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1 Inledning, syfte, avgränsning, metod 
 

1.1 Inledning 

Som en del av upprättandet av en gemensam inre marknad lades det första förslaget fram för 

en gemensam reglering för en ny bolagsform inom Europa redan den 10 oktober 1970.
1
 

Arbetet med dessa europabolag, även kallade Societas Europaea eller SE-bolag,
2
 drog ut på 

tiden då flera länder inte kunde acceptera specifika lagregler. Främst kunde enighet inte 

uppnås om hur arbetstagarinflytandet skulle organiseras.
3
 Efter många kompromisser antogs 

rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag (SE-

förordningen). SE-förordningen var långt från den ursprungliga tanken med den gemensamma 

bolagsformen eftersom den innebar att medlemsstaterna får, och i vissa fall ska, införa 

specifika regler om europabolag för den enskilda medlemsstaten. Förenklat kan det alltså 

sägas att det inte blev en gemensam företagsform utan det finns lika många olika sorters 

europabolag som det finns medlemsstater, även om samtliga europabolag, i största 

väsentlighet, liknar varandra.
4
  

 

Trots att SE-förordningen trädde i kraft redan 8 oktober 2004
5

 återfinns endast fem 

registrerade europabolag i Sverige, varav enbart två listar att de har anställda, medan andra 

länder, framförallt den Tjeckiska republiken, har mångdubbelt antal europabolag.
6
 

Justitiedepartementet har därför under flera år funderat på vad anledningen till varför succén, 

som var tanken med företagsformen, uteblir i Sverige.
7
 Vad är det då som skulle göra 

europabolag till en attraktiv företagsform för den svenska företagaren och vad är det som 

skiljer i Sverige mot hur det är i Tjeckiska republiken som gör att antalet registrerade 

europabolag i Sverige inte ens är i närheten av antalet tjeckiska europabolag? 

 

                                                 
1
 EGT 1970 C 124, s. 1. 

2
 Jag väljer att använda termen europabolag med anledning av att det är termen som används i svensk 

lagstiftning. I officiellt EU-tryck används oftast termen SE-bolag. 
3
 Prop. 2003/04:122, s. 24. 

4
 Ds 2003:15, s. 14. 

5
 Artikel 70 SE-förordningen. 

6
 http://ecdb.worker-

participation.eu/show_overview.php?letter=A&orderField=se.se_name&status_id=3&title=Established%20S

Es [2016-12-01 13:00] 
7
 Justitiedepartementet skickar varje år ut förslag på uppsatsämnen till juriststudenter på saker de vill ha utredda. 

Anledningen till den uteblivna succén för svenska europabolag har under flera år föreslagits. 
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1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att utreda både tänkta och faktiska fördelar och nackdelar med 

europabolag i Sverige, utreda om det är något i svensk rätt som håller tillbaka företagsformen 

europabolag samt att se om den svenska lagstiftaren kan dra någon lärdom från erfarenheterna 

i den Tjeckiska republiken. 

 

Syftet besvaras främst genom följande frågeställningar: 

- Hur är europabolag reglerade i EU-rätten? 

- Vilka specialbestämmelser finns det för svenskregistrerade europabolag? 

- Kan svenska lagstiftare dra någon lärdom från Tjeckiska republiken? 

 

1.3 Avgränsning  

Aktiebolagets bildande, rättsliga reglering etc. kommer inte att utredas mer än för att se 

skillnader jämfört med svenskregistrerade europabolag. Även om andra företagsformer kan, i 

viss mån, konkurrera med europabolag så kommer jag inte att utreda dessa i uppsatsen då det 

förefaller naturligt att det främst är nationella publika aktiebolag som konkurrerar med 

europabolag, då europabolag är ett europeiskt publikt aktiebolag.
8
 

 

1.4 Tidigare forskning 

Det finns till viss mån tidigare forskning på området, dessa har dock antingen några år på 

nacken och har därför inte tagit hänsyn till nya omständigheter eller är mindre djupgående. 

Mig veterligen finns det ingen forskning som koncentrats på skillnaderna mellan den 

framgång som europabolag har haft i den Tjeckiska republiken och sedan försökt dra 

slutsatser på svensk rätt utifrån det. 

 

1.5 Metod och material 

För att besvara syftet kommer jag att behöva använda mig av mer än en metod. Delen om 

europabolag enligt europarätten är deskriptiv och beskriver regleringarna i SE-förordningen 

och SE-direktivet. Även andra förordningar och direktiv används i viss mån. 

 

                                                 
8
 Artikel 1 SE-förordningen. 
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För den svenska rätten använder jag mig av den juridiska metoden, där jag utreder gällande 

rätt genom att studera nationell lag, förarbeten och doktrin i den rättskällehierarkin.
9
 Av 

naturliga orsaker har praxis inte använts i uppsatsen. Jag gör sedan en komparativ analys och 

gör efter det en juridisk analys i kontext där även ekonomiska aspekter vägs in. 

  

För att hitta anledningen till att det inte finns fler svenskregistrerade europabolag kommer 

först europabolag att beskrivas enligt EU-rätten för att därnäst jämföras med svenska publika 

aktiebolag. 

 

För att hitta skillnader och likheter mellan svenskregistrerade europabolag och publika 

aktiebolag har jag studerat SE-förordningen, direktiv 2001/86/EG om komplettering av 

stadgan för europabolag vad gäller arbetstagarinflytande i europabolag (SE-direktivet), 

svenska lagar och förarbeten till dessa. Jag har även använt mig av doktrin på området likväl 

som jag har studerat tidigare undersökningar på området. Det råder dock stor brist på svensk 

doktrin om europabolag. 

  

Jag har studerat tjeckisk lag för att ha möjlighet att hitta skillnader mot svensk rätt. Då jag inte 

behärskar tjeckiska så har information om den tjeckiska rätten huvudsakligen inhämtas från 

översatta lagtexter (både den gällande lagstiftningen och den som reglerade publika 

aktiebolag innan 2012) och internationella studier och rapporter från bland annat European 

Corporate Governance Institute (ECGI). Trots problematiken med att säkerställa att den 

översatta lagtexten stämmer överens med gällande tjeckisk rätt så är det avgörande för att jag 

ska kunna uppfylla uppsatsens syfte. En tjeckisk jurist har varit med och valt ut 

översättningen och jag har därför utgått från att lagtexten är korrekt. De internationella 

undersökningarna jag har använt mig av har faktagranskats eller använts av Europeiska 

kommissionen (Kommissionen). 

 

För att få information om antalet europabolag som registrerats i Tjeckiska republiken och i 

Sverige har jag hämtat data från European Trade Union Institutes (ETUI) databas för 

europabolag (ECDB). Samma databas har använts för att få information om avregistrerade 

svenska europabolag och ett pressmeddelande från det som tidigare var Ikano Bank SE har 

använts för att få information om anledningen till att företaget ombildades till ett nationellt 

                                                 
9
 Sandgren, 2007, s. 37. 
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publikt aktiebolag. Värt att nämna är att ECDB förlitar sig på att medlemsstaterna för register 

över europabolagen i respektive medlemsstat och att det kan vara en viss fördröjning vid 

publiceringen av förändringar.
10

 Medlemsstaterna är dock skyldiga att föra register och hålla 

dessa uppdaterade.
11

 Den effekt som den eventuella fördröjningen kan ha måste i 

sammanhanget anses vara marginell, jag har därför bortsett från detta när jag har behandlat 

den data jag har inhämtat. 

 

För att lägga grund till diskussion har det inhämtade materialet analyserats. De svenska 

bestämmelserna för nationella publika aktiebolag har jämförts med de tjeckiska 

bestämmelserna för den tjeckiska motsvarigheten. De tjeckiska specialbestämmelserna för 

tjeckiska europabolag har jämförts med de svenska specialbestämmelserna för svenska 

europabolag. Även annat, så som anseendet som företagsformerna har i de respektive 

länderna, har tagits i beaktande. Detta i och med att det, i alla högsta grad, påverkar vid val av 

företagsform, även om det mer är en ekonomisk/sociologisk analys än en juridisk. 

 

1.6 Perspektiv 

Det perspektiv som används i uppsatsen är vad jag har valt att kalla ett kommersiellt 

perspektiv. Perspektivet lägger fokus på de fördelar och nackdelar företagsägare/ledare ställs 

inför när de ska besluta om vilken företagsform de ska välja. Även om det finns flera andra 

relevanta perspektiv, så som arbetstagarperspektiv, kommer de inte att användas i uppsatsen. 

 

1.7 Disposition 

Först kommer europabolag att beskrivas enligt EU-rätten, med bakgrund, företagsformen (där 

det dualistiska systemet kommer att behandlas mer än det monistiska systemet, på grund av 

de olikheter som systemet har i förhållande till svensk rätt), olika sätt att bilda europabolag 

(samt att ombilda till ett publikt aktiebolag) för att sedan kort nämna arbetstagarrepresentation 

i europabolag. Efter samtal med del av den relevanta målgruppen för uppsatsen har det visat 

sig att de till stor utsträckning har låg till ingen kunskap om europabolag. Denna deskriptiva 

del kommer därför att vara mer djupgående än vad som annars kunde vara motiverat. Efter det 

kommer särregleringen för europabolag enligt nationell rätt i Sverige och Tjeckiska 

republiken att beskrivas. Fokus ligger på regleringen för svenska europabolag och mindre vikt 

                                                 
10

 http://ecdb.worker-participation.eu/faq.php [2016-12-05 14:00] 
11

 Artikel 12 SE-förordningen. 
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kommer att läggas på den tjeckiska lagstiftningen. Därpå kommer skillnaderna (och vissa 

likheter) mellan europabolag och nationella publika aktiebolag i Sverige och i Tjeckiska 

republiken att belysas. Analysen kommer att bestå av två delar; först analyseras europabolags 

framgång i Tjeckiska republiken sen jämförs de tjeckiska förutsättningarna för europabolag 

med den svenska situationen. Sista delen i uppsatsen består av en avslutande diskussion.  
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2 Europabolag enligt EU-rätten 
 

2.1 Bakgrund 

Som nämnt i inledningen kom första förslaget, till det som senare skulle utvecklas till att bli 

det europabolag som vi har idag, redan den 10 oktober 1970.
12

 Den 8 oktober 2001 beslutade 

rådet att anta SE-förordningen, som trädde i kraft den 8 oktober 2004.
13

 Samtidigt beslutade 

rådet att anta SE-direktivet, som trädde i kraft den 10 november 2001.
14

 SE-förordningen 

innehåller huvuddelen av regleringen runt europabolag och är direkt tillämplig, 

medlemsstaten ska alltså inte inkorporera förordningen i sin lagstiftning, medan SE-direktivet 

innehåller regler om arbetstagarinflytande och skulle inkorporeras i den enskilda 

medlemsstatens lagstiftning före den 8 oktober 2004.
15

 

 

Trots det omfattande och utdragna arbetet med att skapa en gemensam europeisk företagsform 

har resultatet snarare blivit en partiell harmonisering mellan medlemsstaterna. Det går inte att 

säga att europabolag har samma rättsliga reglering runt om i Europa, det är snarare på det 

viset att det finns en sorts europabolag per medlemsstat, i och med att en del har lämnats åt 

medlemsstaterna att själva reglera. Även om det i huvudsak är samma sorts bolag i de olika 

medlemsstaterna är det alltså, i princip alltid, något som skiljer sig åt mellan lagstiftningen in 

de olika medlemsstaterna.
16

 Detta dels då SE-förordningen lämnat utrymme för 

medlemsstaterna att själva välja hur de vill reglera vissa frågor och dels för att SE-direktivet 

är minimikrav för det som medlemsstaterna ska införa i frågorna, men de får själva välja hur 

de vill implementera det i sin egen lagstiftning. 

 

Sedan starten den 8 oktober 2004 har antalet bildade europabolag varierat mycket i olika 

medlemsstater. Den 5 december 2016 har vissa länder inte ett enda registrerat europabolag, 

exempelvis Slovenien,
17

 medan andra länder har flera hundra, exempelvis Tyskland. 

Tjeckiska republiken sticker ut med sina 1867 registrerade europabolag, drygt 70 % av 

                                                 
12

 EGT 1970 C 124, s. 1. 
13

 Prop. 2003/04:112, s. 43.  
14

 Artikel 16 SE-direktivet. 
15

 Artikel 14.1 SE-direktivet. 
16

 Ds 2003:15, s.14. 
17

 http://ecdb.worker-

participation.eu/show_overview.php?status_id=5,7&title=Archive&orderField=se.se_hq_countryid%20desc 

[2016-12-05 14:00] 
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samtliga 2660 registrerade europabolag.
 18

 Sverige har, den 5 december 2016, enbart fem 

registrerade europabolag, varav tre förefaller vara så kallade lagerbolag
19

.
20

 Ytterligare fem 

europabolag har registrerats i Sverige, men har av olika anledningar avregistrerats. Det största 

svenska europabolaget var tidigare Ikano Bank SE,
21

 men företaget ombildades till ett svenskt 

publikt aktiebolag den 9 november 2012. Företaget angav i ett pressmeddelande att 

anledningen till ombildningen var att de önskade att byta redovisningsvaluta till svenska 

kronor,
22

 något som inte är möjligt för svenskregistrerade europabolag.
23

  

 

2.2 Företagsformen 

Europabolag är närmast att jämföra med ett publikt aktiebolag, i artikel 1.1 SE-förordningen 

anges att ett europabolag är ett europeiskt publikt aktiebolag. Huvudregeln är att europabolag 

ska behandlas som ett publikt aktiebolag i den medlemsstat som bolaget är registrerat, om inte 

annat följer av förordningen.
24

 Precis som i publika aktiebolag så är företaget en juridisk 

person och aktieägarna är inte ekonomiskt ansvariga för bolagets förpliktelser utöver det 

investerade aktiekapitalet.
25

 För skada som ledamöter i lednings-, tillsyns- eller 

förvaltningsprocessorgan orsakar europabolaget till följd av att de åsidosatt skyldigheter 

enligt lag, bolagsordning etc. gäller samma ansvarsregler som för publika aktiebolag i den 

medlemsstat som bolaget har sitt säte.
26

 Europabolagets firma ska innehålla förkortningen SE 

och inga andra juridiska personer får innehålla förkortningen, förutsatt att de inte hade den 

förkortningen innan förordningen trädde i kraft den 8 oktober 2004.
27

 

 

                                                 
18

 http://ecdb.worker-

participation.eu/show_overview.php?letter=A&orderField=se.se_name&status_id=3&title=Established%20S

Es [2016-12-05 14:00] 
19

 För definition av begreppet, se http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/ombud/lagerbolag-1.4509 [2016-

12-14 09:32] 
20

 http://ecdb.worker-

participation.eu/show_overview.php?letter=A&orderField=se.se_name&status_id=3&title=Established%20S

Es [2016-12-05 14:00] 
21

 http://ecdb.worker-

participation.eu/show_overview.php?status_id=5,7&title=Archive&orderField=se.se_hq_countryid%20asc 

[2016-12-02 13:00] 
22

 http://www.ikanobank.se/Ikano_AB [2016-12-02 13:00] 
23

 Prop. 2003/04:112, s. 111.  
24

 Artikel 10 SE-förordningen. 
25

 Artikel 1.2-3 SE-förordningen. 
26

 Artikel 51 SE-förordningen. 
27

 Artikel 11 SE-förordningen. 
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Europabolag kan ha dualistiska eller monistiska företagsstrukturer.
28

 Det finns inga 

bestämmelser i SE-förordningen om ansvarsfriheter för, eller skadeståndsanspråk mot 

ledamöterna i de olika organen hos ett europabolag. Regleringen för dessa frågor ska vara 

densamma som för nationella publika aktiebolag.
29

  

 

Det monistiska systemet är sedan tidigare känd i den svenska bolagsrätten. Systemet innebär 

att företaget har ett förvaltningsorgan, motsvarande en styrelse i svensk aktiebolagsrätt, som 

fattar beslut om den löpande förvaltningen. De företagen med ett monistiskt system ska, om 

inte högre antal fastställts av medlemsstaten, ha ett förvaltningsorgan med minst en ledamot. 

Medlemsstaterna får även föreskriva ett högsta antal ledamöter. Antalet ledamöter som 

förvaltningsorganet ska bestå av ska framkomma av bolagsordningen. I de företag som 

arbetstagarens medverkan är reglerad i enlighet med SE-direktivet ska det dock alltid finnas 

minst tre ledamöter.
30

 Medlemsstaterna får föreskriva att det ska finnas en verkställande 

direktör (VD) som ska ansvara för den löpande förvaltningen, på samma villkor som gäller 

VD:er för de nationella publika aktiebolagen.
31

 

 

Dualistiska system var, innan SE-förordningens ikraftträdande 2004, främmande för den 

svenska bolagsrätten. Ett dualistiskt system innebär att det finns ett ledningsorgan som ska 

ansvara för europabolagets ledning och förvaltning och ett tillsynsorgan som granskar 

ledningsorganet. Detta leder till att vissa beslut som ledningsorganet tar måste granskas av 

tillsynsorganet. Ledningsorganet kan alltså inte verka lika fritt som i ett företag med ett 

monistiskt system, med de fördelar och nackdelar det innebär för de olika intressenterna. 

Tillsynsorganet får inte delta i förvaltningsarbetet i europabolaget.
32

 Minst var tredje månad 

ska ledningsorganet informera tillsynsorganet om europabolagets finansiella ställning och 

framtidsutsikter. Ledningsorganet ska dessutom i god tid meddela tillsynsorganet om samtliga 

händelser som kan ha påtagliga påverkningar på europabolaget. Utöver detta får 

tillsynsorganet begära in information från ledningsorganet till den utsträckning som krävs för 

att tillsynsorganet ska kunna fullfölja sin reglerade kontrollskyldighet. Här lämnas en 

möjlighet för medlemsstaterna att föreskriva att även enskilda ledamöter i tillsynsorganet får 

möjligheten att begära information i den tidigare nämnda utsträckningen. Tillsynsorganet får, 

                                                 
28

 Artikel 38(b) SE-förordningen. 
29

 Johansson m.fl, 2001, s. 18. 
30

 Artikel 43.2 SE-förordningen. 
31

 Artikel 43.1 SE-förordningen. 
32

 Artikel 39.1; 40.1 SE-förordningen. 
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antingen själva eller genom andra, verkställa de kontroller som behövs för att organet ska 

uppfylla sin tillsynsskyldighet. All information som överlämnats till tillsynsorganet ska, på 

begäran, delges till varje ledamot i tillsynsorganet.
33

 

 

För europabolag med dualistiskt system ska det finnas minst en ledamot i ledningsorganet och 

en person i tillsynsorganet, om inte medlemsstaten har bestämt ett högre antal. 

Medlemsstaterna får även föreskriva ett högsta antal ledamöter i respektive bolagsorgan. 

Antalet ledamöter som ska vara i de olika organen ska framkomma av bolagsordningen.
34

 

Medlemsstaterna får, precis som för europabolag med monistiskt system, föreskriva att det 

ska finnas en VD som ska ansvara för den löpande förvaltningen, på samma villkor som gäller 

VD:er för de nationella publika aktiebolagen.
35

 En av ledamöterna i tillsynsorganet ska väljas 

till ordförande för organet. I de fall där hälften av ledamöterna utsätts av arbetstagarna måste 

den valda ordföraren vara en ledamot som utsätts av bolagsstämman.
36

 Tillsynsorganet ska 

utse och entlediga ledningsorganets ledamöter, om inte medlemsstaten har föreskrivit att 

bolagsstämman ska få den makten, eller gett möjligheten för sådan maktdelegering i 

bolagsordningen. En ledamot i tillsynsorganet får inte, i annat fall än vid vakanser, vara 

ledamot i ledningsorganet. I de fall en ledamot i tillsynsorganet får en vakansplats i 

ledningsorganet ska dennes uppdrag i tillsynsorganet tillfälligt upphävas. Medlemsstaterna 

ges en möjlighet att reglera hur länge en ledamot i tillsynsorganet får inneha en vakansplats i 

ledningsorganet.
37

  

 

Aktiekapitalet ska uppgå till minst 120 000 euro.
38

 Redovisningsvalutan och aktiekapitalet ska 

vara i euro, dock ges en möjlighet för medlemsstater där inte Ekonomiska och monetära 

unionens (EMU) tredje fas tillämpas på att tillämpa samma lagstiftning på de europabolag 

med säte i medlemsstaten som för nationella publika aktiebolag i den samma och därmed ge 

europabolag möjlighet att ha aktiekapital och redovisningsvaluta i den lokala valutan.
39

 

 

                                                 
33

 Artikel 41 SE-förordningen. 
34

 Artikel 39.4, artikel 40.3 SE-förordningen. 
35

 Artikel 39.1 SE-förordningen.  
36

 Artikel 42 SE-förordningen. 
37

 Artikel 39.2-3 SE-förordningen. 
38

 Artikel 4.2 SE-förordningen. 
39

 Artikel 67.1 SE-förordningen. 
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2.3 Bildande/ombildande av europabolag 

Det finns fem sätt för företag att bilda ett europabolag, fusion mellan två eller flera publika 

aktiebolag, bildandet av europabolag som ett holdingbolag, ombildning av ett publikt 

aktiebolag till europabolag, bildande av dotterbolag till existerande europabolag eller bildande 

av dotterbolag till andra bolag än europabolag. Det finns inga andra sätt att bilda europabolag 

och det finns således ingen möjlighet för privatpersoner att bilda ett europabolag.
40

 Ett 

europabolag kan sedan ombildas till ett publikt aktiebolag. Innan en registrering av ett 

europabolag kan göras måste en överenskommelse om riktlinjer för arbetstagarinflytande 

enligt SE-direktivet finnas.
41

 Huvudregeln är att bildande av europabolag ska ske enligt den 

nationella lagstiftningen som gäller för nationella publika aktiebolag, om inte annat framgår 

av SE-förordningen.
42

 Europabolag blir en juridisk person vid registrering i det nationella 

bolagsregistret.
43

 I de fall som rättshandlingar görs i europabolagets namn innan registrering 

och europabolaget inte tar på sig de skyldigheter som kommer från dessa rättshandlingar ska 

de juridiska eller fysiska personerna som påtagit sig rättshandlingarna bli solidariskt ansvariga 

för rättshandlingarna, om inte annan överenskommelse har skett.
44

 

 

2.3.1 Fusion mellan två eller flera publika aktiebolag 

Ett av de fem sätt som ett europabolag kan bildas genom är fusion mellan två eller flera 

publika aktiebolag. Samtliga aktiebolag som deltar i fusionen ska ha sitt säte och huvudkontor 

i EU, vara bildade i överensstämmelse med lagstiftningen i en medlemsstat och minst två av 

aktiebolagen ska omfattas av olika medlemsstaters lagstiftning.
45

 Fusion ska ske i enlighet 

med Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/35/EU av den 5 april 2011 om fusioner av 

aktiebolag (Fusionsdirektivet). Fusionen kan antingen ske genom att ena bolaget förvärvar det 

andra bolaget i enlighet med Fusionsdirektivet artikel 3.1 eller genom bildandet av ett nytt 

bolag enligt Fusionsdirektivet artikel 4.1. Om fusion sker enligt Fusionsdirektivet artikel 3.1 

ska det bolag som tar över det andra bolaget göras om till ett europabolag vid fusionen. Om 

fusionen sker genom Fusionsdirektivet artikel 4.1 ska det nybildade bolaget vara ett 

europabolag.
46

 För de frågor som inte tas upp i SE-förordningen ska de deltagande bolagen 

vara underordnade den nationella lagstiftning som gäller för fusioner av publika bolag i 

                                                 
40

 Johansson m.fl, 2001, s. 13. 
41

 Artikel 12.2 SE-förordningen.  
42

 Artikel 15.2 SE-förordningen. 
43

 Artikel 16; artikel 12 SE-förordningen. 
44

 Artikel 16.2 SE-förordningen. 
45

 Artikel 2.1 SE-förordningen. 
46

 Artikel 17 SE-förordningen; artikel 42 Fusionsdirektivet. 
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medlemsstaten där respektive bolag är hemmahörande. Det behöver alltså inte vara samma 

som den nationella lagstiftningen för det bildade europabolaget och olika bolag i fusionen kan 

omfattas av olika nationella lagstiftningar.
47

 SE-förordningen tar vidare upp flera saker som 

måste uppfyllas innan en fusion kan ske, se artikel 20-31 SE-förordningen. 

 

2.3.2 Bildandet av ett europabolag som ett holdingbolag 

Aktiebolag, både publika och privata, som har bildats i enlighet med en medlemsstats 

lagstiftning och har sina säten i Europeiska unionen (EU) får bilda ett gemensamt 

holdingbolag, förutsatt att minst två av bolagen omfattas av olika medlemsstaters 

lagstiftningar, alternativt har ett dotterbolag som, sedan minst två år, omfattas av en annan 

medlemsstats lagstiftning, eller har en filial i en annan medlemsstat.
48

 Initiativtagande bolag 

ska inte upphöra att existera i samband med bildandet av europabolaget utan kvarstår som 

dotterbolag till det nybildade europabolaget.
49

 Detaljbestämmelser som reglerar bildandet av 

europabolag som holdingbolag finns i artikel 32-34 SE-förordningen. 

 

2.3.3 Ombildning av ett publikt aktiebolag till ett europabolag 

Ett publikt aktiebolag kan ombildas till ett europabolag, förutsatt att det publika aktiebolaget 

bildas enligt lagstiftningen i en medlemsstat, har sitt säte och huvudkontor i EU och har ett 

dotterbolag som omfattas av en annan medlemsstats lagstiftning och har gjort det i minst två 

år.
50

 Bolagets säte får inte flyttas till en annan medlemsstat i samband med ombildningen.
51

 

 

2.3.4 Bildandet av ett europabolag som ett dotterbolag till existerande bolag 

Två eller fler bolag som bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning får bilda ett 

europabolag som ett gemensamt dotterbolag om minst två av dem omfattas av olika 

medlemsstaters lagstiftning eller om minst två av dem har haft ett dotterbolag som, under 

minst de senaste två åren, omfattas av en annan medlemsstats lagstiftning, alternativt har en 

filial i en annan medlemsstat.
52

 Förfarandet för att bilda ett europabolag som dotterbolag är 

det samma som när ett nationellt publikt aktiebolag bildar ett dotterbolag. Den medlemsstats 

lagstiftning som ska tillämpas på detta förfarande är den lagstiftning som gäller i den 

                                                 
47

 Artikel 18 SE-förordningen. 
48

 Artikel 2.2 SE-förordningen. 
49

 Artikel 32.1 SE-förordningen. 
50

 Artikel 2.4 SE-förordningen. 
51

 Artikel 37.3 SE-förordningen. 
52

 Artikel 2.3 SE-förordningen. 
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medlemsstat i vilken dotterbolaget ska ha sitt säte.
53

 I de fall som ett bolag bildar ett 

europabolag som dotterbolag i Sverige är det svensk lag som är tillämplig, främst 

aktiebolagslagens (2005:551)(ABL) regler. 

 

2.3.5 Bildandet av ett europabolag som ett dotterbolag till ett existerande 
europabolag 

Det sista sättet att bilda ett europabolag är att ett existerande europabolag bildar ett 

dotterbolag. Ett europabolag kan bilda ett eller flera europabolag som dotterbolag. Eventuell 

nationell lagstiftning som kräver att publika aktiebolag ska ha fler än en aktieägare ska inte 

tillämpas på det nya dotterbolaget.
54

 Det ställs inga ytterligare krav på att europabolaget eller 

dotterbolaget ska vara verksamt på marknader i olika medlemsstater. 

 

2.3.6 Omvandling av ett europabolag till ett publikt aktiebolag 

Ett europabolag kan omvandlas till ett publikt aktiebolag i den medlemsstat den är registrerad. 

Detta kan ske tidigast två år efter europabolaget registrerats och inte innan två 

årsredovisningar godkänts.
55

 I allt väsentligt är det samma bestämmelser som aktualiseras när 

ett publikt aktiebolag ombildas till europabolag som när ett europabolag ska ombildas till ett 

publikt aktiebolag.
56

 En ny juridisk person ska inte bildas, utan europabolaget går över till att 

vara ett publikt aktiebolag.
57

 Oavsett vilket sätt som europabolaget har bildats på blir det 

enbart ett publikt aktiebolag efter ombildningen, även om flera bolag fusionerats till ett 

europabolag. 

 

2.4 Arbetstagarinflytande i europabolag 

Samtidigt som rådet beslutade om att anta SE-förordningen så beslutade rådet att anta SE-

direktivet som, till skillnad från förordningar, ska införlivas i medlemsstaterna lagstiftningar. 

Direktivets syfte är att säkerställa arbetstagarnas inflytande i europabolag genom att fastställa 

en ordning för arbetstagarinflytande med ett förhandlingsförhållande.
58

 Direktivets 

vägledande princip är den så kallade före- och efterprincipen. Principen innebär att direktivet 

enbart är tillämpligt vid bildandet av europabolaget, alltså inte vid ändrade förhållanden som 

kan uppkomma efter det att europabolaget väl är bildat. Huvudregeln för direktivet är att 

                                                 
53

 Artikel 36 SE-förordningen. 
54

 Artikel 3.2 SE-förordningen. 
55

 Artikel 66 SE-förordningen. 
56

 Prop. 2003/04:112, s. 48. 
57

 Artikel 66.2 SE-förordningen. 
58

 Artikel 2 SE-direktivet. 
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ledningarna för de deltagande företagen ska träffa avtal med arbetstagarrepresentanter om 

arbetstagarinflytandet i europabolaget. Lyckas parterna inte med det så finns det 

referensbestämmelser som ska tillämpas.
59

 Det finns inget arbetstagarinflytande vid val av 

monistiskt eller dualistiskt företagssystem, det avgörs av aktieägarna på bolagsstämman.
60

 

 

2.5 Möjligheter att flytta ett europabolags säte till annan medlemsstat 

Möjligheten att flytta säte och registrera sig i annan medlemsstat utan att behöva likvidera 

bolaget och starta upp en ny juridisk person i den andra medlemsstaten är en av de tänkta 

fördelarna med europabolag. För att kunna registrera sig i en annan medlemsstat krävs att 

sätet flyttas till denna medlemsstat.
61

 Det ställs dock krav på åtgärder som lednings- 

alternativt förvaltningsorganet ska genomföra inför flytten av säte i dessa fall. Dessa organ 

ska upprätta ett förslag om flytten där det ska ingå det nya sätet som föreslås för 

europabolaget, den bolagsordningen som föreslås (och eventuellt bolagets nya firma om 

namnet ska ändras), de eventuella följder som arbetstagarinflytandet kan få på grund av 

flytten, vilken tidsplan som föreslås och de eventuella skydd som aktieägare och/eller 

borgenärer har. Detta förslag ska offentliggöras senast 2 månader innan beslut om flytt av 

bolagets säte fattas och under de två månaderna kan behörig myndighet (och/eller eventuell 

nationell finansiell tillsynsmyndighet som europabolaget kontrolleras av) i medlemsstaten 

motsätta sig flytten om det finns grund för det i allmänintresset (förutsatt att beslutet kan 

överklagas enligt nationell reglering). Organet ska dessutom upprätta en redogörelse där 

organet förklarar och motiverar de juridiska och ekonomiska aspekterna i flytten samt vilka 

följder som flytten har hos arbetstagare, aktieägare och borgenärer. Denna redogörelse ska 

finnas för granskning av aktieägare och borgenärer på den adress som bolagets säte finns 

senast en månad innan den bolagsstämma som ska fatta beslut om flytten. Aktieägare och 

borgenärer ska också kunna begära kostnadsfria kopior av dessa handlingar från och med en 

månad innan bolagsstämman.
62

 

 

Vid ett flytt av ett europabolags säte till en annan medlemsstat får denna medlemsstat inte 

registrera europabolaget innan den domstol, notarie, eller annan behörig myndighet i den 

ursprungliga medlemsstaten utfärdat ett slutligt intyg som bekräftar flytten. Innan ett sådant 

                                                 
59

 Prop. 2003/04:122, s. 24-25. 
60

 Stollt m.fl., s. 17. 
61

 Artikel 8 SE-förordningen. 
62

 Artikel 8 SE-förordningen. 
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slutgiltigt intyg utfärdas ska europabolaget, efter bolagsstämman som beslutat om flytten, visa 

att de skyddat de intressen, som hänför sig till skulder uppkomna före offentliggörandet av 

förslaget till flytten, borgenärer och andra rättighetsinnehavare har gentemot europabolaget på 

ett betryggande sätt. Medlemsstaterna ges en möjlighet att utvidga denna skyldighet till att 

även omfatta de skulder som uppkommit, eller kan uppkomma, efter offentliggörandet av 

förslaget till flytten. Vidare får medlemsstaterna möjlighet att införa ett skydd för 

minoritetsägare som motsätter sig flytten. Det ställs dock inget krav på att medlemsstaterna 

gör det och skyddet får enbart vara för aktieägare till europabolag registrerade i 

medlemsstaten. 
63

  

 

Ett europabolag kan enligt SE-förordningen inte registrera sig eller flytta sitt säte till en stat 

som inte är med i EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). För att ett 

europabolag ska kunna lämna EU/EES krävs att det likvideras och nybildas som en annan 

företagsform i den nya staten.
64

 

 

2.6 Skatterättslig reglering av europabolag 

SE-förordningen tar inte upp något skatterättslig reglering utan ett europabolag ska beskattas 

på samma sätt som ett nationellt publikt aktiebolag.
65

 Beskattningen lämnas därmed åt de 

nationella lagstiftarna i medlemsstaterna, något som leder till olikheter i olika medlemsstaters 

beskattning av europabolag.
66

 Det finns dock en del situationer som är värt att kolla närmare 

på: bildande av europabolag genom fusion, holdingbolag och ombildning, skatterättslig 

hemvist och beskattning vid flytt av säte till en annan medlemsstat. Dessa frågor ska regleras 

enligt Rådets direktiv 2009/133/EG av den 19 oktober 2009 om ett gemensamt 

beskattningssystem för fusion, fission, partiell fission, överföring av tillgångar och utbyte av 

aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt om flyttning av ett 

europabolags eller en europeisk kooperativ förenings säte från en medlemsstat till en annan 

(Fusionsskattedirektivet
67

). Då den löpande beskattningen för europabolag ska vara 

densamma som den löpande beskattningen för nationella publika aktiebolag finns det inte 

anledning till att se närmare på dessa skatterättsliga frågor.  

                                                 
63

 Artikel 8 SE-förordningen. 
64

 Artikel 7 SE-förordningen. 
65

 Punkt 20 SE-förordningen. 
66

 Prop. 2003/04:134, s. 12. 
67

 Fusionsskattedirektivet benämns ofta som Fusionsdirektivet, precis som det bolagsrättsliga fusionsdirektivet. 

För att undvika missförstånd benämns det skatterättsliga fusionsdirektivet för Fusionsskattedirektivet i denna 

uppsats. 
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Fusionsskattedirektivet är även tillämpligt vid flytt av europabolags säte till en annan 

medlemsstat.
68

 När ett europabolag flyttar sitt säte från en medlemsstat till en annan ändras 

också dess skatterättsliga hemvist och de är inte längre obegränsat skattskyldig i den tidigare 

medlemsstaten. Enligt Fusionsskattedirektivet ska den orealiserade kapitalvinst och de 

värdeminskningsavdrag som är knutna till det blivande fasta driftstället (förutsatt att det finns 

ett sådant) i medlemsstaten som europabolaget flyttar från inte beskattas i samband med 

flytten, förutsatt att denna orealiserade kapitalvinst och dessa värdeminskningsavdrag 

fortsättningsvis kommer att beräknas och beskattas på samma vis som tidigare i den 

ursprungliga medlemsstaten. En flytt av europabolagets säte ska inte leda till inkomst-, vinst-, 

eller kapitalvinstbeskattning hos delägarna vid flytten. Däremot kan medlemsstaterna lagstifta 

om att en senare överlåtelse av de värdepapper, som motsvarar det kapital som flyttar utanför 

medlemsstaten vid flytten av europabolagets säte, leder till beskattning.
69

 

 

  

                                                 
68

 Artikel 1(b) Fusionsskattedirektivet. 
69

 Artikel 12-14 Fusionsskattedirektivet. 
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3 Skillnader mellan europabolag och publika aktiebolag 
 

I detta avsnitt beskrivs de största skillnaderna mellan europabolag och nationella publika 

aktiebolag i de respektive länderna. Även vissa likheter, som också kan påverka valet av 

företagsform, nämns. Gemensamt för båda länderna är att de publika aktiebolagen och 

koncerners regler om redovisning finns i direktiv 78/669/EEG respektive direktiv 

83/349/EEG. Dessa direktiv ger medlemsstaterna valmöjligheter när det kommer till 

regleringen på området, något som har lett till att olika medlemsstater har relativt stora 

skillnader i de nationella reglerna. Detta leder till att koncerner som är verksam i flera olika 

länder kan behöva olika redovisningsregler.
70

 Någon motsvarighet till europabolagens krav på 

närvaro vid fler än en medlemsstat finns, av naturliga skäl, inte för nationella publika 

aktiebolag. 

  

3.1 Skillnader mellan svenska europabolag och publika aktiebolag 

Svenska publika aktiebolag kan, som bekant, enbart ha ett monistiskt system medan 

europabolag även kan välja att ha ett dualistiskt system.
71

 Ur ett kommersiellt perspektiv kan 

detta anses vara en fördel, speciellt för utländska grundare med erfarenhet av dualistiskt 

system eller företagskoncerner som vill ha en och samma företagsstruktur för hela 

koncernen.
72

 Den svenska lagstiftaren har valt att kräva minst tre ledamöter i företag med ett 

monistiskt system respektive minst tre ledamöter i ledningsorganet och fem ledamöter i 

tillsynsorganet i de europabolag med ett dualistiskt system, enligt 23 § lagen (2004:575) om 

europabolag (EBL). Enligt 8 Kap. 46 § ABL ska styrelsen i svenska publika aktiebolag ha 

minst tre ledamöter, vilket är samma krav som för europabolag med ett monistiskt system.  

 

Lägsta kravet på aktiekapital för europabolag är markant högre än för svenska publika 

aktiebolag, 120 000 euro för europabolag,
73

 (motsvarande ungefär 1 180 000 svenska kronor 

(SEK))
74

 jämfört med 500 000 SEK för svenska publika aktiebolag, enligt 1 Kap. 14 § ABL. 

Som tidigare nämnts så har den svenska lagstiftaren en möjlighet att låta europabolag med 

säte i Sverige välja att uttrycka sitt aktiekapital i SEK och att använda SEK som 

redovisningsvaluta i och med att inte EMU:s tredje fas inte är tillämpligt på Sverige. Den 

                                                 
70

 Johanson m.fl., 2001, s. 10. 
71

 Artikel 38(b) SE-förordningen.  
72

 Ernst & Young, 2009, s. 169. 
73

 Artikel 4.2 SE-förordningen. 
74

 http://www.valutaomvandling.se/eur-sek-120000.html [2016-11-18 13:00] 
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svenska lagstiftaren har dock valt att avstå från att använda sig av denna möjlighet, detta då 

regeringen bedömt att det var tveksamt om det fanns ett behov utnyttja denna rättighet. Som 

skäl för denna bedömning har det angetts två saker, dels har lagstiftaren utgått från att 

företagsformen i normalfallet främst är intressant för de företag som handlar över gränserna 

och vill ha de europeiska fördelarna med bolaget, något som enligt lagstiftaren skulle innebära 

att det skulle förefalla naturligast för företagen om redovisningsvalutan var euro (lagstiftaren 

har därmed bortsett från de fall där europabolag bildas för bl.a. skandinaviska koncerner, där 

ingen av länderna ingår i eurosammarbetet). Vidare anges att möjligheten att använda SEK 

som redovisningsvaluta och aktiekapital skulle bli ”komplicerat och är ägnat att skapa 

förvirring”.
75

 Ur ett kommersiellt perspektiv är alla begränsningar i huvudregel något 

negativt. Att inte få välja SEK som redovisningsvaluta kan leda till besvär för företagarna. I 

och med att svenska publika aktiebolag kan välja mellan både SEK och euro för aktiekapital, 

enligt 1 kap. 4 § ABL, och redovisningsvaluta, enligt 4 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078), 

blir begränsningen något negativt för europabolag. 

 

En av de stora fördelarna med europabolag skulle vara att möjlighet gavs att flytta sätet till en 

annan medlemsstat, denna möjlighet finns dock även för svenska publika aktiebolag. Det 

finns dock flera förbehåll för dessa aktiebolag som inte finns för europabolag, så att flytta ett 

europabolag ska vara lättare än att flytta ett publikt aktiebolag.
76

 

 

Beskattning av svenska europabolag sker i mångt och mycket som för svenska publika 

aktiebolag, även om vissa undantag finns.
77

 Huvudregeln är att europabolag likställs med 

aktiebolag, se bland annat 2 Kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229)(IL) samt 1 § 

kupongskattelagen (1970:624). Svenskregistrerade europabolag blir således obegränsat 

skattskyldiga i Sverige. Fasta driftställen utom riket kan leda till att europabolaget även blir 

begränsat skattskyldig i det landet, precis som för svenska publika aktiebolag. För de fall en 

bestämmelse i IL nämner svenska aktiebolag (tillexempel i 25 a kap. 3 § IL) menas även 

svenskregistrerade europabolag.
78
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Svenskregistrerade europabolag blir bokföringsskyldiga i Sverige, enligt 2 kap. 1 § 

bokföringslagen. Europabolag registrerade i en annan medlemsstat är enbart 

bokföringsskyldiga i den utsträckning som följer av lagen (1992:160) om utländska filialer 

m.m. Bokföringsskyldigheten är således den samma som för publika aktiebolag. 

 

När ett svenskregistrerat europabolag flyttar sitt säte ska ett särskilt bokslut upprättas av 

förvaltnings- eller ledningsorganet, enligt 26 a § 1 st. EBL. Enligt samma stycke ska det 

särskilda bokslutet omfatta tiden för vilken årsredovisning ännu inte upprättats fram till dess 

att flytten av säte blev gällande. Enligt 26 a § 2 st. EBL ska ett särskilt bokslut även upprättas 

för motsvarande tidsperiod för aktiebolag som deltar i bildandet av ett europabolag genom 

fusion, om detta bolag får sitt säte i en annan medlemsstat. I båda fallen ska det särskilda 

bokslutet upprättas enligt 6 Kap. 4, 5, 8 §§ bokföringslagen, något som framkommer av 26 a § 

3 st. EBL 

 

Den svenska lagstiftaren har valt att ge företag bildade utanför EES en möjlighet att vara med 

i bildandet av ett svenskregistrerat europabolag enligt 4 § EBL. Paragrafen listar följande 

förutsättningar som företaget måste uppfylla: det ska vara bildat i överensstämmelse med 

lagstiftningen i en stat inom EES, ha sitt säte i den staten och ha en faktisk och fortlöpande 

anknytning till ekonomin i en EES-stat. 

 

Sverige har infört specialbestämmelser för europabolag med det dualistiska systemet, i och 

med att det inte tidigare funnits möjlighet till att använda sig av det dualistiska systemet enligt 

svensk rätt. Om inte annat sägs i SE-förordningen ska ledningsorganet och dess ledamoter 

omfattas av samma bestämmelser som styrelsen och dess ledamoter i ett svenskt aktiebolag, 

enligt 16 § 2 st. EBL. Samma lagrum säger exkluderar dock bestämmelserna i lagen 

(1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda. Enligt 16 § 3 st. EBL ska 

följande paragrafer i ABL tillämpas på tillsynsorganet och dess ledamöter: 7 kap. 32, 34 och 

35 §§ om upplysningsplikt mot bolagsstämman, 7 kap. 50 § om styrelsens eller en 

styrelseledamots talan mot bolagsstämmobeslut, 7 kap. 53 § om styrelsens talan mot bolaget, 

7 kap. 54 § om skiljeförfarande, 8 kap. 3 § om styrelsesuppleanter, 8 kap. 4 § fjärde stycket 

om delegation av uppgifter, 8 kap. 9 § om bosättningskrav, 8 kap. 10-12 §§ om hinder mot att 

vara styrelseledamot, 8 kap. 13 § första stycket andra meningen om ändringar i styrelsens 

sammansättning, 8 kap. 14 § om förtida avgång, 8 kap. 20 § första stycket om inträde av 
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suppleant, 8 kap. 21 § andra stycket om beslutsunderlag, 8 kap. 23 § om jäv för 

styrelseledamot, 8 kap. 23 a § om arvoden och annan ersättning till styrelseledamot, 8 kap. 24 

och 26 §§ om styrelseprotokoll, 8 kap. 43 § om registrering, 8 kap. 45 § om anmälan av 

aktieinnehav, 8 kap. 46 a § om arbetsordning, 8 kap. 48 § om information inför styrelseval, 9 

kap. 7 § om tillhandahållande av upplysningar m.m., 9 kap. 17 § om jäv, 9 kap. 28 § första 

stycket om revisionsberättelsen, 9 kap. 43 § om revisorns underrättelse om brottsmisstanke, 

10 kap. 10 § om jäv, 10 kap. 13 § om granskningsrapport, 16 kap. om vissa riktade emissioner 

m.m., 21 kap. om lån från bolaget till aktieägare m.m., 25 kap. 11 § om tvångslikvidation på 

grund av Bolagsverkets beslut, 25 kap. 45 § andra och tredje styckena om upphörande av 

likvidation, 25 kap. 46 § om styrelseval efter upphävande av likvidationsbeslut, 27 kap. 6 § 

om avregistrering av obehöriga företrädare, och 29 kap. 1 och 5-14 §§ om skadestånd. För 

dualistiskt organiserade europabolag som driver försäkringsrörelse gäller även 2 kap. 2 § 

försäkringsrörelselagen (2010:2043). 

 

Arbetstagarinflytandet i svenska europabolag regleras främst av lagen (2004:559) om 

arbetstagarinflytande i europabolag (AEL), dock ska en blandning mellan svensk lag och EU-

rätt tillämpas. Vilka svenska lagar som ska tillämpas nämns ej i AEL. Lagstiftaren utryckte i 

propositionen att de ansåg att det skulle vara olämpligt om lagen tog upp exempel på lagar 

som skulle tillämpas för europabolag, då det skulle kunna leda till förvirring och osäkerhet för 

tillämpningen av de lagar som ej nämns. Samtidigt listas vissa exempel på lagar som ska 

tillämpas, förtroendemannalagen (1974:358), anställningsskyddslagen (1982:80), 

arbetsmiljölagen (1977:1160) och arbetstidslagen (1982:673).
79

 

 

Vid några tillfällen har lagstiftaren valt att inte reglera vissa saker i svensk rätt som skulle 

kunna vara ett problem, utan istället vänta på revidering av SE-direktivet. Ett exempel är att 

den svenska lagstiftaren valt att inte reglera en miniminivå på arbetstagarinflytande, utan 

regeringen har ansett att riktlinjer för detta bör komma i samband med uttalanden från EU-

domstolen eller vid revidering av direktivet. 
80

  

 

Arbetstagarinflytarnivån skiljer sig mellan svenskregistrerade europabolag med ett dualistiskt 

system och de med ett monistiskt system. Arbetstagarrepresentationen i ett svenskt 

europabolag med ett monistiskt system sker i styrelsen medan den sker i kontrollorganet på de 
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företag med ett dualistiskt system. Enligt arbetstagarorganisationerna Landsorganisationen i 

Sverige och Tjänstemännens Centralorganisation innebär detta att arbetstagarrepresentanterna 

får en mer passiv roll för de europabolag som har en dualistisk företagsstruktur, även jämfört 

med svenska publika aktiebolag.
81

 Detta kan vara särskilt viktigt vid ombildande av ett 

publikt aktiebolag till ett europabolag, där bolaget kan byta företagsstruktur från det 

monistiska systemet till det dualistiska systemet. Enligt före- och efterprincipen ska 

arbetstagarinflytandet inte minska i bolaget när det görs om till ett europabolag. Att sätta 

samma antal arbetstagarrepresentanter i tillsynsorganet i ett europabolag med dualistiskt 

system som fanns i det publika aktiebolagets styrelse innan det ombildades till ett 

europabolag innebär i praktiken att arbetstagarinflytandet minskar i företaget.
82

 

 

Oavsett om ett europabolag har ett dualistiskt eller monistiskt system så kan inte 

arbetstagarrepresentanterna blockera ett beslut som de ledamöter som valts av bolagsstämman 

vill få igenom, då ordföranden har utslagsröst vid lika röstantal.
83

 I övrigt har 

arbetstagarrepresentanterna samma rättigheter och skyldigheter som de ledamöter som valts 

av bolagsstämman.
84

 

 

3.2 Skillnader mellan tjeckiska europabolag och publika aktiebolag 

En av de stora skillnaderna på europabolag och tjeckiska publika aktiebolag har tidigare varit 

möjligheten att välja företagsstruktur i europabolag. Tjeckiska republiken har tidigare haft ett 

krav på ett dualistiskt system för publika aktiebolag, något som innebar att det krävdes en 

styrelse på tre personer och ett kontrollorgan på ytterligare tre personer (så till vida att det inte 

enbart var en enda aktieägare).
85

 Sedan den 25 januari 2012 har dock även tjeckiska publika 

aktiebolag möjlighet att välja det monistiska systemet.
86

 Tjeckiska republiken har inte ställt 

något krav på ett minst antal personer i för ledningsorganet eller tillsynsorganet i europabolag 

med ett dualistiskt system, något som innebär att det enbart krävs en i varje och har därför 

gjort att även europabolag med ett dualistiskt system har haft en fördel framför publika 

aktiebolag i Tjeckiska republiken.
87
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Lägsta kravet på aktiekapital för publika aktiebolag i Tjeckiska republiken är 2 000 000 

tjeckisk koruna (CZK) eller 80 000 EUR,
88

 båda alternativen är ungefär på samma värde,
89

 till 

skillnad från europabolags lägsta krav på 120 000 euro.
90

 Precis som i Sverige är skillnaden 

alltså relativt stor, även om det i Tjeckiska republiken enbart är ett 50 % högre krav för 

europabolag än för publika aktiebolag, jämfört med Sveriges 136 %. Tjeckiska lagstiftare har, 

till skillnad från den svenska lagstiftaren, använt sig av möjlighetet att låta europabolag 

registrerade i medlemsstaten välja att använda CZK för sitt aktiekapital och som 

redovisningsvaluta.
91

 

 

Inte heller i Tjeckiska republiken är möjligheten att flytta sitt säte till en annan medlemsstat 

något som är exklusivt för europabolag, även tjeckiska publika aktiebolag har den 

möjligheten.
92
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4 Analys av europabolagets framgång i Tjeckiska 
republiken 

 

Som tidigare nämnts har Tjeckiska republiken varit det land med absolut störst antal 

europabolag, särskilt med tanke på det förhållandevis låga invånarantalet i landet.
93

 I 

december 2011 sammanställde Horst Eidenmüller och Jan Lasák sin utredning The Czech 

Societas Europaea Puzzle
94

 om vilka motiv som grundare till tjeckiska europabolag har haft 

vid valet av företagsform för att ta reda på anledningen till den stora framgång som 

företagsformen europabolag har haft i Tjeckiska republiken. Utredningens huvudsakliga 

verktyg var ett frågeformulär som skickats till de registrerade europabolagen i Tjeckiska 

republiken. Frågeformuläret tog syfte på att få fram anledningen till att grundarna valde 

europabolag som företagsform för sitt nybildade företag. 

 

Utredarna såg främst två skäl till det stora antalet tjeckiska europabolag: den förenklade 

företagsstrukturen som europabolag hade jämfört med tjeckiska publika aktiebolag och den 

positiva bilden som europabolag har i Tjeckiska republiken.
95

 Den positiva bilden som 

europabolag har beror till del av den negativa bilden tjeckiska publika aktiebolag har haft. 

Tjeckiska publika aktiebolag har en historik av bristfällig reglering, något som har lett till att 

denna företagsform har haft ett anseende om att inte vara pålitliga och trovärdiga. 

Europabolag har varit fri från detta rykte, något som alltså ska ha påverkat valet av 

företagsform till fördel för europabolag även om det är en ekonomisk/sociologisk aspekt 

snarare än en juridisk.
96

 

 

Efter att ha inhämtat data från ECDB har jag sammanställt antalet bildade europabolag i 

Tjeckiska republiken, se Fig.1. Antalet bildande europabolag i diagrammet är inklusive de 

bolag som har avregistrerats av olika skäl, så det nuvarande antal europabolag som finns i 

Tjeckiska republiken är inte detsamma som antalet europabolag som utgör underlaget för 

diagrammet. Det är tydligt 2012 var året som flest antal europabolag bildades och att det 

innan 2012 var en stadig ökning sedan 2007 och en stadig minskning efter 2012, med den 

kraftigaste minskningen (just över 50 %) från 2013 till 2014. Som tidigare nämnts så ändrade 

Tjeckiska republiken sin lag som reglerar företagsstrukturer i början av 2012, bara månader 
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efter att studien av Eidenmüller och Lasák publicerades. Nu finns det en möjlighet även för 

publika aktiebolag att välja ett monistiskt system.
97

 På statistiken syns ingen omedelbar 

minskning i antalet nybildade europabolag efter att lagändringen utfördes i början av 2012, 

först 2013 kan minskningen synas på statistiken. 

 

 

Fig. 1. Kraftig minskning i antalet bildande europabolag efter 2012.
98

 

 

Även om det inte går att med absolut säkerhet dra några slutsatser om anledningen till denna 

minskning utan att undersöka saken vidare är det dock klart att en av de stora anledningarna 

till varför europabolag varit så populärt i Tjeckien nu är irrelevant, och ett antagande om att 

det är en av anledningarna till minskningen i nyregistrerade tjeckiska europabolag känns inte 

allt för långsökt.
99

 Även om minskningen inte blev omedelbar i och med lagändringen så 

behöver det inte nödvändigtvis innebära att det ändå inte är på grund av lagändringen som 

minskningen skett. En fördröjning kan ha flera orsaker, dels kan det ha blivit en ännu större 

ökning utan lagändringen, dels kan flera företag ha långtgående planer att ombildas till 

europabolag innan lagändringen och dels kan det helt enkelt ta ett tag innan aktörerna på 

marknaden uppmärksammar lagändringen. 
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Eidenmüller och Lasáks studie kom även fram till att möjligheten att flytta europabolagets 

säte till en annan medlemsstat var en av huvudanledningarna till att så många valt att starta ett 

europabolag i Tjeckiska republiken. Trots att det finns en möjlighet även för publika 

aktiebolag att flytta sitt säte till en annan medlemsstat så hävdar utredarna att den möjligheten 

mer var teoretisk innan en lagändring 2012, som ökade möjligheterna att flytta ett aktiebolags 

säte till en annan medlemsstat.
100

 I och med att det var en fördel för europabolag, kontra 

nationella tjeckiska aktiebolag, innan lagändringen 2012 är även detta något som kan ha 

påverkat antalet bildade tjeckiska europabolag i negativ riktning efter 2012. 
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5 Kan lärdomar dras från Tjeckiska republiken? 
 

I och med att SE-förordningen reglerar det mesta när det kommer till bildandet av 

europabolag finns det mycket stora likheter mellan regleringen för europabolag registrerade i 

Tjeckiska republiken och de som är registrerade i Sverige (precis som i övriga 

medlemsstater). Det finns dock både juridiska och icke-juridiska skillnader som påverkar 

valet av företagsformer i länderna. 

 

Skillnaden mellan framgången i Tjeckiska republiken och den uteblivna succén i Sverige 

verkar delvis bero på att Sverige har en monistisk företagsstruktur för publika aktiebolag 

medan Tjeckiska republiken innan 2012 har haft krav på ett dualistiskt system med minst tre 

styrelseledamoter och minst tre i kontrollorganet (förutsatt att det inte var en ensam aktieägare 

till aktiebolaget).
101

 Enligt Eidenmüller och Lasáks studie så var möjligheten till en 

simplifierad företagsstruktur för europabolag en av de absolut viktigaste anledningarna till 

varför europabolag har valts framför publika aktiebolag i Tjeckiska republiken, något som 

kan förklara en del i varför skillnaden är så pass stor mellan antalet svenska och tjeckiska 

europabolag innan 2012.
102

 Det kan ses som en nackdel för svenska europabolag att de 

företag som använder sig av ett dualistiskt system ska totalt ha minst åtta personer i sina 

lednings- och tillsynsorgan. Detta är dock inte något som är till fördel för svenska publika 

aktiebolag, i och med att de har samma krav på sig som svenska europabolag med ett 

monistiskt system, men väl något som kan leda till att Sverige väljs bort av de som har planer 

på att skapa (eller flytta) ett europabolag och föredrar ett dualistiskt system. 

 

Att aktiebolag har dåligt rykte i Tjeckiska republiken är något som, enligt undersökningen, 

spelar stor roll vid valet av företagsform.
103

 Detta dåliga rykte återfinns inte i Sverige, varför 

en av huvudanledningarna till europabolags popularitet i Tjeckiska republiken inte är relevant 

i Sverige, något som självklart har en påverkan på antalet europabolag i de respektive 

länderna. 

 

Som nämnts under 3.1 och 3.2 så är relativt stora skillnader mellan kraven på aktiekapital för 

europabolag och publika aktiebolag. Även om det förmodligen inte är den största punkten vid 
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val av företagsform så är det naturligt att det spelar in vid vissa företagsbildningar. Att 

Sverige har ett förmånligare krav än Tjeckiska republiken på lägsta aktiekapital för publika 

aktiebolag är naturligtvis något som kan påverka antalet europabolag i Sverige jämfört med 

Tjeckiska republiken. Ernst & Young har i sin studie nämnt att det är något som påverkar 

antalet tjeckiska europabolag i negativ riktning, och då har ändå Sverige, så som tidigare 

nämnts, en ännu större skillnad på minimikapitalet för europabolag och publika aktiebolag.
104

 

Detta är då något som kan tyda på en än större inverkan i Sverige, dock så bildas det 

fortfarande en hel del europabolag i Tjeckiska republiken, så den negativa påverkan som det 

har på antalet europabolag ska inte överdrivas. 

 

Lagstiftningen för europabolag i Sverige kan kännas lite komplicerad i och med att det är dels 

svensk rätt och dels EU-rätt som reglerar associationsformen, något som även Ernst & Young 

kommit fram till i sin studie.
105

 Även om publika aktiebolag också, till viss del, regleras av 

EU-rätt så är det inte i närheten av samma utsträckning. Kanske speciellt när det kommer till 

arbetstagarrepresentation är reglerna en blandning mellan svensk rätt och EU-rätt, något som 

kan leda till att osäkerhet för företagarna (och arbetstagarrepresentanterna). Komplicerad 

blandning av nationell rätt och EU-rätt är dock inte specifikt för Sverige utan även Tjeckiska 

republiken har samma problem, varför det inte borde ha allt för stor inverkan i antalet 

europabolag i landet i och med det, trots den komplicerade lagstiftningen, har bildats ett 

mycket högt antal europabolag i Tjeckiska republiken.
106

 Svenskt näringsliv, en 

arbetsgivarorganisation som företräder privata företag i Sverige,
 107

 menar att hela idén med 

europabolag går förlorad så länge det är upp till respektive medlemsstat att lagstifta om vissa 

delar.
108

 Jag är dock inte helt benägen att hålla med, även om arbetsgivarorganisationen har en 

poäng så var inte hela syftet med europabolag att ha en identisk lagstiftning. Bland annat är 

europabolagens utökade möjlighet att flytta sätet mellan medlemsstaterna och verka på de 

olika marknaderna något som också måste anses vara del av syftet. 

 

Att det är upp till varje medlemsstat att beskatta europabolagen är något som bidrar till den 

mer komplexa lagstiftnigen. Ledningen för europabolagen måste även fortsättningsvis ha koll 

på varje medlemsstats interna skattelagstiftning. Den tänkta fördelen med en enhetlig 
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lagstiftning är därmed decimerad. Svenskt näringsliv har särskilt efterlyst en förenklad 

skattelagstiftning för att företagsformen ska kunna användas på ett praktiskt sätt.
109

  

 

Det låga antalet europabolag i Sverige kan leda till att det finns ett kunskapsvakuum på 

området, något som kan leda till att det inte bildas lika många europabolag i Sverige. Detta är 

något som får stöd från en rapport
110

 från Kommissionen, som är baserad på Ernst & Youngs 

studie. I rapporten har de nått slutsatsen att den bristfälliga kunskapen som finns om 

europabolag runt om i Europa håller tillbaka företagsformen. Kommissionen arbetar därför 

med en politisk handlingsplan för att främja och öka medvetenheten om stadgarna för 

europabolag.
111

 

 

Europabolag hade inledningsvis en mycket större fördel gentemot tjeckiska publika 

aktiebolag, något som bidragit till det stora antalet registrerade europabolag (åtminstone fram 

till 2012). När väl ett stort antal europabolag finns i landet förefaller det naturligt att 

kunskapen om företagsformen ökar bland både jurister och bland företagare, något som kan 

ha lett till att det skapats några fler europabolag. Motsvarande effekt bör alltså inte ha kunnat 

ses i Sverige, i och med det låga antalet svenska europabolag (även om även andra länders 

europabolag till viss mån påverkar kunskapsnivån i Sverige). 

 

Trots regeringens bedömning att det inte funnits något behov av att utnyttja sin rätt att göra 

avsteg från att ha euro som enda redovisningsvalutan för europabolag är helt klart något som 

spelar roll när det kommer till antalet svenska europabolag, även om det är svårt att säga i 

vilken utsträckning. I och med att det var den enda anledningen som gavs när Ikano Bank SE 

ombildades till ett publikt aktiebolag så har det bevisligen haft en negativ effekt.  

 

Närmast kuriosa i sammanhanget är att det är billigare att registrera ett aktiebolag (1900 

SEK)
112

 än att registrera ett europabolag (2500 SEK)
113

. Jag har dock svårt att se att 

prisskillnaden på 600 SEK är stor nog för att ha någon faktisk påverkan i val av företagsform. 

Däremot är det troligt att det är aningen mer kostsamt att anlita någon för att hjälpa till med 
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bildandet av ett europabolag i Sverige jämfört med bildandet av ett publikt aktiebolag, i och 

med att det finns mycket mer erfarenhet och kunskap för att göra det senare. Jag sätter det 

dock som troligt att det mer komplexa regelverket kan leda till ökade juridiska kostnader för 

europabolag. Å andra sidan kan koncerner verksamma även i medlemsstater effektivisera 

genom att använda samma företagsstrukturer. Att regleringen är liknande för de olika 

medlemsstaterna kan också bidra till effektivisering.  
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6 Avslutande diskussion 
  

Ur ett kommersiellt perspektiv finns det finns fördelar med svenskregistrerade europabolag i 

förhållande till svenska publika aktiebolag. Dessa är främst: 

  

 Möjligheten att välja en dualistisk företagsstruktur. 

 Den gemensamma EU-lagstiftningen för europabolag. 

 Lättare att flytta företaget till en annan medlemsstat. 

 Möjligheten att verka på andra marknader inom gemenskapen ökar. 

 Möjligheten att begränsa arbetstagarinflytandet kan också sägas vara en fördel för 

europabolag. 

 Kostnadseffektiviteten kan öka i och med att europabolaget kan använda samma 

struktur etc. för hela koncernen. 

 

Det finns dock en del nackdelar med att välja europabolag som bolagsform i Sverige. Utan 

inbördes ordning är det kanske främst dessa nackdelar: 

 

 Kravet på lägsta aktiekapital är ca 136 % större än för svenska publika aktiebolag. 

 Det finns ingen möjlighet att välja SEK som redovisningsvaluta, till skillnad från 

möjligheten att använda lokal valuta i Tjeckiska republiken. 

 Kunskapsnivån om europabolag är låg i Sverige, i förhålande till publika aktiebolag. 

 Regelverken om europabolag kan kännas komplicerad och problematisk, kanske 

speciellt när det kommer till arbetstagarrepresentation.  

 Det faktum att mycket av regleringen av europabolag har lagts på de enskilda 

medlemsstaterna, vilket leder till att regleringen för europabolag inte är enhetlig. 

 

Det i svensk rätt som kan ses hålla tillbaka företagsformen europabolag är främst att 

regelverket kan kännas komplicerad och problematisk samt att det saknas möjlighet att 

använda SEK som redovisningsvaluta. Det är svårt att säga exakt hur mycket någon av 

nackdelarna har påverkat antalet svenskregistrerade europabolag, men det går med säkerhet 

att säga att det hade funnits fler europabolag om lagstiftarna hade infört möjligheten till att 

välja SEK som redovisningsvaluta för svenskregistrerade europabolag. Dock så förefaller 

huvudanledningen till de fåtal europabolag i Sverige att flera av de tänkta fördelarna med 



34 

 

 

företagsformen till stor del redan finns för publika aktiebolag. I och med att det saknas stora 

fördelar med att välja ett europabolag före ett svenskt publikt aktiebolag så är det troligt att 

europabolag väljs bort vid en avvägning. 

 

En av de stora fördelarna med europabolag skulle vara en gemensam reglering för en 

företagsform i hela EU/EES. I realiteten har det blivit annorlunda, medlemsstaterna får, och i 

flera fall ska, ha speciallagstiftning för sitt land. Bara det faktum att europabolag ska regleras 

på samma sätt som de respektive medlemsstaternas publika aktiebolag leder till en relativt 

stor skillnad mellan medlemsstaterna, alla specialregleringar gör att det inte går att sträcka sig 

längre än att säga att det är en liknande reglering för respektive medlemsstats europabolag. 

Denna skillnad i regleringen för europabolag i de olika medlemsstaterna leder till att en av de 

tänkta fördelarna med europabolag inte förverkligades (fullt ut), vilket innebär att 

bolagsformen inte är så fördelaktig som man avsåg från början.  

 

Det finns flera olika anledningar till att det finns så få europabolag i Sverige och så många i 

Tjeckiska republiken. Även om flera av fördelarna som europabolag har haft i Tjeckiska 

republiken i förhållande till tjeckiska publika aktiebolag nu är irrelevanta på grund av 

förändringar i lagstiftningen så har europabolag fått in en fot på den tjeckiska marknaden, 

något som har ökat kunskapen om företagsformen i landet. Med ökad kunskap ökar även 

förutsägbarheten för företagen, något som leder till att den minskade viljan att bilda 

europabolag på grund av osäkerhet med lagstiftningen minskar.  
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