Kjellgren, s. 87. 
11 Gröning & Zetterquist, s. 122.  
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fördragen, utan har uppstått i praxis. Särskilt framhävde EU-domstolen principen i sitt 

avgörande i mål 6/64 Costa v E.N.E.L.. Domstolen konstaterade att då en nationell 

rättsakt står i strid med gemenskapsrätten ska den senare ges företräde.   

 

2.1.2 De fyra grundläggande friheterna 

Det följer av art. 3 FEU att ett av EU:s främsta syfte är att upprätta en gemensam inre 

marknad. Detta kommer främst till uttryck genom regleringen av den fria rörligheten 

och de fyra friheterna. I avdelning II FEUF regleras den fria rörligheten för varor, vilket 

mycket förenklat kan sägas innefatta ett förbud mot tullar och andra motsvarande 

handelshinder mellan medlemsstaterna. Vidare regleras övriga tre friheter i avdelning 

IV: fri rörlighet för personer, tjänster och kapital. Först stadgas i art. 45 FEUF att den 

fria rörligheten för personer omfattar en rätt för arbetstagare att fritt röra sig mellan 

medlemsstater och att diskriminering på grund av nationalitet vad gäller arbets- och 

anställningsvillkor ska avskaffas. Vidare reglerar som nämnt art. 49 FEUF etablerings-

friheten för personer. Av samma artikel följer även en rätt för medborgare som är 

etablerade i en medlemsstat att även öppna kontor, filial eller dotterbolag i en annan 

medlemsstat. Art. 54 FEUF medför som berört samma rätt för bolag. Med bolag avses i 

detta sammanhang bland annat bolag enligt civil- och handelslagstiftning, med undantag 

för bolag som inte bedrivs med vinstsyfte.  

 

Den fria rörligheten för tjänster regleras i art. 56 - 62 FEUF. Innebörden av denna frihet 

är ett förbud mot att hindra medborgare i en medlemsstat att tillhandahålla tjänster i en 

annan medlemsstat än mottagaren av tjänsten. Slutligen återfinns bestämmelserna om fri 

rörlighet av kapital i art. 63 – 66 FEUF. Med detta avses i korthet ett förbud mot 

begränsningar av betalningar eller andra kapitalrörelser mellan medlemsstater.  

 

2.1.3 Likabehandlingsprincipen och diskrimineringsförbudet 

Likabehandlingsprincipen utgör en av de mest centrala principerna inom EU-rätten. 

Generellt innebär principen att alla människor ska behandlas lika, oberoende av faktorer 

som nationellt ursprung, kön, sexuell läggning eller etnicitet. Principen förknippas 

särskilt med diskrimineringsförbudet som stadgas i art. 18 FEUF. Denna artikel stadgar 
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att ”[i]nom fördragens tillämpningsområde och utan att det påverkar tillämpningen av 

någon särskild bestämmelse i fördragen, ska all diskriminering på grund av nationalitet 

vara förbjuden”. Genom formuleringen ”inom fördragens tillämpningsområde” förstås 

att förbudets tillämpning kräver att diskrimineringen kan kopplas till en rättighet enligt 

fördragen.12 Allra tydligast är i detta hänseende om diskrimineringen hänför sig till 

någon av de fyra friheterna. Normalfallet då diskriminering föreligger är att medborgare 

i den egna medlemsstaten tillerkänns rättigheter enligt fördragen, medan medborgare i 

andra medlemsstater nekas desamma. Situationen kan dock vara den omvända och då 

innebära att medborgare i andra medlemsstater har ett starkare skydd av fördrags-

rättigheter än de egna medborgarna. 

 

2.2 Frågan om bolags nationalitet 

2.2.1 Allmänt 

Ett av problemen som hänför sig till gränsöverskridande omstruktureringar har med 

vilket lands lag som ska anses vara tillämpligt på ett visst bolag. Till skillnad från 

fysiska personer existerar bolag endast tack vare nationell lagstiftning, vilken reglerar 

deras tillkomst och funktion.13 Varje medlemsstat har sina egna associationsrättsliga 

lagstiftningar och dessa skiljer sig åt i vissa hänseenden. Anknytningskraven för bolag 

ser därför olika ut beroende på vilket lands lag som är i fråga. Av det skälet kan inte 

bolag i samma utsträckning som fysiska personer luta sig mot etableringsfriheten för att 

flytta sitt säte: kräver inkorporeringsstaten att inhemska bolag har sitt faktiska säte inom 

staten, uppstår problem om bolaget vill flytta sätet utomlands. 

 

I detta hänseende urskiljer sig två kategorier av anknytningskrav, vilka har kommit att 

kallas för sätesprincipen (siège réel theory) och inkorporationsprincipen (incorporation 

theory).14 Fyra situationer är typiskt sett tänkbara när ett bolag avser att flytta sitt säte 

från en medlemsstat till en annan. Den första situationen är när inkorporeringsstaten 

tillämpar sätesprincipen och värdstaten tillämpar inkorporationsprincipen. I den andra 

                                                
12 Gröning & Zetterquist, s. 134. 
13 Mål 81/87 Daily Mail stycke 19. 
14 De svenska termerna är tagna från Danelius, s. 122 ff. 
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tillämpar båda stater sätesprincipen. I det tredje fallet tillämpar inkorporeringsstaten 

inkorporationsprincipen och värdstaten tillämpar sätesprincipen. Den fjärde situationen 

uppstår när båda stater tillämpar inkorporationsprincipen. Dessa situationer ska i det 

följande granskas ur lagvals- och nationalitetsperspektiv. 

 

2.2.2 Sätesprincipen 

Enligt sätesprincipen avgörs lagvalsfrågan av var bolaget har sitt faktiska säte. Det rör 

sig alltså om exempelvis det land där huvuddelen av produktionen sker eller det land 

där ledningen har sitt huvudkontor. Om exempelvis ett bolag har sin huvudsakliga 

verksamhet och sitt huvudkontor i Italien, ska detta bolag enligt sätesprincipen lyda 

under italiensk lag och därmed betraktas som ett bolag enligt italiensk lag. Enligt denna 

princip är detta oberoende av om bolaget initialt bildats enligt italiensk eller någon 

annan medlemsstats lag.  

 

Sätesprincipen har sitt största fäste i södra Europa och tillämpas sålunda i bland annat 

Frankrike, Italien och Portugal. Länder som tillämpar denna princip tillåter normalt sett 

inte att ett bolag som är inkorporerat enligt dess lag flyttar sitt faktiska säte till en annan 

medlemsstat utan att därmed också registrera sig som ett bolag enligt den senare 

medlemsstatens lag.15 Omvänt tillåts sällan heller att bolag som är inkorporerade i en 

annan medlemsstat flyttar sitt faktiska säte till värdstaten utan att därmed registrera sig 

som ett bolag under värdstatens lagstiftning.  

 

2.2.3 Inkorporationsprincipen 

Inkorporationsprincipen tillämpas generellt i Nordeuropa, i länder såsom Sverige, 

Danmark och Storbritannien.16 Principen innebär att ett bolags nationalitet och därmed 

tillämplig lag bestäms redan av vilken stat som bolaget initialt registreras i. Om ett 

bolag bildas i Sverige och registreras i det svenska bolagsregistret, ska bolaget enligt 

denna princip lyda under svensk lag. Den relevanta anknytningsfaktorn är i detta fall 

                                                
15 Danelius, s. 122. Så var exempelvis fallet i Cartesio-målet, vilket behandlas närmare nedan. 
16 Danelius, s. 122. 
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således var bolaget har inkorporerats, inte var det faktiska sätet är. Konsekvensen av 

denna princip är att lagen i inkorporeringsstaten är tillämplig på bolaget även för det fall 

att bolaget flyttar sitt faktiska säte utomlands.  

 

2.2.4 Konflikter vid flytt av faktiskt säte 

Flera problem kan uppstå när bolag söker flytta sitt säte från en stat till en annan 

avseende vilket lands lag som anses vara tillämplig. I fallet då inkorporeringsstaten 

tillämpar sätesprincipen och värdstaten tillämpar inkorporationsprincipen uppstår en 

situation då bolaget riskerar att falla mellan stolarna. Inkorporeringsstaten menar att 

bolaget ska lyda under värdstatens lagstiftning medan värdstaten menar det motsatta. 

Risken att bolaget står utan tillämplig lag och därmed blir rättslöst uppstår plötsligt. I 

den omvända situationen, att inkorporeringsstaten tillämpar inkorporationsprincipen och 

värdstaten tillämpar sätesprincipen kan istället båda staterna komma att hävda att deras 

respektive lagstiftning ska tillämpas på bolaget.  

 

När båda staterna tillämpar sätesprincipen behöver någon konflikt inte nödvändigtvis 

uppstå, då båda stater är överens om att det är lagstiftningen i den stat där bolaget har 

sitt faktiska säte (värdstaten efter en flytt) som ska tillämpas. Konflikt kan dock 

uppkomma om bolaget önskar bibehålla sin nationalitet och alltså lyda under 

lagstiftningen i landet där bolaget först inkorporerades. Slutligen finns situationen då 

båda medlemsstaterna tillämpar inkorporationsprincipen. I detta läge behöver heller inte 

någon konflikt uppstå, då båda staterna anser att det är inkorporeringsstatens lag som är 

tillämplig trots flytten. För det fall att bolaget vill lyda under värdstatens lagstiftning är 

situationen dock inte lika oproblematisk och vad som gäller då är inte helt säkert. 

 

2.3 Etableringsfrihetens utveckling 

2.3.1 Allmänt 

Etableringsfriheten utgör som nämnt en vital beståndsdel av den fria rörligheten och den 

inre marknaden och regleras i art. 49-55 FEUF. Företag etablerar sig allt oftare 

utomlands, en möjlighet som inte skulle kunna garanteras utan en reglerad 
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etableringsfrihet. Fråga är dock inte om en generell etableringsfrihet, utan friheten kan 

snarare sägas innebära ett krav på att etableringsförutsättningarna i en medlemsstats 

lagstiftning måste vara lika för inhemska och utländska personer; såväl fysiska som 

juridiska.17 Detta ligger också i linje med art. 2 FEU, enligt vilken unionen ska bygga på 

bland annat frihet och jämlikhet, samt det ovan nämnda allmänna diskriminerings-

förbudet i art. 18 FEUF. 

 

Art. 49 stadgar att inskränkningar för medborgare att fritt etablera sig i en annan 

medlemsstat ska förbjudas. Som nämnt följer det av art. 54 att detta även gäller för 

företag som är grundade i en medlemsstat. I Factortame II-målet 18 uttalade EU-

domstolen att en etablering i funktionsfördragets mening förutsätter ett ”faktiskt 

utövande av en ekonomisk verksamhet genom en fast inrättning i en annan medlemsstat 

under obestämd tid”.19 Bestämmelserna om fri rörlighet, därmed alltså även de om 

etableringsfriheten, har vidare direkt effekt.20 Det betyder, som nämnt ovan, att dessa 

gäller direkt gentemot medlemsstaterna och dess medborgare oberoende av om det finns 

någon nationell reglering, och EU-bestämmelserna kan göras gällande direkt i nationell 

domstol. Det innebär vidare att om nationella bestämmelser strider mot denna frihet och 

något undantag inte är tillämpligt, måste de ge vika för etableringsfriheten. 

 

2.3.2 Primär etablering 

För juridiska personer förstås med primär etablering en flytt av den centrala ledningen 

och kontrollen från inkorporationsstaten till en annan medlemsstat. 21  Det kanske 

enklaste sättet att etablera sig i en annan medlemsstat är helt enkelt att från början starta 

upp ett företag i den staten. Detta förfarande är inte det som orsakar störst problem. 

Oftast ställs inga hinder för medborgare i andra länder att starta nya företag i den egna 

medlemsstaten, utan endast att bildandet ska ske enligt den statens regler för 

                                                
17 Bernitz, Kjellgren, s. 220. 
18 Mål C-221/89, The Queen v. Secretary of State for Transport, Ex parte Factortame. 
Limited and Others. 
19 Factortame II-domen stycke 20. 
20 Daily Mail-domen stycke 15. 
21 Guide to the case law, s. 25.  
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bolagsbildande. Det kan handla om krav på aktiekapital, annorlunda regler angående 

bolagsordningen eller bestämmelser om bolagets styrning.  

 

Det har dock uppstått situationer där inkorporeringsstaten har försvårat för bolag 

registrerade enligt den egna statens lagstiftning att genomföra en dylik etablering i en 

annan medlemsstat. Ovan nämnda definition användes i bland annat mål 81/87 Daily 

Mail, vilket är ett av de tidiga avgörandena från EU-domstolen beträffande flytt av 

bolag mellan medlemsstater. Bakgrunden till målet var i korthet följande. Enligt då 

gällande brittiska skattelagstiftning fick bolag med skatterättslig hemvist i Stor-

britannien endast flytta sitt hemvist med tillstånd av finansdepartementet om det 

önskade att behålla sin status som juridisk person enligt brittisk rätt. Med skatterättslig 

hemvist avsågs platsen där bolagsledningen befann sig. Daily Mail, sökanden i målet, 

sökte tillstånd att flytta sitt säte till Nederländerna, något som tilläts enligt nederländsk 

lagsstiftning. Ansökan avslogs dock. Frågan ställdes därför till EU-domstolen om 

bestämmelserna om etableringsfrihet ger ett bolag som är registrerat i en medlemsstat 

rätt att flytta sitt säte till en annan medlemsstat. Svaret på frågan blev nekande; 

domstolen pekade på att medlemsstaterna själva har rätt att bestämma de anknytnings-

krav som ska gälla för att bolag ska kunna registreras som ett bolag enligt den statens 

lagstiftning och för att senare kunna behålla denna status.  

 

Ett drygt decennium senare kom ytterligare ett avgörande från EU-domstolen, vilket 

också behandlade situationen att ett bolag hade flyttat sitt faktiska säte till en annan 

medlemsstat. I detta mål, Überseering22, såldes aktierna i det nederländska bolaget 

Überseering BV (hädanefter Überseering) till två tyska medborgare. Bolaget hade 

hamnat i en tvist med det tyska bolaget NCC beträffande en fastighet, vilket ledde till 

att Überseering väckte talan mot NCC vid Landsgericht Düsseldorf. Den tyska 

domstolen avvisade dock talan, vilket sedan fastställdes av Oberlandsgericht 

Düsseldorf. Denna senare domstol menade att Überseering genom aktieöverlåtelsen till 

de tyska medborgarna hade flyttat sitt faktiska säte till Tyskland, medan det 

stadgeenliga sätet alltjämt var Nederländerna. Samtidigt fann domstolen att såsom ett 

                                                
22 Mål C-208/00 Überseering.  
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nederländskt bolag saknade Überseering rättskapacitet i Tyskland och därför inte kunde 

väcka talan i tysk domstol. Att underkänna bolagets status som juridisk person på 

grunden att bolaget flyttat sitt faktiska säte till en annan stat, utgjorde enligt EU-

domstolen en inskränkning i etableringsfriheten. Domstolen framhöll att bolagets 

existens följer av dess egenskap som bolag enligt nederländsk rätt, och då aktie-

överlåtelsen inte påverkade bolagets status enligt denna rätt, innebar ett tyskt krav på 

ombildning till tyskt bolag en inskränkning i etableringsfriheten.23 I doktrinen har denna 

dom av vissa tolkats som ett förbud för en värdstat att tillämpa sätesprincipen gentemot 

ett bolag som inkorporerats i en stat som tillämpar inkorporationsprincipen.24 

 

2.3.3 Sekundär etablering 

Med sekundär etablering avses istället när ett bolag, inkorporerat i en medlemsstat, 

öppnar en filial, ett dotterbolag eller liknande i en annan medlemsstat.25 Ett inte ovanligt 

tillvägagångssätt när ett företag vill etablera sig i ett annat land är att upprätta en filial i 

det landet. I Sverige regleras exempelvis utländska företags filialer i lag (1992:160) om 

utländska filialer m.m. (LUF). Enligt 2 § 1 p. LUF definieras en filial som ett 

avdelningskontor med självständig förvaltning. En filial enligt LUF är ingen egen 

juridisk person, utan utgör en del av det utländska företaget.26  

 

Frågan om upprättande av filial och dess förhållande till etableringsfriheten har prövats 

i ett mål i EU-domstolen.27 I det så kallade Centros-målet hade ett danskt par grundat ett 

bolag i Storbritannien i enlighet med dess lagstiftning 1992. Vid tidpunkten hade dansk 

lagstiftning ett krav på tillskjutande av aktiekapital om lägst 200 000 DKR, medan 

Storbritannien saknade ett krav om lägsta aktiekapital. Efter att bolaget grundats 

anmälde den ena aktieägaren om registrering av en filial till bolaget i Danmark. Denna 

anmälan nekades av Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, med hänvisning till att bolaget inte 

                                                
23 Überseering-domen stycke 81-82.  
24 T.ex. Gergely Szabó & Engsig Sørensen, s. 3. Se mer om detta nedan under 2.5. 
25 Se t.ex. Kommissionen mot Grekland p. 18, där det i den engelskspråkiga versionen av domen talas om 
”secondary establishment”. 
26 Utländska filialer, s. 29. 
27 Mål C-212/97 Centros Ltd. Det skulle kunna hävdas att målet de facto rörde en primär etablering, då all 
bolagets verksamhet skedde i Danmark. I målet talas dock kontinuerligt om filial, varför det i detta arbete 
placerats under rubriken för sekundär etablering. 
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bedrev eller hade bedrivit någon verksamhet i Storbritannien. Detta var heller aldrig 

tänkt att ske, utan verksamheten var endast menad att bedrivas i Danmark.28 

 

De danska myndigheterna menade därför att fråga var om ett rent internt förhållande. 

Eftersom syftet med upplägget var att undgå de danska reglerna om lägsta aktiekapital 

och fråga var om danska medborgare som enbart önskade bedriva företagets verksamhet 

i Danmark, ansåg de att det inte skulle anses vara en mellanstatlig angelägenhet och 

därför inte träffas av etableringsfriheten. EU-domstolen följde dock inte den linjen utan 

fann, med hänvisning till Segers-målet29, att syftet i detta sammanhang saknade 

betydelse. Domstolen konstaterade således att situationer där ett bolag bildats enligt 

rätten i en medlemsstat i vilken det har sitt säte, vilket avser att upprätta en filial i en 

annan medlemsstat, omfattas av etableringsfriheten.30 Att de danska bolagsbildarna 

avsåg att kringgå den danska lagstiftningen påverkade alltså inte detta faktum. 

Domstolen skiljde i detta hänseende etableringsfrihetens tillämpningsområde från en 

medlemsstats möjlighet att motverka denna sorts kringgående av den nationella 

lagstiftningen. Därefter konstaterade domstolen att etableringsfriheten omfattar en rätt 

för bolag bildade i en medlemsstat att bedriva sin verksamhet i en annan medlemsstat 

genom exempelvis en filial. Mot bakgrund av detta fann domstolen att en praxis att i 

vissa fall neka registreringen av en sådan filial utgör ett hinder för etableringsfriheten.31 

 

Fyra år senare kom ytterligare ett avgörande på området.32 Denna gång rörde det sig 

också om ett bolag registrerat i Storbritannien under namnet Inspire Art, men vars 

verksamhet bedrevs i Nederländerna. Vid tiden för avgörandet fanns en särskild 

bolagsform i Nederländerna, vilken betecknades som bolag som i formellt hänseende är 

ett utländskt bolag (”formally-foreign corporation”). Amsterdams handelskammare 

ansökte hos Kantongerecht (tingsrätten) om att det i bolagsregistreringen tillades att 

                                                
28 Frost, s. 364. 
29 Mål 79/85 Segers. I detta mål fastslog domstolen att tillämpningen av etableringsfriheten endast krävde 
att ett bolag bildats enligt en medlemsstats lagstiftning samt har sitt stadgeenliga säte, huvudkontor eller 
huvudsakliga verksamhet inom gemenskapen. Är dessa krav uppfyllda, spelar det ingen roll enligt 
domstolen att bolaget bedriver sin verksamhet i en annan medlemsstat genom t.ex. en filial, se stycke 16. 
30 Centros-domen stycke 17. 
31 Centros-domen stycke 20-22. 
32 Mål C-167/01 Inspire Art. 
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bolaget utgjorde ett formellt utländskt bolag. Efter hänskjutande konstaterade EU-

domstolen, i linje med Centros-domen, att syftet med var ett bolag har bildats är 

irrelevant för frågan om tillämpningen av reglerna om etableringsfrihet. Inte ens det 

faktum att bolaget uteslutande bedriver sin verksamhet i Nederländerna innebär att 

bolaget inte omfattas av etableringsfriheten. Domstolen konstaterade därefter att en 

sådan lagstiftning som var föremålet för den nationella tvisten, enligt vilken en filial till 

ett formellt utländskt bolag måste följa nederländska regler avseende bland annat lägsta 

aktiekapital och styrelseledamöters ansvar, leder till att dessa bolag begränsas i sin 

etableringsfrihet.33 

 

2.3.5 Fusion 

Fusion utgör en undantagssituation när det gäller gränsöverskridande omstruktureringar, 

då just detta har reglerats på EU-nivå genom det så kallade direktivet om 

gränsöverskridande fusion.34 Direktivet har därefter i svensk lag implementerats i ABL 

23 kap. 36-53 §§.35 Tillämpningsområdet för direktivet anges i art. 1 som fusioner av 

bolag med begränsat ansvar som har bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning 

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

gemenskapen, givet att minst två av bolagen omfattas av lagstiftningen i olika 

medlemsstater. Möjligheten till gränsöverskridande fusioner stadgas vidare i art. 4.1: 

denna möjlighet gäller endast för bolag av samma form, vilka också har möjlighet att 

fusioneras enligt den nationella lagstiftningen i medlemsstaterna. 

 

Mindre än två månader efter direktivets antagande avgjordes ett mål i EU-domstolen 

beträffande just en gränsöverskridande fusion.36 I den nationella tvisten hade ett tyskt 

bolag, SEVIC Systems AG (hädanefter SEVIC Systems), ansökt hos domstol om 

registrering av en fusion mellan SEVIC Systems och det luxemburgska bolaget Security 

Vision Concept SA (hädanefter Security Vision). Ansökan nekades med hänvisning till 

att bolagsomvandlingar enligt tysk rätt endast omfattar fusioner mellan bolag med säte i 
                                                
33 Inspire Art-domen stycke 101. 
34 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 2005 om gränsöverskridande 
fusioner av bolag med begränsat ansvar.  
35 Lag (2008:12) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).  
36 Mål C-411/03 SEVIC Systems. 
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Tyskland. Den hänskjutande domstolen frågade därför huruvida artiklarna om 

etableringsfrihet utgjorde hinder för en sådan lagstiftning. Initialt konstaterade EU-

domstolen att artiklarna är tillämpliga på gränsöverskridande fusioner, med 

motiveringen att sådana fusioner tillgodoser behovet av samarbete mellan bolag 

etablerade i olika medlemsstater. Därefter övergick domstolen till att pröva om 

etableringsfriheten hade begränsats. Domstolen fann att för det fall att en sådan 

ombildning inte är möjlig på grund av att ett av bolagen har sitt säte utomlands, innebär 

en sådan lagstiftning en särbehandling med grund i bolagens nationalitet. Särbehandling 

som hänför sig till huruvida fråga är om en inhemsk eller mellanstatlig fusion utgör 

således enligt EU-domstolen en inskränkning av etableringsfriheten.37 SEVIC Systems-

målet har möjligen hamnat lite i skymundan i och med antagandet av fusionsdirektivet. 

Genom direktivet hamnade fokus främst på fusioner, och andra former av 

gränsöverskridande omstruktureringar lades från medlemsstaternas sida ingen större 

energi på.38  

 

2.3.6 Ombildning 

2.3.6.1 Utgående ombildning, särskilt om Cartesio 

Med gränsöverskridande ombildning avses en flytt av ett bolag från en stat till en annan 

med byte av tillämplig lag. Bolaget ska alltså efter ombildningen bli en inhemsk juridisk 

person enligt värdstatens lagstiftning. Även om fråga egentligen inte var om en 

gränsöverskridande ombildning i Cartesio-målet diskuterades situationen ändå av EU-

domstolen. Cartesio var ett kommanditbolag bildat i enlighet med ungersk rätt 2004 och 

dess stadgeenliga säte var således också förlagt i Ungern. Året därpå sökte bolaget om 

ändring i bolagsregistret avseende bolagets säte. Bolaget önskade flytta sitt säte till 

Italien, samtidigt som det avsåg att fortsättningsvis lyda under ungersk lagstiftning. 

Ansökan avslogs med hänvisning till att det enligt ungersk rätt saknades rätt för 

inhemska bolag att flytta sitt säte utomlands och samtidigt behålla ungersk rätt som 

tillämplig lagstiftning och därmed fortsätta att betraktas som en ungersk juridisk person. 

För att en flytt skulle vara möjlig krävdes att bolaget först upplöses i Ungern för att 

                                                
37 SEVIC Systems-domen stycke 22-23. 
38 Gergely Szabó & Engsig Sørensen, s. 4.  
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sedan bildas på nytt i värdstaten. Beslutet överklagades av bolaget, varefter det slutligen 

begärdes ett förhandsavgörande från EU-domstolen.  

 

Initialt upprepade domstolen det som konstaterats i Daily Mail-målet, nämligen att 

bolag endast existerar med grund i de nationella lagstiftningarna om bolags bildande 

och funktion. Vidare konstaterades i linje med nämnda mål att medlemsstaternas 

lagstiftningar skiftar avseende de anknytningskrav som ställs för bolag att kunna bli, 

och behålla sin status som juridisk person. Det är mot bakgrund av dessa skillnader som 

art. 54 FEUF har utformats, där säte, huvudkontor och huvudsaklig verksamhet likställs 

som anknytningskrav.39 Domstolen lyfte också slutsatserna i Überseering-målet, där 

den slog fast att medlemsstaterna har rätt att definiera dessa anknytningskrav, och 

därmed också föreskriva begränsningar i möjligheten att flytta sitt säte utomlands med 

bibehållen nationalitet. Mot bakgrund av att dessa krav inte enhetligt definierats i EU-

rätten, utan avgörs av nationell rätt, konstaterade domstolen att frågan om 

etableringsfrihetens tillämplighet på ett bolag innebär en prejudicialfråga som ska lösas 

enligt den nationella rätten. Det är således först i situationen att det enligt den nationella 

rätten finns att ett bolag omfattas av etableringsfriheten som frågan om inskränkningar i 

denna frihet för bolaget kan aktualiseras.  

 

Domstolen övergick därefter till att fastslå ovan nämnda uttalande från Überseering-

målet. Enligt domstolen ingår det i befogenheten att definiera anknytningskraven också 

en rätt att inte tillåta inhemska bolag att flytta sitt säte utomlands och samtidigt behålla 

sin status som juridisk person enligt denna stats lagstiftning, när en sådan flytt innebär 

att anknytningen till denna stat bryts. Från denna situation skiljde domstolen det fall att 

bolaget i samband med flytten också skiftar tillämplig lag till värdstatens lagstiftning – 

en så kallad ombildning. Detta förfarande innebär att bolaget övergår från att vara ett 

bolag i inkorporeringsstaten till ett bolag som omfattas av värdstatens lagstiftning. I en 

sådan ombildningssituation gäller enligt domstolen inte samma befogenhet som i fallet 

då tillämplig lag inte skiftas. Istället fastslog domstolen att då värdstaten tillåter 

utländska bolag att ombildas till bolag enligt dess lagstiftning, måste 

                                                
39 Cartesio-domen stycke 108. 
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inkorporeringsstaten tillåta bolaget att genomföra en sådan ombildning utan exempelvis 

krav på upplösning eller likvidation. Sådana krav utgör en otillåten inskränkning av 

etableringsfriheten enligt art. 49 FEUF (dåvarande art. 43 EG), såvida att det inte kan 

rättfärdigas med hänsyn till tvingande hänsyn till allmänintresset.40  

 

Domen är av intresse av flera skäl. För det första klargjordes att rättsläget i ett 

hänseende är detsamma som följde av Daily Mail-målet, något som kommissionen i 

Cartesio hävdade inte var fallet.41 Det betyder alltså att det är inkorporeringsstatens 

lagstiftning som är avgörande för om ett bolag har rätt att flytta sitt säte utomlands utan 

åtföljande byte av nationalitet. I Daily Mail var dock fråga om en inkorporeringsstat 

som tillämpade inkorporationsprincipen; i Cartesio tillämpade inkorporeringsstaten 

sätesprincipen. Detta verkar dock inte ha spelat någon avgörande roll, utan innebörden 

av Cartesio-domen är att principen från Daily Mail ska tillämpas även i fråga om bolag 

som bildats i en stat som tillämpar sätesprincipen. Den kanske mest intressanta och 

viktiga delen av domen är dock uttalandet om att medlemsstater inte får hindra 

inhemska bolag från gränsöverskridande ombildning så länge värdstaten tillåter 

förfarandet. Det är egentligen också i denna del som domen kan sägas ha tillfört något 

nytt till diskussionen om ombildning. Av detta följer att etableringsfriheten omfattar 

gränsöverskridande ombildningar, även om domstolen inte uttryckligen skrev att det 

utgör ett sätt att utöva sin etableringsfrihet.  

 

Dessvärre lämnades dock en del frågor obesvarade. En aspekt som inte nämns i domen 

är frågan om vilka bolagsformer som avses beträffande ombildning. Det framgår att så 

länge värdstaten tillåter ombildning av utländska bolag till inhemska diton, får inte 

inkorporeringsstaten hindra en sådan ombildning genom krav på upplösning eller 

likvidation. Domstolen nämner dock inte om detta omfattar ombildningar inom samma 

bolagskategori, till exempel privat bolag till privat bolag, eller mellan olika 

bolagskategorier, exempelvis privat bolag till publikt bolag, eller om det omfattar båda 

varianterna. En annan fråga som inte heller berörs är hur den omvända situationen ska 

betraktas: om inkorporeringsstaten tillåter utgående ombildningar, måste då värdstaten 
                                                
40 Cartesio-domen stycke 112-113. 
41 Danelius, s. 128 not 24. 
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tillåta ett bolag bildat i den förra staten att ombildas till ett bolag under värdstatens 

lagstiftning? I doktrinen i tiden som följde domen har bland annat dessa frågor 

diskuterats. Beträffande den första frågan har det indikerats att i vart fall ombildningar 

inom samma bolagskategori omfattas, men att det inte kan uteslutas att även 

ombildningar mellan olika bolagskategorier omfattas. Vad gäller den andra frågan har 

samma författare menat att värdstaten nog skulle ha en skyldighet att, generellt sett, 

godkänna ingående ombildningar när inkorporeringsstaten tillåter det.42 

 

2.3.6.2 Ingående ombildning, särskilt om VALE 

Knappt fyra år efter Cartesio-domen kom EU-domstolens senaste avgörande på 

området. Situationen i den så kallade VALE-domen var den spegelvända från den i 

Cartesio. VALE Construzioni Srl var ett italienskt bolag som 2006 sökte om 

avregistrering i syfte att flytta sitt säte till Ungern för att fortsätta bedriva sin 

verksamhet där. Bolaget togs därför bort ur det italienska bolagsregistret varpå bland 

annat bolagets VD antog bolagsordningen för VALE Épitési Kft., ett ungerskt bolag, för 

inskrivning i det ungerska bolagsregistret. I ansökan om registreringen angavs det 

italienska bolaget som det ungerska bolagets företrädare. Ansökan avslogs av ungersk 

domstol, med förklaringen att det enligt ungersk rätt inte var möjligt för bolag bildade 

och registrerade i Italien att flytta sitt säte till Ungern för att där bli registrerad på detta 

sätt. Det var heller inte möjligt att ange det italienska bolaget som rättslig företrädare i 

bolagsregistret. Besluten överklagades av det ungerska bolaget, varpå den högsta 

domstolen hänsköt frågan till EU-domstolen.  

 

De två första tolkningsfrågorna gällde huruvida art. 49 och 54 FEUF utgjorde ett hinder 

mot lagstiftning som tillåter ombildning för inhemska bolag men inte tillåter utländska 

bolag att ombildas till ett inhemskt bolag. Domstolen började med att konstatera, i linje 

med tidigare praxis, att ombildning i princip omfattas av etableringsfriheten enligt 

nämnda artiklar, att bolag endast existerar i kraft av nationell lagstiftning och att frågan 

om ett bolag omfattas av etableringsfriheten utgör en prejudicialfråga som avgörs enligt 

nationell rätt. Även i detta avgörande fastslog domstolen, i likhet med Daily Mail och 

                                                
42 Vossestein s. 120 f. 
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Cartesio att medlemsstaterna har befogenhet att definiera de anknytningskrav som 

gäller för att ett bolag ska kunna bildas och behålla sin status som juridisk person enligt 

den staten. Denna befogenhet påverkas inte av en eventuell skyldighet att tillåta en 

gränsöverskridande ombildning. Domstolen övergick därefter till att förtydliga ett obiter 

dictum-uttalande i Cartesio, nämligen det att denna befogenhet inte rättfärdigar att 

inkorporeringsstaten hindrar att ett bolag ombildas till ett bolag enligt en annan 

medlemsstats lagstiftning, i den mån den rätten medger detta (förf. kursivering). Med 

denna avslutande fras ska enligt domstolen i VALE förstås att ett bolag bildat enligt en 

medlemsstats lagstiftning ”endast existerar i kraft av den nationella lagstiftning som 

’medger’ att bolaget bildas, om de villkor som krävs för ändamålet är uppfyllda”.43 

Detta har i doktrin tolkats som att en värdstat inte kan hindra en ombildning av ett 

utländskt bolag till ett inhemskt, med mindre än att bolaget uppfyller de anknytnings-

krav som värdstaten likväl har befogenhet att besluta om.44 På så sätt kan alltså 

värdstaten ställa kravet att det ombildade bolaget måste ha sitt faktiska säte inom 

värdstatens territorium eller att bolaget ska ha ett visst lägsta aktiekapital. 

 

Domstolen fastslog således att då den nationella lagstiftningen endast möjliggör för 

ombildning av inhemska bolag, innebär denna en inskränkning i etableringsfriheten 

enligt art. 49 och 54 FEUF. Innebörden av denna dom är att delar av tidigare praxis från 

EU-domstolen står fast, samtidigt som vissa obesvarade frågor kan sägas ha retts ut. 

Dock kvarstår även efter detta avgörande vissa frågetecken. Tillämpligheten av 

bestämmelserna om etableringsfrihet på gränsöverskridande ombildningar har genom 

VALE bekräftats, något som domstolen hävdade redan i SEVIC Systems. Att medlems-

staterna själva har rätt att definiera de anknytningskrav som ska gälla för bolag enligt 

deras egna nationella rätt får också anses vara hårt fastslaget, genom såväl VALE som 

Cartesio och Daily Mail. En av de viktigaste nyheterna i VALE avser en av de frågor 

som lämnades obesvarade efter Cartesio, nämligen vad som gäller vid ingående 

ombildning. Detta var som nämnt fallet för tvisten vid den nationella domstolen.45 Det 

domstolen stadgar i sitt svar på den första frågan är att lagstiftning som inte i något fall 

tillåter bolag som bildats i en annan medlemsstat att ombildas till ett bolag enligt först 

                                                
43 VALE-domen stycke 32. 
44 Vale: Increasing Corporate Mobility, s. 321. 
45 Jfr. GA Jääskinen, s. 6 f. 
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nämnda lagstiftning innebär en inskränkning av etableringsfriheten. 46  Däremot 

besvarades aldrig frågan om det är någon skillnad mellan ombildningar från en 

bolagskategori till samma bolagskategori och ombildningar från en kategori till en 

annan.  

 

De sista två tolkningsfrågorna i målet avsåg vilka nationella regler som ska tillämpas på 

en dylik situation, samt om värdstaten har rätt att vägra att ta upp ett utländskt bolag 

som rättslig föregångare till det nybildade inhemska bolaget. Beträffande tillämplig 

nationell rätt konstaterade domstolen att då en gränsöverskridande ombildning leder till 

att ett nytt bolag bildas enligt värdstatens rätt, och bolag endast existerar i kraft av den 

rätt som innehåller regler om dess bildande och funktion, kunde det inte ifrågasättas att 

Ungern tillämpade sin nationella lagstiftning om ombildningar även i detta fall. Vad 

gäller frågan om rättslig föregångare lutade sig domstolen mot likvärdighetsprincipen 

och effektivitetsprincipen. Att inte uppta ett utländskt bolag som rättslig företrädare, om 

så sker beträffande inhemska bolagsombildningar, strider mot likvärdighetsprincipen. 

Slutligen föreskrev domstolen att effektivitetsprincipen medför att en värdstat vid 

behandlingen av ombildningsärenden har att beakta handlingar från inkorporerings-

statens myndigheter som visar att bolaget uppfyller denna senare stats krav. 

 

2.4 Undantag 

EU-domstolen har i den rättspraxis som utvecklats på området konstaterat att trots att en 

inskränkning är för handen, kan det finnas omständigheter som berättigar 

inskränkningen. Fyra krav har ställts upp av domstolen för att nationella regler som kan 

hindra de grundläggande friheterna ska kunna rättfärdigas. För det första ska regeln eller 

åtgärden tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt. Den ska vidare motiveras av 

tvingande hänsyn till allmänintresset, såsom borgenärs- eller minoritetsaktieägarskydd. 

Det tredje kravet är att den är ägnad att säkerställa att syftet med åtgärden uppfylls och 

slutligen ska åtgärden inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet.47  

 

                                                
46 VALE-domen stycke 41.  
47 Mål C-55/94 Gebhard med hänvisning till mål C-19/92 Kraus.  
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I exempelvis Centros-målet diskuterades denna fråga. Då konstaterade domstolen 

initialt att åtgärden inte var ägnad att uppnå målsättningen att skydda borgenärerna. 

Myndigheterna menade att de inte skulle registrera filialen såvida inte någon 

verksamhet bedrevs i Storbritannien, men för det fall att verksamhet hade bedrivits 

skulle registrering ha genomförts trots att borgenärsskyddet var lika svagt. Dessutom 

fann domstolen att mindre ingripande åtgärder hade kunnat vidtas för att uppnå samma 

mål.48 I Überseering fortsatte domstolen på samma linje och fastslog att tvingande 

hänsyn till allmänintresset ibland kan motivera begränsningar i etableringsfriheten. 

Däremot, menade domstolen, kan sådana intressen aldrig motivera att ett bolag som 

bildats enligt en annan medlemsstats rätt, inte erkänns rättskapacitet i en annan 

medlemsstat, då det står i direkt strid med etableringsfriheten för bolag.49 

 

I VALE började domstolen med att stadga att skillnader i behandlingen av inhemska 

respektive gränsöverskridande ombildningar aldrig kan motiveras av en brist på 

reglering i EU:s sekundärrätt. Beträffande tvingande hänsyn fastslogs att sådana 

saknades i fallet, då Ungern på ett generellt sätt omöjliggjorde för gränsöverskridande 

ombildningar. På detta sätt hade det alltså inte spelat någon roll huruvida dessa hänsyn 

gjordes gällande eller inte. Genom att det inte på något sätt skulle gå att genomföra en 

gränsöverskridande ombildning med ifrågavarande ungersk reglering, konstaterades 

slutligen att denna under alla omständigheter gick utöver vad som var nödvändigt för att 

uppnå målet att skydda dessa intressen.50 

 

2.5 Slutsatser 

Mot bakgrund av ovan kan sammanfattningsvis sägas att gränsöverskridande 

ombildningar är ett, än så länge, oreglerat område på EU-nivå. Frågor om hur dessa 

situationer rättsligt ska hanteras har överlämnats till EU-domstolen som har skapat en 

del principer vilka således utgör gällande rätt. Initialt kan konstateras att 

gränsöverskridande ombildningar generellt sett utgör ett sätt att utöva 

etableringsfriheten, varför art. 49 och 54 FEUF träffar sådana omstruktureringar. För att 
                                                
48 Centros-domen stycke 35-37. 
49 Überseering-domen stycke 92-93. 
50 VALE-domen stycke 38-40. 
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fråga ska vara om en etablering enligt fördragets mening krävs dock att det rör sig om 

”faktiskt utövande av en ekonomisk verksamhet genom en fast inrättning i en annan 

medlemsstat under obestämd tid”.51  

 

Vidare är det fastställt särskilt genom Daily Mail och Cartesio att varje medlemsstat 

själv har rätt att definiera de anknytningskrav och den lagstiftning som reglerar bolags 

bildande och funktion som ska gälla i den medlemsstaten. De två ledande principerna 

när det kommer till anknytningskrav för bolag är som nämnt sätes- och 

inkorporationsprincipen. Många har spekulerat i huruvida sätesprincipen strider mot 

etableringsfriheten, då domstolen exempelvis fastslagit att inkorporeringsstater inte får 

hindra inhemska bolag att flytta sitt säte till en annan medlemsstat. Så är dock bara 

fallet när bolaget avser att skifta tillämplig lag och förvärva status som bolag enligt 

värdstatens lagstiftning. Genom de senaste rättsfallen, särskilt Cartesio, har det dock 

slagits fast att inkorporeringsstater kan hindra inhemska bolag att flytta sitt säte 

utomlands när bolagen vill behålla sin status som bolag enligt inkorporeringsstatens rätt. 

På så sätt kan alltså sätesprincipen sägas ha fortsatt relevans.52 Omvänt har en värdstat 

också rätt att ställa samma krav avseende anknytning och andra bolagsrättsliga krav på 

bolag som ombildats till denna stat som på inhemska bolag.   

 

Även om medlemsstaterna har vissa möjligheter att hindra den fria rörligheten av bolag 

inom EU, har rättsfallen också begränsat dessa möjligheter på flera punkter. Genom 

Centros klargjordes exempelvis att syftet med att genomföra gränsöverskridande 

omstruktureringar är irrelevant för etableringsfrihetens tillämplighet. Det är således fullt 

tillåtet att exempelvis bilda ett bolag i ett land med förmånlig lagstiftning, för att 

därefter flytta delar av eller hela sin verksamhet till en annan medlemsstat såsom fallet 

var i det målet. Vidare följer det av Überseering att en medlemsstat måste tillerkänna 

bolag bildade i en annan medlemsstat rättskapacitet, trots att bolaget enligt den förra 

statens lagstiftning har flyttat sitt säte till just denna stat. Cartesio och VALE har också 

slutligen särskilt stärkt etableringsfriheten för bolag bildade i en EU-medlemsstat. 

Genom det förra fallet fastslogs att en inkorporeringsstat inte har rätt att hindra ett 
                                                
51 Se not 21 ovan. 
52 Jfr. dock Report of The High Level Group of Company Law Experts, s. 102.  
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inhemskt bolag att ombilda sig till en annan medlemsstats lagstiftning, givet att denna 

senare lagstiftning tillåter det. Genom VALE förtydligades sedan att även det omvända 

gäller: en värdstat har alltså inte möjlighet att neka ett bolag bildat i en annan 

medlemsstat att ombilda sig till ett bolag i enlighet med sin egen lagstiftning. 

 

3 Ombildning enligt svensk rätt 

3.1 Allmänt 

3.1.1 Bakgrund 

Svensk rätt erbjuder idag i egentlig mening inga möjligheter att ombilda bolag med 

begränsat personligt ansvar, vilket beror på att det i princip endast finns en form av 

sådant bolag, nämligen aktiebolag. Däremot finns det i svensk rätt två olika kategorier 

av aktiebolag, privata och publika bolag. Det är därför av intresse att diskutera 

möjligheten för ett aktiebolag att byta bolagskategori. Detta kapitel behandlar således 

till stor del sådana övergångar mellan bolagskategorier, trots att det rubricerats som 

ombildning. Denna uppdelning i olika bolagskategorier trädde i kraft 1 januari 199553, 

vilket som nämnt är samma datum som Sverige anslöt sig till EU. Den EU-

bolagsrättsliga regleringen var också ett av de bakomliggande motiven till införandet av 

två bolagskategorier. Det angavs bland annat att etableringsfriheten inom EU 

motiverade en likartad reglering i medlemsstaterna avseende bolagsformer och 

kategorier.54  Det kan också noteras att förslaget arbetades fram tillsammans med 

Finland och Norge, där motsvarande uppdelningar också föreslogs.55 Aktiebolags-

kommittén gavs i uppdrag att se över aktiebolagsrätten vilket bland annat mynnade ut i 

införandet av dessa kategorier. Kommittén ansåg att det inte med nödvändighet krävdes 

ett sådant införande för en anpassning till EU:s regler, men att det klart skulle underlätta 

efterlevandet av EU:s bolagsdirektiv. 56  Regeringen instämde med kommittén och 

anförde att det finns ett stort värde i att den svenska regleringen om aktiebolag i 

                                                
53 SOU 1992:83, Prop. 1993/94:196. 
54 SOU 1992:83 s. 120. 
55 I Norge (NOU 1992:29) Lov om aksjeselskaper och i Finland Kommittébetänkande 1992:32, genom 
Skog, s. 408. 
56 SOU 1992:83 s. 120. 
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huvudsak överensstämmer med den i andra EES-stater.57 Avgränsningen mellan privata 

och publika bolag avsågs att i huvudsak vara möjligheten att vända sig till allmänheten 

för teckning av aktier i bolaget, något som idag endast publika bolag har rätt att göra.58 

 

Diskussionen om att i Sverige införa fler bolagsformer utan personligt ansvar utöver 

aktiebolaget uppstod dock redan i samband med arbetet med 1944 års aktiebolagslag. 

Lagberedningen gjorde då en utblick till andra länder i Europa vilka vid tiden hade flera 

bolagsformer utan personligt ansvar. Särskilt beaktades den tyska bolagsformen 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) och franska formen société à 

responsabilité limitée (SARL). Lagberedningen visade en tydlig skepsis mot den tyska 

regleringen med motiveringen att den missbrukades och menade att en dylik bolagsform 

dessutom saknade stöd i svensk rättsutveckling. Vidare framhävde Beredningen att den 

praktiska betydelsen ansågs vara begränsad och att flera av fördelarna med exempelvis 

GmbH-formen kunde uppnås genom regler i bolagsordningen. En öppning lämnades 

dock för att ta upp frågan på nytt i framtiden.59 Så gjordes också under lagstiftnings-

arbetet med 1975 års ABL, men Aktiebolagsutredningen fann att skälen som gjordes 

gällande under ovan nämnda utredning fortfarande var aktuella.60  

 

Vidare uppdrog riksdagen 1974 en kommitté att utreda ett potentiellt införande av en 

särskild bolagsform för mindre verksamheter, mot bakgrund av att kravet på 

aktiekapital hade höjts året innan från 5 000 kr till 50 000 kr. Bolagskommittén föreslog 

att så kallade andelsbolag skulle införas. Skillnaden gentemot aktiebolag skulle främst 

utgöras av större möjligheter att begränsa aktiernas överlåtbarhet, ett lägre krav på 

aktiekapital för andelsbolag tillsammans med ett höjt dito för aktiebolag samt 

minoritetsskyddets reglering.61. Regeringen beslutade dock att förslaget inte skulle 

genomföras.62 Frågan väcktes återigen 2007 då regeringen påkallade en ny utredning 

avseende ändringar av aktiebolagslagstiftningen. 63  I slutbetänkandet angavs dock, 

                                                
57 Prop. 1993/94:196 s. 73. 
58 SOU 1992:83 s. 122 ff. 
59 SOU 1941:9 s. 34 f. 
60 SOU 1971:15 s. 120 f. 
61 SOU 1978:66 s. 119 ff., 133 ff och 138 f. 
62 SOU 1992:83 s. 111.  
63 Dir. 2007:132. 
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särskilt med hänvisning till SE-bolagsformen samt alternativet att förenkla 

aktiebolagslagstiftningen, att det fortfarande saknades skäl att införa en ny 

bolagsform.64 

 

3.1.2 Syften med ombildning 

Motiven till att byta bolagskategori varierar beroende på i vilken riktning bytet sker. 

Vitt skilda syften gör sig gällande vid en övergång till ett publikt aktiebolag, jämfört 

med en övergång till ett privat aktiebolag. En vanlig anledning till att ett privat bolag 

övergår till ett publikt är att det har vuxit och avser att expandera, och för detta behöver 

vända sig till marknaden för kapital, vilket kräver att bolaget först blir publikt. Detta 

ligger också i linje med allmänna önskemål om att verksamheter ska kunna växa och 

utvecklas. En ombildning i denna riktning kan också medföra fördelar i 

borgenärsskyddshänseende, genom att bolagets möjligheter till kapitalanskaffning ökar 

och genom kraven på kontroll och insyn på värdepappersmarknaden.65 Ett annat motiv 

till att bli publikt kan vara att aktieägarna vill introducera bolaget på börsen i syfte att 

realisera sin investering i bolaget, eller av annat skäl vill sälja sina aktier i bolaget. En 

börsintroduktion kan också underlätta vid generationsskiften, exempelvis genom att 

noteringen ofta ökar möjligheterna att uppta lån vilket kan behövas för att köpa ut 

släktingar i bolaget. Det är också lättare för börsnoterade bolag att förvärva andra bolag, 

då de har möjlighet att betala köpet med sina egna aktier. Slutligen kan publicitetsskäl 

motivera ett bolag att börsintroduceras, då noteringsprocessen innebär att bolaget 

granskas och kan därför betraktas som en kvalitetsstämpel.66 

 

En övergång från att vara ett publikt till att bli ett privat bolag följer oftast av att ett 

börsnoterat bolag ska avnoteras, exempelvis på grund av ett utköp. Motiv till ett sådant 

byte kan även vara att bolaget har gått dåligt och måste sänka aktiekapitalet till lägre än 

500 000 kr för att undgå tvångslikvidation.67 I en sådan situation krävs att bolaget 

övergår till att bli privat, då dagens krav på lägsta aktiekapital för publika bolag är 

                                                
64 SOU 2009:34 s. 136 ff. 
65 SOU 1992:83 s. 129 f. 
66 Örtengren s. 104 ff. 
67 SOU 1992:83 s. 129 f. 
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500 000 kr; för privata är det endast 50 000 kr, 1 kap. 5 och 14 §§ ABL. I 15 kap. 11 § 

VpmL finns bestämmelser om hur avnotering går till och om när en börs ska besluta om 

avnotering, exempelvis om ett bolag inte följer börsens regelverk.  

 

3.2 Ombildningsmöjligheter enligt svensk rätt 

3.2.1 Byte av kategori: privat till publikt 

Bestämmelser om byte av bolagskategori finns i ABL:s 26 kap. 1-5 §§, vilka är 

tvingande.68 Det innebär att ett byte av bolagskategori inte är giltigt utan att dessa regler 

följs. Ett beslut om ett sådant byte fattas av bolagsstämman och förutsätter att 

bolagsordningen ändras, varför detta ska ske i enlighet med 7 kap. 42-45 §§ ABL. Med 

detta avses exempelvis att kallelsen ska ske enligt 23 § och att beslutet ska fattas med 

kvalificerad majoritet i enlighet med 42 §, om inte strängare krav har uppställts i 

bolagsordningen.69 Vidare följer det av 26 kap. 3 § ABL att ett beslut om övergång till 

ett publikt bolag ska anmälas för registrering i bolagsregistret. För att anmälan ska 

godkännas krävs som nämnt först och främst att aktiekapitalet uppgår till lägst 500 000 

kr. Den avgörande tidpunkten för detta krav är inte när beslut fattas om att bli publikt, 

utan stämman kan i samband därmed besluta om en ökning av aktiekapitalet, för det fall 

att aktiekapitalet vid den tidpunkten är lägre än 500 000 kr. Då måste dock emissionen 

ha slutförts och ökningen av aktiekapitalet ha registrerats senast vid tidpunkten för 

registrering av kategoribytet. Det diskuterades länge i samband med införandet om 

bolag i samband med kategoribyte skulle ha möjlighet att vända sig till marknaden för 

öka aktiekapitalet, exempelvis genom nyemission. Det slogs dock till slut fast att en 

sådan möjlighet inte skulle erbjudas, särskilt med hänsyn till att upprätthålla en tydlig 

skiljelinje mellan de två bolagskategorierna.70  

 

Vidare krävs att täckning för aktiekapitalet kan styrkas med hjälp av en auktoriserad 

revisor eller revisionsbolag. Den avgörande tidpunkten för detta är när prövningen av 

kategoribyte sker. Revisorns uttalande ska alltså avse huruvida täckning av 

                                                
68 Andersson m.fl., kommentaren till 26 kap. 1 §. 
69 Nerep & Samuelsson, kommentaren till 26 kap. 1 §. 
70 Prop. 1993/94:196 s. 85 och 203 f. 
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aktiekapitalet finns vid denna tidpunkt.71 Slutligen krävs att det i slutet av bolagets 

firma läggs till ”(publ.)” enligt 28 kap. 7 § ABL. Det uppställs inget krav på att anmälan 

om byte av bolagskategori måste göras inom någon särskild tid.72 Däremot får beslutet 

att bli publikt alltså inte verkan förrän dessa rekvisit har uppfyllts, vilket följer av 26 

kap. 4 § ABL. Det föreligger dock inga hinder mot att bolagsstämman fattar samtliga 

nödvändiga beslut vid samma tillfälle: att bolaget ska bli publikt, en eventuell höjning 

av aktiekapitalet samt ändring i bolagsordningen.73  

 

3.2.2 Byte av kategori: publikt till privat 

Förfarandet att gå från publikt till privat bolag är i stort detsamma som för den omvända 

situationen. Det skiljer sig dock på ett par punkter, vilket regleras i 26 kap. 6-8 §§ ABL. 

6 § inleds på samma sätt som 1 §, men stadgar i men. 2 att ett beslut om att ett publikt 

bolag ska övergå till att bli ett privat bolag endast är giltigt om det biträtts av samtliga 

närvarande aktieägare och dessa företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i 

bolaget, så kallad särskilt kvalificerad majoritet. Det uppställs alltså ett klart strängare 

krav på majoritet vid beslutet, till skillnad från ett beslut om att bli publikt. En övergång 

från publikt till privat bolag innebär nämligen att bolagets aktier inte längre får finnas 

till försäljning på marknaden. Aktieägarna förlorar således möjligheten och friheten att 

närhelst de vill avyttra sitt ägande i bolaget vid en sådan övergång. Det är i synnerhet 

med hänsyn till detta som majoritetskravet har satts så högt. 74 Vidare krävs för 

registrering av övergången, likt vid en omvänd övergång, att firman ändras men då till 

att inte innehålla ”(publ.)”, enligt 26 kap. 7 § 2 st. ABL. Registreringsförfarandet är i 

övrigt detsamma som vid övergång till publikt bolag. 

3.2.3 SVB-bolag 

Den ovan förda diskussionen har endast avsett övergång mellan privata och publika 

aktiebolag, då det är det mest förekommande skiftet av bolagskategori. Det finns dock 

ytterligare en kategori av aktiebolag i svensk rätt, nämligen aktiebolag med särskild 

vinstutdelningsbegränsning (SVB-bolag). Redan i 1 kap. 2 § ABL stadgas att ett privat 

                                                
71 Prop. 1993/94:196 s. 204 och prop. 2004/05:85 s. 888. 
72 Prop. 2004/05:85 s. 887. 
73 Prop. 2004/05:85 s. 888. 
74 Prop. 1993/94:196 s. 204 f. 



 
37 

aktiebolag kan vara ett så kallat SVB-bolag, vilka regleras i 32 kap. ABL. Syftet med 

införandet av denna bolagsform var att försvåra för bolag som bedrev viss typ av 

verksamhet att göra detta med vinstsyfte. I förarbetena ansågs det finnas ett behov av att 

införa en ny företagsform där det bättre kunde säkerställas att eventuella överskott i 

dessa bolag stannade kvar i verksamheten, istället för att detta delades ut till 

bolagsägarna.75  

 

I 32 kap. 1 § ABL stadgas att det vid nybildande av aktiebolag får bestämmas att 

bolaget ska vara ett SVB-bolag. Paragrafen hänvisar vidare till 16 §, där det föreskrivs 

en möjlighet för andra privata aktiebolag att byta bolagskategori och därmed omfattas 

av bestämmelserna i 32 kap.. Ett sådant beslut om byte av bolagskategori ska fattas av 

bolagsstämman i enlighet med 7 kap. om ändring av bolagsordningen. Enligt paragrafen 

kräver beslutet särskilt kvalificerad majoritet, men ett strängare majoritetskrav kan 

också föreskrivas i bolagsordningen. Beslutet ska vidare anmälas till Bolagsverket för 

registrering i aktiebolagsregistret. Av 15 § följer dock att en övergång i motsatt riktning, 

det vill säga från SVB-bolag till vanligt privat aktiebolag, inte är möjlig. Enligt 

lagstiftaren skulle nämligen en sådan övergång möjliggöra för kringgåenden av 

bestämmelserna om värdeöverföringar från bolaget.76 

 

3.3 Något om registrering hos Bolagsverket 

Bolagsverket är den svenska myndighet som ansvarar för den administrativa 

hanteringen av svenska bolag. Beträffande aktiebolag sker detta huvudsakligen genom 

aktiebolagsregistret, där samtliga svenska aktiebolag finns upptagna, se 27 kap. 1 § 

ABL. Enligt 2 kap. 22 § ABL har ett aktiebolags styrelse en skyldighet att anmäla 

bolaget för registrering, samtidigt som bolaget har en rätt att tas upp i registret givet att 

förutsättningarna därför är uppfyllda. Detta är ett uttryck för den så kallade 

normativprincipen.77 För det fall att förutsättningarna däremot inte är uppfyllda, eller att 

anmälan inte inkommer i tid, följer det av 2 kap. 24 § ABL att bolagsbildningen faller. 

                                                
75 Prop. 2004/05:178 s. 20 f. Denna bolagsform har dock inte riktigt haft det förutsedda genomslaget. I 
dagsläget finns ca 75 SVB-bolag registrerade hos Bolagsverket. 
76 Prop. 2004/05:178 s. 49. 
77 Prop. 1975:103 s. 556. 



 
38 

Detta medför i sin tur att aktieteckning som har genomförts blir ogiltig och ersättningen 

för aktierna ska återgå.78 Motiven till aktiebolagsregistret är vidare att kunna kontrollera 

att existerande aktiebolag är lagenligt bildade, att bolagsordningen inte strider mot 

gällande rätt samt att borgenärer och andra tredje män ska kunna få viss insyn i 

bolaget.79 Exempelvis anges i 2 kap. 1 § ABF att registret i fråga om personuppgifter 

ska ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för bland annat kreditgivning där dessa 

uppgifter utgör underlag för beslut och för förvärv, avyttring eller förvaltning av bolag 

som registreras i bolagsregistret. Även denna reglering kan till viss del hänföras till EU-

rätten. Vissa rättshandlingar hänförliga till bolag, såsom bolagsordningen, ska 

exempelvis enligt art. 2 i det s.k. publicitetsdirektivet80 vara offentliga.  

 

Bestämmelsen i 2 kap. 22 § ABL avser nybildning av aktiebolag, vilket exempelvis kan 

aktualiseras då ett utländskt bolag ska etablera sig i Sverige. Det är dock inte enbart 

nybildningar av bolag som ska registreras i bolagsregistret. Av 3 kap. 5 § ABL följer till 

exempel att ändringar i bolagsordningen ska anmälas för registrering. 23 kap. 14 § ABL 

stadgar vidare att det vid vissa fall av fusion krävs anmälan för registrering av fusionen. 

Vid fusion av privata aktiebolag där samtliga aktieägare har undertecknat fusionsplanen 

behöver dock ingen anmälan göras. Detta beror på att ändamålet med regeln är att ge 

minoritetsaktieägare en möjlighet att begära stämmoprövning enligt 15 § 2 st., och 

genom undertecknandet har det ansetts att aktieägarna godtagit fusionsplanen.81 

 

På samma sätt som Bolagsverket ansvarar för registrering av nybildade aktiebolag, 

ansvarar det även för avregistrering av aktiebolag. Detta kan inte ske hur som helst, utan 

kräver typiskt sett att bolaget antingen har likviderats, uppgått i ett annat bolag genom 

fusion eller har gått i konkurs. Exempelvis anses ett bolag upplöst efter att en likvidator 

har lagt fram slutredovisningen. Detta ska likvidatorn anmäla omgående för registrering 

i bolagsregistret.82 En möjlighet att avregistrera ett aktiebolag enbart för att det avser att 

ombildas till ett bolag enligt en annan medlemsstats rätt finns däremot inte i Sverige. 

                                                
78 Nerep & Samuelsson, kommentaren till 27 kap. 1 §. 
79 Prop. 1975:103 s. 556 f. 
80 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/101/EG. 
81 Prop. 2004/05:85 s. 481. 
82 Se 1 kap. 47 § ABF närmare om vilka dokument som ska bifogas anmälan. 
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Det framstår även som osannolikt att Bolagsverket utan stöd i svensk rätt skulle 

genomföra en sådan avregistrering, EU-domstolens påbud till trots.  

 

4 EU-rättens påverkan på svensk rätt 

4.1 Allmänt 

4.1.1 Bakgrund 

Som beskrivit ovan under 2.1.1 utgör EU-rätten en del av svensk rätt i flera hänseenden. 

Den svenska bolagsrätten har även utformats till stora delar mot bakgrund av den EU-

rättsliga bolagsregleringen. En anledning till detta är just att denna reglering påverkar 

EU-medborgares fria rörlighet inom unionen, särskilt med beaktande av 

etableringsfriheten. De två bolagskategorierna infördes som nämnt i syfte att underlätta 

införlivandet av EU:s bolagsrätt i Sverige, och rättigheterna som därtill är knutna. Att 

den svenska lagstiftaren har vidtagit de åtgärder som den har gjort innebär dock inte 

nödvändigtvis att den svenska lagstiftningen lever upp till de krav som ställs från EU. I 

och med den tämligen snabba utvecklingen på detta område, särskilt med beaktande av 

Cartesio och VALE, har kraven på de nationella myndigheterna kontinuerligt förändrats.  

 

4.1.2 Särskilt om betydelsen av EU-domstolens praxis 

Av art. 267 FEUF följer att EU-domstolen är behörig att meddela förhandsavgöranden 

angående tolkning av fördragen samt giltigheten och tolkningen av unionsakter. 

Artikeln ger vidare nationella domstolar möjligheten att begära ett förhandsavgörande i 

mål som aktualiserar dessa frågor. Rättsutvecklingen har beträffande EU-domstolens 

roll inneburit att denna har fått en mer överordnad position i förhållande till de 

nationella domstolarna. Som berörts ovan har detta förstärkts bland annat genom att de 

nationella domstolarna har fått rollen som tillämpare av EU-rätten, i brist på 

verkställighetsorgan på EU-nivå.83 EU-domstolens praxis får mot bakgrund av detta 

anses vara av stark betydelse för den nationella rätten. I och med de nya avgörandena på 

                                                
83 Craig & de Búrca s. 443.  
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etableringsfrihetens område, särskilt VALE och Cartesio, bör således en ny bedömning 

göras av den nationella rättens förenlighet med EU-rätten på förevarande område. 

 

4.2 Svensk ombildningsrätts förenlighet med EU-rätten 

4.2.1 Inkorporationsprincipen 

Som nämnt ovan tillhör Sverige de länder som tillämpar inkorporationsprincipen. Vilket 

lands lag som är tillämpligt på ett bolag följer därmed av i vilket land bolaget är 

inkorporerat. För att svensk rätt ska vara tillämplig på ett bolag krävs således att bolaget 

är registrerat i det svenska aktiebolagsregistret. Ur ett rörlighetsperspektiv innebär 

principen för svenskt vidkommande att bolag som är upptagna i det svenska 

aktiebolagsregistret även kan vara verksamma i andra stater. Det står därmed dessa 

bolag fritt att ha sitt huvudkontor i en annan medlemsstat, samtidigt som det behåller 

svensk lagstiftning som tillämplig rätt. Sett i förhållande till etableringsfriheten framstår 

tillämpningen av denna princip som tämligen oproblematisk. Snarare har frågetecken 

riktats mot sätesprincipen.84 Särskilt efter Cartesio ifrågasattes dess tillåtlighet, då 

domstolen konstaterade att inkorporeringsstater inte har rätt att hindra inhemska bolag 

att ombildas till bolag enligt en annan medlemsstats lagstiftning. Som nämnt ovan 

föreligger dock en sådan rätt gällande omstruktureringar där efterföljande 

nationalitetsbyte inte sker. Såväl inkorporeringsprincipen som sätesprincipen kan 

således sägas ha fortsatt relevans.  

 

4.2.2 Möjligheten till gränsöverskridande ombildning 

4.2.2.1 Ingående ombildning 

Med ingående ombildning avses operationen då ett utländskt bolag ombildar sig till att 

bli ett bolag enligt den inhemska rätten. För svensk rätts del skulle exempelvis 

situationen kunna vara den att ett danskt aktieselskab avser att ombildas till att bli ett 

svenskt aktiebolag. Frågan om ingående ombildning har berörts i några av avgörandena 

ovan, exempelvis i VALE. Slutsatsen av det avgörandet var som nämnt att medlems-

stater inte får neka ingående ombildningar om den möjligheten ges för inhemska bolag. 

                                                
84 Kraarup, s. 696. 
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För svensk rätts del uppstår då frågan vilka möjligheter som ges för inhemska 

ombildningar. Som beskrivit i kapitel 3 ges ingen möjlighet till ombildning mellan olika 

associationsformer, då det endast finns en svensk bolagsform för bolag med begränsat 

ansvar som i regel bedrivs i vinstsyfte, nämligen aktiebolag. Däremot ges möjligheten 

att byta bolagskategori, mellan ett privat aktiebolag och ett svenskt publikt aktiebolag, 

samt möjligheten att ombildas till eller från ett SVB-bolag. Det är således tänkbart att 

denna ombildningsmöjlighet medför en skyldighet att i svensk rätt möjliggöra för 

utländska bolag motsvarande privata aktiebolag att ombildas till svenska publika 

aktiebolag. Dessvärre har denna frågeställning genomgående lämnats utanför 

domstolens avgöranden, men i litteraturen har hävdats att så skulle kunna vara fallet.85 I 

detta sammanhang bör beaktas syftet med införandet av två olika bolagskategorier: att 

närma sig övriga EU-länders bolagslagstiftning för att underlätta EU-samarbetet på 

bolagsrättsområdet. Genom en ändamålstolkning framstår det inte som orimligt att en 

sådan skyldighet föreligger. 

 

Då den svenska bolagslagstiftningen inte erbjuder någon möjlighet för ombildningar 

från en bolagskategori till en annan när ett av bolagen lyder under en annan 

medlemsstats lagstiftning, är det osäkert om Bolagsverket skulle medge en ansökan om 

gränsöverskridande ombildning. Samtidigt kan det anföras att en sådan ansökan bör 

betraktas som en ansökan om nybildning av ett aktiebolag i Sverige.86 Fråga torde 

egentligen endast vara om ansökande bolag uppfyller de i ABL uppställda kriterierna 

för att kunna tas upp i bolagsregistret som svenskt aktiebolag. Är kriterierna uppfyllda 

har bolag som nämnt en rätt att tas upp i enlighet med normativprincipen. En sådan 

skyldighet att uppta det ansökande bolaget i bolagsregistret, givet att de bolagsrättsliga 

kraven är uppfyllda, torde även vara en av de praktiska konsekvenserna av VALE-

domen. Varför en skillnad skulle göras mellan svenska och utländska bolagsstiftare 

framstår som oklart och en sådan praktisk tillämpning utgör sannolikt en otillåten 

inskränkning i etableringsfriheten. Mer problematiskt kan det dock tänkas bli vid en 

ansökan om utgående ombildning, vilket utvecklas mer nedan.  

 

                                                
85 Vossestein, s. 120. 
86 Svernlöv, Cross-Border Conversion and Swedish Company Law (opublicerat manuskript) 2016, s. 6. 
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Vad gäller gränsöverskridande ombildning med byte av bolagskategori kan dock den 

praktiska betydelsen diskuteras. Vid gränsöverskridande omstruktureringar av detta slag 

är det snarare ombildning från en bolagsform enligt en medlemsstat till samma 

bolagsform enligt en annan medlemsstat som företag är ute efter.87 Naturligen ges ingen 

möjlighet för inhemska bolag att ombilda sig till samma bolagsform, varför det kan 

ifrågasättas om någon skillnad här görs gentemot mellanstatliga ombildningar. Eftersom 

ingen ombildningsmöjlighet ges i något av fallen utgör det inte med säkerhet någon 

inskränkning i etableringsfriheten. Samtidigt var det just en sådan situation som var 

fallet i VALE – ett privat bolag med begränsat ansvar avsåg att ombildas till ett ungerskt 

motsvarande bolag. Denna omständighet hindrade inte EU-domstolen att ändå 

konstatera en inskränkning i etableringsfriheten, mot bakgrund av att den ungerska 

regleringen kunde avskräcka utländska bolag att utöva sin etableringsfrihet.88 Huruvida 

ett bolag avser att ombildas till ett utländskt bolag av en annan form eller kategori, eller 

till samma bolagsform enligt en annan medlemsstats lagstiftning, verkar alltså inte ha 

någon påverkan på om det utgör en inskränkning i etableringsfriheten. Det torde alltså 

vara fråga om en inskränkning i etableringsfriheten i båda fallen.89 

 

En annan följd av VALE-domen är att den registrerande myndigheten i värdstaten, med 

hänvisning till likvärdighetsprincipen, måste ta upp bolaget i inkorporeringsstaten som 

det ombildade bolagets ”rättsliga föregångare”. Detta förutsätter dock att en sådan 

uppgift registreras vid inhemska ombildningar. Vilka uppgifter som ska tas upp i aktie-

bolagsregistret regleras i ABF. Denna förordning innehåller dock ingen information om 

vilka uppgifter som ska tas upp i samband med ett byte av bolagskategori. Det enda som 

föreskrivs är det, som nämnts ovan, i 26 kap. 3 § ABL om en revisors yttrande vilket 

intygar att det finns täckning för det registrerade aktiekapitalet. Att således uppställa ett 

krav om att ta upp bolaget enligt inkorporeringsstaten som rättslig föregångare vid en 

ingående ombildning till ett svenskt aktiebolag, skulle rimligen inte kunna göras. Å 

                                                
87 Biermeyer, s. 579 f. 
88 Det kan noteras att Gergely Szabó & Engsig Sørensen menar att domstolen i denna slutsats lutade sig 
mot effektivitetsprincipen, även om domstolen endast uttryckligen berör denna princip beträffande 
skyldigheten att beakta handlingar från myndigheter i inkorporeringsstaten. 
89 Se också prop. 2007/08:15 s. 174. Där framgår att bestämmelserna om gränsöverskridande fusioner är 
avsedda att tillämpas på fusioner såväl mellan bolag av samma form eller kategori och bolag av olika 
form. Exempelvis kan ett svenskt publikt aktiebolag fusioneras med ett brittiskt private limited company 
med stöd av fusionsbestämmelserna.  
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andra sidan är det tänkbart att denna del i praktiken inte vållar några större problem. En 

ansökan om ingående gränsöverskridande ombildning bör som konstaterats betraktas 

som en ansökan om nybildning av ett svenskt aktiebolag. Så länge de relevanta 

aktiebolagsrättsliga kraven är uppfyllda, torde Bolagsverket kunna godkänna en sådan 

ansökan.  

 

I sammanhanget kan dock noteras att det i 1 kap. 35 a § ABF stadgas att det vid en 

anmälan om gränsöverskridande fusion ska ges in bland annat fusionsintyg för de 

utländska bolag som deltar i fusionen från behöriga myndigheter i inkorporeringsstaten. 

Detta ligger helt i linje med VALE, särskilt med hänsyn till vad som där sades om 

beaktande av utländska myndigheters handlingar.  

 

4.2.2.2 Utgående ombildning 

Betydelsen av Cartesio och VALE har dock två sidor. Genom det senare avgörandet kan 

som nämnt en stat inte neka en ombildning av ett utländskt bolag till ett inhemskt dito, 

förutsatt att bolaget uppfyller de inhemska kraven för bolag. Denna sorts 

gränsöverskridande omstruktureringar medför dock att två nationella lagstiftningar ska 

tillämpas efter varandra, i brist på sekundärrättslig reglering. 90  Först tillämpas 

lagstiftningen i inkorporeringsstaten, varefter värdstatens lagstiftning blir tillämplig. En 

inskränkning i etableringsfriheten kan uppstå i båda leden, vilket också har prövats i 

flera av ovan berörda avgöranden. I Daily Mail berördes frågan om inkorporerings-

statens, Storbritannien, lagstiftning utgjorde en sådan inskränkning. Där var dock fråga 

om ett bolag som ville behålla sin status som brittisk juridisk person, alltså enbart flytta 

sitt registrerade säte till en annan medlemsstat. Den begränsning som var i fråga i målet 

utgjorde under de omständigheterna därför inte en sådan inskränkning. I Cartesio 

uppkom som nämnt samma fråga i en snarlik situation, men där domstolen valde att 

också diskutera ombildningssituationen. Domstolen fastslog som bekant att medlems-

staterna fritt har att bestämma de anknytningsfaktorer som ska gälla för inhemska 

juridiska personer. Därefter förtydligades att denna befogenhet inte alls rättfärdigar ”att 

den medlemsstat, i vilken bolaget bildats, genom att tvinga bolaget till upplösning och 

                                                
90 VALE-domen stycke 37. 
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likvidation, hindrar detta från att ombildas till ett bolag enligt den nationella rätten i den 

andra medlemsstaten, i den mån den rätten medger detta”.91 Därefter konstaterade 

domstolen att ett sådant hinder utgör en inskränkning i etableringsfriheten vilken endast 

kan rättfärdigas med tvingande hänsyn, se ovan under 2.4.  

 

Tillämpat på den svenska lagstiftningen kan man notera att någon möjlighet att utan 

likvidation och upplösning ombilda ett aktiebolag till ett bolag enligt en annan 

medlemsstats rättsordning inte finns i dagsläget. Detta obiter dictum-uttalande, ”i den 

mån den rätten medger detta”, har skapat viss huvudbry i litteraturen. Den allmänna 

tolkningen har dock lett till slutsatsen att ”den rätten” avser värdstatens rättsordning. 

Om vi då tar som exempel ett svenskt aktiebolag som avser att ombildas till ett danskt 

aktieselskab måste först den svenska lagstiftningen tillämpas varefter en tillämpning av 

den danska lagstiftningen aktualiseras. I brist på ombildningsmöjligheter i den svenska 

lagstiftningen tvingas ett sådant aktiebolag att bilda ett aktieselskab i Danmark till vilket 

samtliga tillgångar överlåts, varefter bolaget likvideras enligt 25 kap. ABL. Sett till 

ordalydelsen i Cartesio står en sådan reglering klart i strid med etableringsfriheten, 

såsom den har tolkats av EU-domstolen. Dock krävs att värdstaten möjliggör för en 

sådan ombildning. I detta scenario är kriteriet uppfyllt, då Danmark infört regler om 

gränsöverskridande flytt av säte. 92  I 16 a kap. 318 n § Selskabsloven regleras 

möjligheten för bolag inkorporerade i en EU-medlemsstat att registreras som bolag i 

Danmark.  

 

Det skulle alltså vara fullt möjligt för ett svenskt aktiebolag att ombildas till ett danskt 

aktieselskab enligt den danska lagstiftningen. Mot bakgrund av vad EU-domstolen 

konstaterat i Cartesio i synnerhet, torde den svenska regleringen i detta hänseende 

utgöra en inskränkning i etableringsfriheten enligt art. 49 och 54 FEUF. Genom 

likvidationskrav får det nämligen antas att bolag avskräcks från att genomföra en sådan 

omstrukturering, vilket denna rad av avgöranden fastslagit innebär en sådan 

inskränkning. Som berörts angående ingående ombildning, torde i allmänhet också ett 

                                                
91 Cartesio-domen stycke 112. 
92 Lov nr 616 af 12/06/2013 om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, 
årsregnskabsloven og lov om Det Centrale Virksomhedsregister. 
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beslut av Bolagsverket att neka en ansökan om utgående ombildning stå i strid med 

etableringsfriheten. I brist på tillämplig nationell lagstiftning föreligger troligen en 

större risk att Bolagsverket skulle neka denna senare ansökan, medan det vid ingående 

ombildning likväl finns regler för nybildning av aktiebolag.93 

 

4.2.2.3 Undantag 

I VALE framhölls som nämnt, med stöd av SEVIC Systems, att en inskränkning i 

etableringsfriheten kan motiveras av tvingande skäl av allmänintresse. Som exempel 

nämndes skydd av borgenärers, minoritetsaktieägares och anställdas intressen och 

upprätthållandet av en effektiv skattekontroll och ett gott handelsskick. Domstolen 

fastslog att sådana tvingande skäl inte gjorde sig gällande i det fallet, då den ungerska 

rätten inte i något fall möjliggjorde för gränsöverskridande ombildning, oavsett om 

tvingande skäl äventyrades eller inte. Frågan är då om den svenska regleringen kan 

motiveras av sådana tvingande skäl. I lagstiftningsarbetet till ABL diskuteras inte 

möjligheten till gränsöverskridande ombildning, vilket kan förstås med hänsyn till att 

utredningarna skedde innan de flesta avgöranden från EU-domstolen kommit. Dessutom 

hade Sverige inte ens inträtt i EU-samarbetet när flera av delbetänkanden lämnades. 

Ingen av de nyare utredningar som har gjorts på aktiebolagsrättens område har heller 

berört frågan. Det går därför inte att med säkerhet säga vilka motiv lagstiftaren har haft 

till att inte införa en lagstadgad möjlighet till rörlighet för aktiebolag. Närmast till hands 

ligger därför att, i linje med EU-domstolen i VALE, konstatera att den svenska 

regleringen inte i något fall (förf. kursivering) möjliggör för gränsöverskridande 

ombildning, oberoende av om tvingande skäl gör sig gällande eller inte. Domstolen 

drog mot bakgrund av det slutsatsen att en sådan reglering går utöver vad som är 

nödvändigt för att skydda sådana tvingande intressen, varför något berättigande inte 

förelåg. Med hänsyn till detta är det troligt att inte heller den svenska regleringen skulle 

anses vara berättigade på grund av tvingade skäl av allmänintresse.  

 

Det är dock osäkert hur Bolagsverket skulle hantera en ansökan om ingående eller 

utgående ombildning, och i sådant fall om det skulle göra en bedömning huruvida 

                                                
93 Svernlöv, Cross-Border Conversion and Swedish Company Law (opublicerat manuskript) 2016, s. 7. 
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berättigande skäl föreligger eller inte. Det danska bolagsverket ställdes dock inför denna 

fråga innan den nu gällande regleringen om gränsöverskridande ombildning hade trätt i 

kraft.94 Ansökan om ombildning utan likvidation avslogs av det danska bolagsverket, 

med motiveringen att det saknades grund i den danska aktiebolagslagen, samt att det 

saknades harmoniserande lagstiftning på EU-nivå. Beslutet överklagades till 

Erhvervsankenævnet, vilket är klagoinstans i bland annat bolagsrättsliga mål i 

Danmark. Erhvervsankenævnet fastslog bolagsverkets beslut, på samma grunder. Denna 

gång framhölls dock också att den danska lagstiftningen på ett legitimt sätt tog tillvara 

på borgenärers, medarbetares och aktieägares intressen.95  

 

I linje med denna bedömning, och med VALE-domen, skulle Bolagsverket med andra 

ord troligen kunna hindra en gränsöverskridande ombildning, om det motiverades av 

något av dessa tvingande skäl. Med hänsyn till att det saknas svensk lagstiftning, skulle 

exempelvis bolag vid en utgående gränsöverskridande ombildning kunna söka undgå att 

infria skulder till sina borgenärer. Genom att ombildas till ett bolag enligt utländsk rätt 

riskerar borgenärernas möjlighet att kräva fullgörelse att minska. Detta kan bli 

problematiskt såväl avseende fullgörelse i form av tjänster som att det försvårar för 

borgenärerna att få sin rätt fastställd genom talan vid domstol. För det fall att den 

arbetsrättsliga lagstiftningen är avsevärt sämre i värdstaten än i inkorporeringsstaten, 

skulle även detta kunna berättiga ett nekande enligt VALE. Om samtliga arbetstagare å 

andra sidan har röstat för beslutet om ombildning på bolagsstämman är det dock 

tveksamt om ett sådant resonemang skulle hålla. Troligen skulle nog Bolagsverket, om 

det ställdes inför denna typ av situation, resonera på samma sätt som det danska 

bolagsverket gjorde i ovan berörda avgörande. Det framstår som tveksamt att 

Bolagsverket skulle godkänna en ansökan om utgående ombildning, mot bakgrund av 

avsaknaden av såväl nationell som EU-rättslig lagstiftning. En ansökan om ingående 

ombildning skulle möjligen ha större chans till framgång, men även det får anses vara 

oklart. Ett avslag från Bolagsverket utan stöd i tvingande skäl av allmänintresse torde i 

vilket fall anses utgöra en otillåten inskränkning i etableringsfriheten. 

 

                                                
94 Kendelse af 9. februar 2012 (J.nr. 2010-0023044), refererat i Årsberetning 2012. 
95 Årsberetning 2012, s. 105. 
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4.3 Slutsatser 

Efter en applicering av EU-domstolens senaste praxis på den svenska ombildningsrätten 

kan det konstateras att det i vart fall inte är säkert om Sveriges reglering uppfyller de 

krav som etableringsfriheten ställer på medlemsstaterna. Osäkerheten beror till stor del 

på att det, trots dessa avgöranden, fortfarande finns frågetecken kring vad som krävs av 

medlemsstaterna. Det som dock med säkerhet är fastställt är följande. Medlemsstaterna 

kan själva bestämma de anknytningskrav som ska gälla för att bolag ska kunna bildas 

enligt dess rätt och även för att behålla denna status. Att Sverige tillämpar 

inkorporeringsprincipen innebär således inget problem. Däremot följer det som nämnt 

av Cartesio-domen att medlemsstaten inte kan hindra att bolaget flyttar till en annan 

medlemsstat när flytten innebär ett åtföljande nationalitetsbyte. Detta gäller dock under 

förutsättning att värdstaten tillåter en sådan operation. Att kräva en likvidation av ett 

svenskt aktiebolag som avser att ombildas till exempelvis ett danskt aktieselskab 

innebär således en otillåten inskränkning av etableringsfriheten. Det är inte lika säkert 

huruvida bristen på nationell reglering av gränsöverskridande ombildning innebär en 

inskränkning i etableringsfriheten. Däremot torde i vart fall ett avslag av Bolagsverket 

på en ansökan om gränsöverskridande ombildning utgöra en sådan inskränkning. 

Tvingande skäl av allmänintresse skulle kunna berättiga ett sådant avslag, men 

sannolikheten att Bolagsverket motivera beslutet med detta trots bristen på lagstiftning 

framstår som osäker.  

 

5 De lege ferenda 

5.1 EU-rätt 

5.1.1 14:e bolagsdirektivet 

Arbetet med ett 14:e bolagsdirektiv påbörjades för över 20 år sedan, genom en 

utredning som publicerades av Kommissionen.96 Denna utredning ledde till två utkast 

till bolagsdirektiv vilka kom 1997. Detta utkast ledde dock aldrig till något slutligt 

                                                
96 Study on the transfer of the head office of a company from one member state to another, 
KPMG European Business Centre. 
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förslag.97 2001 tillsatte Kommissionen en expertgrupp i syfte att utreda bland annat 

behovet av att modernisera EU-regleringen på bolagsrättens område i detta hänseende. 

Denna grupp avgav sedan en rapport98 vilken resulterade i en rekommendation till 

Kommissionen att anta ett dylikt bolagsdirektiv. Trots att det fanns ett stort stöd för 

direktivet bland intressenter på marknaden99, förklarade Kommissionen i juni 2007 först 

att förslaget till ett 14:e bolagsdirektiv skulle läggas på is.100 I oktober samma år 

förklarade Kommissionen att något förslag inte skulle komma att lämnas alls. Det 

främsta skälet till detta var enligt Kommissionär McCreevy de redan existerande 

möjligheterna till gränsöverskridande omstrukturering, i synnerhet i form av gränsöver-

skridande fusion och Europabolagsinstitutet. Ett annat skäl var det då stundande 

avgörandet i Cartesio-målet, som väntades bringa klarhet i rättsläget.101  

 

Europaparlamentet var dock missnöjt med detta beslut, och förklarade genom en 

resolution den 25 oktober 2007 att parlamentet förbehöll sig rätten att vidta ytterligare 

åtgärder i frågan.102 År 2009 utfärdades ytterligare en resolution av Europaparlamentet, 

med en begäran till Kommissionen om att denna skulle lämna ett förslag för 

harmoniseringsåtgärder på området. 103  År 2012 utfärdades nästa resolution av 

Europarlamentet, med samma innebörd.104 Något förslag från Kommissionen har ännu 

inte kommit, och lär troligen dröja ett bra tag till. 105  Trots att rättsläget i stor 

utsträckning har förtydligats genom Cartesio och VALE, skulle en harmonisering på 

området kunna medföra större rättssäkerhet och tydlighet. I sammanhanget bör vidare 

beaktas den klara majoritet (79,6%) som framgick av Kommissionens konsekvens-

bedömning 2007, vilken ansåg att behov förelåg av sekundärlagstiftning på EU-nivå.106 

                                                
97 Cambridge Yearbook of European Legal Studies, s. 263 i not 88. 
98 Report of the High Level Group of Company Law Experts. 
99 Impact Assessment Report, s. 7. 
100  SPEECH/07/441 of 28 June 2007. 
101  SPEECH/07/592 of 3 October 2007. 
102 Europaparlamentets resolution av den 25 oktober 2007 om europeiska privata aktiebolag och det 
fjortonde bolagsrättsdirektivet om flyttning av ett bolags säte. 
103 Europaparlamentets resolution av den 10 mars 2009 med rekommendationer till kommissionen om 
gränsöverskridande flyttningar av bolagssäten (2008/2196(INI)). 
104 Europaparlamentets resolution av den 2 februari 2012 med rekommendationer till kommissionen om 
ett 14:e bolagsrättsdirektiv om gränsöverskridande flyttning av ett bolags säte (2011/2046(INI)). 
105 Van Eck & Roelofs, s. 210 f. 
106 Se ovan not 98. 
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Mot bakgrund av detta skulle antagande av ett 14:e bolagsdirektiv med stor sannolikhet 

generera ett positivt gensvar.  

 

Ett direktiv på området skulle ha flera positiva konsekvenser. För det första skulle som 

nämnt större tydlighet nås beträffande rättsläget. Att EU-domstolens praxis skulle 

fungera som ett substitut till sekundärreglering, vilket till synes var ett av 

Kommissionens skäl att avvakta med arbetet, kan inte sägas ha haft avsedd effekt. Flera 

frågetecken kvarstår fortfarande, och en inte obetydlig begränsning i rörligheten för 

bolag kvarstår alltjämt. De andra två argument som anfördes från Kommissionens sida 

var som nämnt de substitut som ansågs föreligga i form av det tionde bolagsdirektivet 

om gränsöverskridande fusioner, samt Europabolagsinstitutet. Beträffande fusions-

möjligheten är det riktigt att den möjligheten finns. Denna lösning kommer dock inte 

runt de hinder som exempelvis nybildning av bolag innebär. För att kunna genomföra 

en gränsöverskridande fusion krävs likväl att ett nytt bolag bildas i den tilltänkta 

värdstaten, varefter en fusion kan ske mellan dessa två. Syftet med ett gränsöver-

skridande ombildningsinstitut är som nämnt att slippa processerna med att bilda ett nytt 

bolag i en annan medlemsstat och att likvidera det gamla bolaget. Detta problem löses 

alltså inte helt med hjälp av fusionsreglerna. Vad gäller Europabolagen har det som 

nämnts ovan inte fått något större genomslag, då det till exempel i Sverige endast finns 

två europabolag registrerade i aktiebolagsregistret. Att detta institut skulle täcka bristen 

på rörlighet som nuvarande situation innebär, är således högst tveksamt. Mot bakgrund 

av detta framstår det för egen del som önskvärt att arbetet med det 14:e bolagsdirektivet 

återupptas och påskyndas. 

 

5.2 Nationell rätt 

5.2.1 Allmänt 

För det fall att ett nytt bolagsdirektiv skulle komma att antas, påverkar det naturligen 

hur svensk rätt kommer att se ut. Som framgått är denna utveckling osäker, varför det 

kan finnas skäl att ändå se över den svenska nationella lagstiftningen på området. Med 

tanke på att EU-domstolens praxis redan i dagsläget talar för att lagstiftning lik den 

svenska i vart fall i den praktiska tillämpningen innebär en otillåten begränsning av 
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etableringsfriheten, finns ännu större anledning till en översyn. Som berörts ovan har 

exempelvis Danmark infört lagstiftning som möjliggör gränsöverskridande ombildning 

av bolag inkorporerade i EU-medlemsstater. Denna lagstiftning trädde i kraft efter 

Cartesio och VALE, och ligger också i linje med dessa avgöranden. Vid ett övervägande 

om att införa liknande reglering kan det finnas skäl att betrakta andra länder som har 

infört en sådan lagstiftning. För svensk del blir den danska lagstiftningen i synnerhet 

intressant, med hänsyn till likheterna mellan de två ländernas civilrättsliga och 

aktiebolagsrättsliga lagstiftning.  

 

5.2.2 Gränsöverskridande fusion enligt svensk rätt 

Som berörts allra hastigast ovan regleras gränsöverskridande fusion i 23 kap. 36-53 §§ 

ABL vilket är en implementering av direktivet om gränsöverskridande fusioner.107 För 

svensk rätts del följer det av 36 § att bestämmelserna är tillämpliga på aktiebolag. Av 

förarbetena framgår att bestämmelserna även avser att omfatta ekonomiska 

föreningar.108 Genom hänvisningar i 36 § 2 st. tillämpas de flesta bestämmelser i 

kapitlet avseende inhemska fusioner även på gränsöverskridande diton. Dessa 

bestämmelser avser exempelvis definitionen av en fusion, majoritetskrav vid beslut av 

bolagsstämman om fusion och kallelse på borgenärer. Utöver dessa uppställs ytterligare 

regler som är specifika för gränsöverskridande fusioner, särskilt om fusionsplanen, 

registrering av fusionen och fusionens rättsverkningar.  

 

Av relevans för denna framställning är särskilt bestämmelserna om de tvingande skäl av 

allmänintresse som berörts ovan samt de om Bolagsverkets hantering. Vad gäller 

borgenärsskyddet ska de deltagande bolagen underrätta sina kända borgenärer om 

fusionsbeslutet, efter att fusionsplanen blivit gällande i bolagen, 23 kap. 19 § ABL. 

Detta krav gäller dock inte om revisorerna i yttrande över fusionsplanen funnit att 

fusionen inte innebär någon risk för borgenärerna. Inte heller gäller detta om fordran 

avser lön, pension eller lönegaranti, 23 kap. 19 § 2 st. ABL. Om fusionsansökan 

godkänns av Bolagsverket ska verket kalla bolagens borgenärer, 23 kap. 22 § ABL, med 

                                                
107 Prop. 2007/08:15. 
108 Prop. 2007/08:15, s. 66. Jfr. dock Nerep, Adestam och Samuelsson, kommentar till 23 kap. 36 §. 
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undantag för situationerna enligt 23 kap. 19 § 2 st. ABL. Skälen till att borgenärerna ska 

underrättas och ges möjlighet att bestrida fusionen är, såvitt gäller det överlåtande 

bolagets borgenärer, att fråga blir om ett gäldenärsbyte från det överlåtande bolaget till 

det övertagande bolaget. Gäldenärsbyte kräver normalt borgenärs godkännande enligt 

svensk rätt, varför samma möjligheter införts vid fusioner.109 

 

Vad gäller skyddet för minoritetsaktieägare följer det av 23 kap. 17 § ABL att ett 

bolagsstämmobeslut om godkännande av fusionsplanen är giltigt om det biträds av 

minst två tredjedelar av de angivna och de företrädda rösterna vid stämman. Detta är 

samma majoritetskrav som gäller för inhemska fusioner och det ansågs inte krävas 

något starkare skydd för minoritetsaktieägare vid gränsöverskridande fusioner. 110 

Avseende skyddet för arbetstagare infördes samtidigt som fusionsbestämmelserna en 

separat lag (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner111. 

Lagen behandlar bland annat inrättandet av en förhandlingsdelegation som företräder de 

berörda arbetstagarna, i syfte att sluta avtal om medverkan för arbetstagarna i det 

övertagande bolaget.112 

 

5.2.3 Dansk rätt 

Utformandet av den danska regleringen hade bestämmelserna om gränsöverskridande 

fusioner som utgångspunkt, särskilt vad gäller skyddet för minoritetsaktieägare, 

medarbetare och borgenärer.113 Dessa skyddshänsyn är något som skulle behöva beaktas 

även vid en potentiell revision av den svenska lagstiftningen. Att ombilda ett bolag och 

flytta det till ett annat land kan innebära mycket stora förändringar för intressenter i 

bolaget. Aktieägare har ett naturligt intresse av hur och var verksamheten bedrivs, och 

en aktieägarminoritet kan få svårt att ha något att säga till om. Av det skälet krävs det i 

Danmark 2/3 majoritet för att besluta om flytt av bolag till en annan stat, 16 a kap. 318 

h §. Det är samma krav som uppställs för ändring av bolagsordning enligt 6 kap. 106 §, 

jfr. 105 § om övriga beslut på bolagsstämma där enkel majoritet räcker. Samtidigt kan 
                                                
109 Prop. 1993/94:196, s. 98 och 2007/08:15, s. 76. 
110 Prop. 2007/08:15, s. 75. 
111 Prop. 2007/08:20. 
112 Med hänsyn till denna framställnings begränsade utrymme berörs inte lagen närmare här. 
113 Lovforslag nr. L 152, s. 25. 
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noteras att en flytt enligt dessa regler innebär att det är fråga om samma juridiska person 

såväl före som efter flytten.114 Mer passiva ägare har således inte lika mycket att förlora 

på en flytt, utan aktieinnehavet kommer att förbli detsamma. För medarbetarna innebär 

en flytt av den faktiska verksamheten ett stort ingrepp. Därför stadgas exempelvis i 318 

a § 3 st. att flytt endast får ske om värdstatens lagstiftning också ger ett skydd för 

medarbetares bestämmanderätt.  

 

Vad beträffar borgenärer stadgas vidare i 318 a § 1 st. att en flytt kan företas även utan 

borgenärers samtycke. Syftet med denna formulering berörs inte i motiven till lagen. Å 

andra sidan stadgas i 318 d § att en värderingsman ska utreda huruvida tillräcklig 

säkerhet kommer att kunna ställas för borgenärernas fordringar även efter flytten. 

Genom att samtliga aktieägare beslutar om det kan dock en sådan utredning avstås från. 

Av 318 e § följer vidare att om betryggande säkerhet bedöms inte kunna ges, eller om 

en sådan utredning inte genomförs, kan borgenärerna anmäla sina fordringar. För att 

kunna göra det krävs att fordringarna uppkommit före Erhvervsstyrelsens offentlig-

görande av flytten enligt 318 f §.  Om fordringarna som anmälts har förfallit till 

betalning, ska dessa infrias enligt 318 e § 2 st. 

 

5.3 Svensk ombildningsrätt framöver 

Som konstaterat ovan föreligger det en skyldighet för medlemsstaterna att följa de ovan 

behandlade avgörandena från EU-domstolen. Då det inte finns någon sekundärrätt på 

området finns det inga krav på hur frågan ska regleras, så länge regleringen inte leder 

till en tillämpning i strid med innebörden dessa avgöranden. Lagstiftaren får då vända 

sig till andra källor som kan vara av betydelse. Framför allt bör EU-domstolens 

avgöranden ligga till grund för hur lagstiftningen i grova drag skulle se ut. Exempelvis 

bör domstolens praxis vara vägledande såtillvida att gränsöverskridande ombildning på 

ett generellt plan ska tillåtas. Även vilka undantagsregler som kan berättiga 

begränsningar i ombildningsrätten bör bottna i de tvingande skäl av allmänintresse som 

domstolen fastslagit. Vad därefter beträffar mer specifika detaljfrågor torde en viss 

frihet kunna åligga lagstiftaren. Till exempel bör dessa undantagsregler kunna tillåtas 
                                                
114 Lovforslag nr. L 152, s. 71. 



 
53 

korrelera med den övriga lagstiftningen i medlemsstaten i fråga. Hur vidsträckt 

borgenärsskydd eller minoritetsaktieägarskydd som ska gälla vid ombildningar skulle 

kunna vara ett område där medlemsstaterna själva ges något större frihet, i syfte att 

undvika allt för inkonsekvent struktur i den nationella bolagsrätten. Dessa frågor är 

vidare något som bolagsverket i inkorporeringsstaten bör ta ställning till, snarare än det 

i värdstaten. Registreringsmyndigheten i inkorporeringsstaten har rimligen större insyn i 

vilka hänsyn som bör beaktas vid en sådan prövning, medan motsvarigheten i värdstaten 

lär ha svårare att göra den bedömningen.  

 

Vad beträffar en tänkbar svensk framtida reglering av gränsöverskridande ombildning 

bör således utgångspunkten vara att såväl ingående som utgående gränsöverskridande 

bolagsombildningar ska vara tillåtna. En ansökan om detta bör i linje med ABL och 

ABF inges till Bolagsverket. Vid en ansökan om ingående ombildning skulle 

Bolagsverket då pröva om de relevanta kraven för nybildning av ett aktiebolag är 

uppfyllda. Såväl vilka anknytningskrav som ska gälla för inhemska bolag som de krav 

på lägsta aktiekapital står det som nämnt varje medlemsstat fritt att bestämma. Att ställa 

samma krav på svenska bolag som på bolag enligt andra medlemsstater bör göras i syfte 

att upprätthålla en stringent bolagsrättslig lagstiftning. Då ABL:s regler om registrering 

bygger på normativprincipen har ansökande bolag rätt att bli upptagna i registret så 

länge som kraven därför är uppfyllda. Om det utländska bolag som ansöker om 

ingående ombildning uppfyller kraven i ABL för nybildning av ett aktiebolag, ska 

ansökan således godkännas. 

 

Vid en ansökan om utgående ombildning skulle Bolagsverket istället behöva ta ställning 

till huruvida tvingande hänsyn gör sig gällande i just det specifika fallet. På samma sätt 

som i Danmark finns det här skäl att beakta bestämmelserna om gränsöverskridande 

fusion. Avseende skyddet för minoritetsaktieägare har samma majoritetskrav uppställts i 

de svenska fusionsreglerna som i den danska regleringen av gränsöverskridande 

ombildning. Ett majoritetskrav på två tredjedels majoritet vid godkännande av 

fusionsplanen på bolagsstämman stämmer också överens med majoritetskravet för 

ändring av bolagsordningen enligt 7 kap. 42 § ABL. Något skäl att göra en annan 

bedömning i detta fall har inte framkommit. Ett beslut om godkännande av att 
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genomföra en gränsöverskridande ombildning bör således de lege ferenda vara giltigt 

om det biträds av två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är 

företrädda vid bolagsstämman.  

 

Vid utformningen av skyddet av medarbetare kan också jämförelser göras med den 

danska regleringen och de svenska fusionsbestämmelserna. Även om skyddet skiljer sig 

åt i vissa hänseenden lagstiftningarna emellan, synes innebörden och syftet vara ungefär 

desamma. Det avgörande för medarbetarskyddet verkar vara att hindra att 

medarbetarnas möjlighet till medverkan i värdstaten inte är mindre än det i 

inkorporeringsstaten. Vid en ansökan om ombildning skulle i linje med detta kunna 

krävas att bolaget visar att ombildningen inte innebär något minskat medarbetarskydd. 

Med hänsyn till att ett sådant krav skulle ställas upp i syfte att skydda medarbetares rätt, 

skulle detta krav kunna förses med undantaget att samtliga medarbetare avsäger sig 

skyddet. En ordning där ombildning till en medlemsstat med något sämre 

medbestämmandelagstiftning inte är möjlig, trots att samtliga medarbetare godkänt 

beslutet, framstår för egen del som orimlig. En sådan ordning skulle även kunna riskera 

att medföra en lägre nivå av fri rörlighet genom etableringsfriheten än den fria 

rörligheten för arbetstagare i enlighet med art. 45 FEUF. Detta skulle kunna uppfattas 

som motstridigt och avskräcka bolag att nyttja möjligheten till gränsöverskridande 

ombildning.  

Vad slutligen avser borgenärsintresset skiljer sig det i vissa hänseenden från fusions-

situationen. Den främsta skillnaden är den som nämnts ovan, nämligen att vid en 

ombildningssituation behåller bolaget sin status som samma juridiska person. Eftersom 

det således rör sig om samma juridiska person såväl före som efter ombildningen är det 

inte fråga om ett gäldenärsbyte. Motiven till att såsom vid fusion uppställa ett krav om 

borgenärers samtycke gör sig därför inte gällande i ombildningssituationen. Därmed 

inte sagt att borgenärsskyddsintresset aldrig kan aktualiseras vid en utgående 

ombildning. Att en gäldenär flyttar till ett annat land kan medföra andra problem, såsom 

att forum för det ombildade bolaget kan övergå till domstolen i det tillflyttade landet. 

Att bolaget dessutom byter tillämplig lag kan medföra praktiska olägenheter för 

borgenärerna. Den lösning som valts i Danmark ger som nämnt borgenärerna en rätt att 

kräva infriande av förfallna skulder, alternativt att tillräcklig säkerhet ställs för icke 

förfallna skulder, se 318 e § 2 st. Dessutom föreskrivs i stycke fyra i samma paragraf att 
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om oenighet föreligger mellan bolaget och borgenären avseende säkerhet för skulden, 

ska frågan hänskjutas till domstol för avgörande. En sådan ordning torde även för 

svensk del innebära ett tillräckligt starkt skydd av borgenärsintresset, mot bakgrund av 

ovan beskrivna problem.  

 

5.5 Slutsatser 

Väntan på det 14:e bolagsdirektivet har som beskrivits varit lång och något ljus i 

tunneln verkar ännu inte kunna skymtas. Någon skyldighet för medlemsstaterna att 

möjliggöra för gränsöverskridande ombildning kan alltså inte grundas i EU:s 

sekundärrätt, utan vilar i EU-domstolens praxis. Ett krav på att möjliggöra sådana 

ombildningar kan där utläsas. För svensk del är det osäkert hur Bolagsverket skulle 

hantera en ansökan om ombildning, med tanke på avsaknaden av såväl förbud mot 

gränsöverskridande ombildningar som ett uttryckligt krav på godkännande av 

detsamma.  

 

Mot denna bakgrund finns rimliga skäl till att införa en lagstiftning som säkerställer att 

Bolagsverket tillåter ombildningsansökningar i den utsträckning som krävs av 

medlemsstaterna. Vid utformandet av denna lagstiftning bör beaktas både EU-

domstolens praxis, bestämmelserna om gränsöverskridande fusion och den danska 

regleringen av gränsöverskridande ombildningar. Slutsatsen av en sådan jämförelse 

skulle leda till en uttrycklig möjlighet till såväl ingående som utgående ombildning. 

Skydd för borgenärer uppställs på så vis att förfallna fordringar ska infrias och icke 

förfallna fordringar ska ställas fullgod säkerhet för. Bolaget ska även kunna visa på att 

skyddet för medarbetarnas bestämmanderätt inte påverkas negativt av flytten, såvida 

inte samtliga medarbetare godkänner flytten likväl. Vad gäller minoritetsaktieägare bör 

samma majoritetskrav ställas vid beslut av bolagsstämman om ombildning som i den 

danska regleringen och den för fusioner, nämligen två tredjedels majoritet.  
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6 Sammanfattande slutsatser 

Genom den utveckling av EU-domstolens praxis som har granskats i denna 

framställning har domstolen med allt större tydlighet fastslagit att medlemsstaterna har 

en skyldighet att underlätta för bolag att röra sig mellan medlemsstater. Exakt hur långt 

denna skyldighet sträcker sig har dock framstått som mindre klart. Genom Cartesio 

fastslogs att en medlemsstat inte får hindra ett inhemskt bolag att ombilda sig till ett 

bolag enligt en annan medlemsstats lagstiftning, givet att denna senare lagstiftning 

tillåter en sådan ombildning. Ett exempel på sådana hinder är krav på upplösning eller 

likvidation för att kunna avregistreras från bolagsregistret. Trots att det i svensk rätt inte 

finns några uttryckliga bestämmelser av sådan innebörd, framstår det dock som 

sannolikt att Bolagsverket skulle neka en avregistrering av ett aktiebolag utan att det har 

likviderats, fusionerats eller trätt i konkurs. Den svenska aktiebolagsrättsliga 

lagstiftningen skulle i det hänseendet troligen inte anses utgöra en inskränkning i 

etableringsfriheten, enbart på grund av avsaknaden av en dylik avregistrerings-

möjlighet. Däremot torde en faktisk tillämpning från Bolagsverkets sida, med 

innebörden att ett svenskt aktiebolag nekas avregistrering i samband med en utgående 

ombildning med hänvisning till exempelvis likviderings- och upplösningskrav, innebära 

en sådan inskränkning. Enligt telefonsamtal med Bolagsverket (telefonsamtal med 

filialhandläggare på Bolagsverket, 2016-01-14) ska det än så länge inte ha inkommit 

några ansökningar avseende utgående gränsöverskridande ombildning, varför det är 

svårt att säga med säkerhet hur en sådan situation skulle hanteras i praktiken. 

 

Det har heller inte mig veterligen inkommit några ansökningar till Bolagsverket från 

utländska bolag avseende ingående gränsöverskridande ombildning. Hur en sådan 

ansökan skulle bedömas är därför även det svårt att besvara. Det kan hävdas att en 

sådan ansökan är att likställa med en anmälan om nybildning av ett aktiebolag, där 

Bolagsverket har att avgöra om de bolagsrättsliga krav som ställs upp i ABL är 

uppfyllda. Som nämnt ovan bygger registreringsförfarandet på normativprincipen, 

varför bolag har en rätt att bli upptagna i aktiebolagsregistret om dessa krav är 

uppfyllda. Varför en åtskillnad skulle göras mellan svenska bolagsbildare och utländska 

dito, med enda skäl att de senare tidigare har haft bolaget registrerat i en annan stat, är 

för egen del svårt att förstå. Det får även anses följa av VALE att en sådan åtskillnad 
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sannolikt utgör en inskränkning i etableringsfriheten. Trots detta är det dock som nämnt 

osäkert huruvida Bolagsverket skulle tillåta även en sådan ansökan.  

 

Som diskuterats under föregående kapitel har det i andra medlemsstater införts 

lagstiftning som reglerar förfarandet vid gränsöverskridande ombildning. Danmark är 

ett sådant exempel där man, mot bakgrund av flera fall av ansökningar om 

gränsöverskridande ombildning och även ett avgörande från EU-domstolen, införde en 

sådan reglering 2013. Enligt det nya 16 a § kap. finns numera en möjlighet för danska 

aktieselskab att ombilda sig till motsvarande bolag i en annan medlemsstat, givet att i 

den värdstaten också finns en sådan möjlighet. Även ingående ombildningar har 

möjliggjorts genom lagstiftningen. Lagstiftningen infördes i syfte att underlätta dylika 

gränsöverskridande flyttar, uttryckligen mot bakgrund av avgöranden från EU-

domstolen. En liknande lagstiftningsåtgärd för svensk del skulle kunna underlätta för 

Bolagsverket och rättstillämpningen, då det vid en ansökan om gränsöverskridande om-

bildning skulle innebära större tydlighet för hur ansökan ska hanteras. Såväl EU-

rättsliga skäl som rättssäkerhetsskäl i form av förutsebarhet talar således för införandet 

av en lagstiftning på området. Vad gäller den närmare utformningen för en sådan 

reglering finns starka skäl att beakta den danska lagstiftningen, särskilt med tanke på 

likheterna mellan den svenska och den danska civilrättsliga lagstiftningen.  

 

Förhoppningen om att arbetet med det 14:e bolagsdirektivet ska återupptas ser som 

nämnt mörkt ut i dagsläget. Ett införande av detta direktiv hade dock varit önskvärt av 

nyss berörda skäl och hade inneburit ännu större möjligheter för bolag att röra sig över 

gränserna inom unionen. Eftersom möjligheterna till rörlighet för tillfället är beroende 

av nationella lagstiftningsåtgärder finns det inga garantier för att etableringsfriheten 

säkerställs. Genom direktivens harmoniserande effekt hade däremot möjligheten att 

flytta sitt bolag över gränserna kunnat tryggas på ett betydligt mer effektivt sätt. Som 

redogjorts för ovan har Europaparlamentet kontinuerligt genom olika initiativ försökt få 

Kommissionen att återuppta arbetet med direktivet. Förhoppningsvis fortsätter det så till 

dess att ett färdigt direktiv kommer till stånd. För egen del kan jag bara hoppas att 

Bolagsverket, i väntan på detta, lutar sig mot EU-domstolens avgöranden och tillåter 

eventuella framtida ansökningar om gränsöverskridande ombildningar. 
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