
 

 

 

 

 

 

 

SE-bolag: igår, idag och imorgon 

En utredning om den geografiska spridningen av bolagen inom EU och faktorer 

som är drivande vid val av stat för etablering. 

Filosofie kandidat uppsats i affärsjuridik (bolagsrätt) 

Författare:  Cigdem Günes     890109  

Handledare:  Roger Sandberg 

Framläggningsdatum  2010-05-18 

Jönköping     Maj 2010 



 

 

Förkortningar 

EU      - Europeiska Unionen 

EG     - Europeiska gemenskapen 

Förordningen  - Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 

8 oktober 2001, om stadga för europabolag 

Direktivet  - Rådets Direktiv 2001/86/EG av den 8 oktober 

2001, om komplettering av stadgan för europa-

bolag vad gäller arbetstagarinflytande 

Kommissionen   - Europeiska Kommissionen 

Rådet     - Europeiska unionens råd/Ministerrådet 

SME     - Small and Medium Enterprises 

Lag om europabolag   - Lag (2004:575) om europabolag  

EFTA     - European Free Trade Association 

  

  



 

 

Kandidatuppsats i affärsjuridik (bolagsrätt) 

Titel:  SE-bolagen: igår, idag och imorgon, en utredning om den geografiska 

spridningen av bolagen inom Europa och faktorer som är drivande vid 

val av stat för etablering 

Författare: Cigdem Günes 

Handledare: Roger Sandberg 

Datum:  2010-05-18 

Ämnesord  SE-bolag, europabolag, skalbolag, europeisk etablering, EU-rättslig 

bolagsätt 

 

Sammanfattning 

Efter 30 år av diskussioner och förhandlingar lyckades ministrarna inom Europe-

iska unionens råd, också kallad ministerrådet, rösta igenom en förordning som 

kom att reglera en ny företagsform, SE-bolag. Den ursprungliga tanken med en att 

ha en gemensam bolagsform var att den skulle lyda under gemensamma EU-

regler. Ambitionen kom att bli overklig då harmoniseringen inom EU inte hade 

tagit den form som krävdes för att förverkliga detta, vilket den fortfarande inte har 

gjort. I stället lämnades kompletterande bestämmelser åt medlemsstaterna för att 

behandla SE-bolag som nationella publika aktiebolag  

Samtidigt som SE-bolagens stadga utvecklades så gjorde också bestämmelserna 

om arbetstagarinflytande det. Det publicerades ett direktiv gällande arbetstagarin-

flytandet som blev implementerat i flertalet medlemsstater. 

Utvecklingen har idag kommit så långt att det finns 510 etablerade SE-bolag inom 

EU. Majoriteten av dessa bolag finns etablerade i Tjeckien och Tyskland. Det 

finns många drivande faktorer som har orsakat den ojämna fördelningen av bola-

gens etablering. Dessa faktorer påverkas inte minst av medlemsstaternas ekono-

mier.  



 

 

Den europeiska statusen, implementeringen av arbetstagarinflytande och skatte-

rättsliga bestämmelser är bara ett par av de befintliga faktorerna som är avgörande 

för SE-bolag vid val av stat för etablering. 

Dessutom har det under de senaste åren utvecklats en ny trend inom SE-bolagen, 

nämligen SE-dotterbolag, även kallad SE-skalbolag, som är inaktiva men redo för 

försäljning till potentiella köpare. Anledningen till denna trend har delvis blivit ut-

redd i uppsatsen och resultatet blir att det enligt doktrin finns två anledningar till 

utvecklingen, nämligen bestämmelserna om arbetstagarinflytandet men också det 

långa registreringsförfarandet för ett SE-bolag. 

Uppsatsen kommer att behandla SE-bolagen syfte, etablering och utveckling, en avslu-

tande diskussion kommer att föras kring SE-bolagens framtid. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Debatten kring SE-bolagen började redan på 1960 talet i Paris under en internationell 

kongress för notarier. Under kongressen diskuterades en gemensam bolagsform, som 

kom att bli kallad europabolag och föreslagen av den franska regeringen 1965. Förslaget 

mottogs av kommissionen och presenterades 1966 i en promemoria som ett tecken på 

kommissionens stöd i frågan om en ny bolagsform .
1
 

Kommissionens ursprungliga tanke var, i linje med harmoniseringsarbetet, att SE-

bolagen skulle existera och lyda under gemensamma EU-regler. Det insågs snabbt att 

detta mål var ganska svårgenomförligt och orealistisk. Resultatet av detta blev att 

många frågor i stället lämnades till den nationella lagstiftaren. SE-förordningen innehål-

ler en rad hänvisningar till den nationella lagstiftningen som gäller publika aktiebolag i 

respektive land.
2
  Områden som skatt och arbetstagarinflytande kom delvis att lämnas åt 

medlemsstaternas nationella lagstiftningar. SE-bolagen fick i stället existera under na-

tionella lagar men inom ramen för SE- förordningen.   

Bolagsformen diskuterades fram och tillbaka ända till 2001 då rådet slutligen enades om 

en förordning och ett direktiv som reglerar SE-bolagen. Förordningen var menad att 

vara genomförd oktober 2004, tyvärr lyckades inte alla medlemsstater med detta.  I 

samband med att rådet röstade igenom förordningen godtogs också direktiver som be-

handlar arbetarinflytandet inom SE-bolagen.
3
 

Sedan införandet av förordningen och direktivet har bolagen utvecklats och etablerats. 

Det finns idag 510 registrerade bolag inom EU, majoriteten av bolagen är etablerade i 

Tjeckien och Tyskland.
4
 

 

                                                 
1Worker-participation.eu, http://www.worker-participation.eu/European-Company/History, 2010-05-11. 

2 Prop. 2003/04:112 sida 44. 

3 A prop s 43. 

4 Stollt,”500 active European Companies (SE)”, http://www.worker-participation.eu/European-Company/SE-

COMPANIES-News/500-active-European-Companies-SE 2010-05-11. 

 

http://www.worker-participation.eu/European-Company/History
http://www.worker-participation.eu/European-Company/SE-COMPANIES-News/500-active-European-Companies-SE
http://www.worker-participation.eu/European-Company/SE-COMPANIES-News/500-active-European-Companies-SE
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Studier om SE-bolag som tidigare har gjorts har inte behandlat samma syfte som upp-

satsen; nämligen att utreda SE-bolagens geografiska etablering och drivande faktorer 

vid val av säte för registrering. Tidigare har det heller inte gjorts någon utredning om 

hur utvecklingen av bolagsformen ser ut och om bolagen har uppfyllt sitt syfte om ökad 

harmonisering inom EU.  

Uppsatsen är den första utredning som görs i syfte om att, bland annat, kartlägga och ut-

reda faktorer som är drivande för den geografiska etableringen av SE-bolag. 

 

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med denna uppsats är att:  

- Klarlägga syftet och funktionen med den europeiska bolagsformen Societas Eu-

ropaea (SE), 

- Utreda hur den geografiska etableringen av SE-bolagen ser ut inom EU, och 

- Hur och varför denna etablering har påverkats av olika drivande faktorer.  

Utredningen kommer att avgränsas till att gälla ett antal medlemsstater. Detta på grund 

av deras särställning i förhållande till andra medlemsstater gällande antal registrerade 

SE-bolag. 

En genomgång av arbetstagarinflytandet i samband med direktivet kommer att göras. 

Direktivet och dess innehåll kommer att tas upp grundligt. Detta på grund av direktivets 

betydelse för förordningen och bestämmelserna kring SE-bolagen. 

Stater som kommer att beröras är; två stater som har flest SE-bolag etablerade, två stater 

som har minst etablerade bolag och slutligen en kortare analys av SE-bolagens utveck-

ling i en stat som har en medelnivå av registrerade bolag. Anledningen till detta urval är 

att kunna hitta faktorer som är drivande och återkommande vid val av stat för registre-

ring av SE-bolag.  
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1.3 Metod och material 

Det material som kommer att användas består av EU-rättsliga källor men också en del 

nationella rättskällor. Även databaser och doktrin kommer att användas för att samla 

källinformation.  Databasen worker-participation.eu är en del av European Trade Union 

Institute, som syftar till att samla information och data om olika SE-bolag inom EU och 

utvecklingen av dessa bolag. Användningen av databasen motiveras med databasens 

syfte nämligen att det idag inte finns någon central registreringsenhet för SE-bolag inom 

EU. Det bör också tilläggas att databasen kontinuerligt uppdaterar sin statistik och pub-

licerar även artiklar om senaste nytt inom området. 

Idag finns det ingen skriven doktrin förutom artiklar kring SE-bolagen och deras ut-

veckling. Det som kan hittas och kommer att användas är huvudsakligen artiklar från ti-

diga 2000-talet men även artiklar ur gemenskapsrättsliga tidsskrifter som behandlar SE-

bolagens utveckling och etablering i en viss medlemsstat. Även studier gjorda åt kom-

missionen kommer att användas till den del informationen anses vara relevant och upp-

daterad. Dessa studier anses ha hög trovärdighet då de är gjorda åt kommissionen men 

också är publicerade på den officiella hemsidan för EU, europa.eu. 

Uppsatsen kommer att vara utredande och deskriptiv till den del som behandlar gällande 

rätt inom EU d.v.s. förordningen och direktivet. Även kapitlet som behandlar rättsläget i 

respektive medlemsstat kommer att vara deskriptiv, detta för att kunna ge en bild av SE-

bolagens etablering innan uppsatsen diskuterar bolagens framtid.  

De EU-rättsliga källorna kommer att användas enligt följande hierarki; förordningen 

och direktivet kommer att behandlas som huvudsakliga källor. Detta innebär att primär 

rätten, EUF, inte har behandlats men stadgar i artikel 288 att institutioner kan skapa se-

kundär rätt vilket innebär förordningar och direktiv som är bindande för medlemsstater. 

KOM dokument, även kallad förberedande rättsakter, kommer att användas för att öka 

fördjupningen i SE-bolagens historik och syfte. Databaser, doktrin, artiklar och diverse 

studier kommer att vara huvudsakliga källor för att få senaste informationen och uppda-

teringarna inom SE-bolagsrätten. 

De svenska rättskällorna som kommer att behandlas enligt följande; Lag om Europabo-

lag, förarbeten och doktrin kommer att användas för att dels klarlägga syftet med SE-
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bolag men också för att få information om hur etableringen och utvecklingen har påver-

kat Sverige.  

Källorna kommer att jämföras med varandra men även en ren beskrivning av dessa 

kommer att genomföras. Utredningen kommer att avslutas med en komparerande och 

rättspolitisk analys av den deskriptiva delen som slutligen kommer att sammanfattas i 

slutdiskussionen med författarens egna reflektioner. 

 

1.4 Disposition 

Första kapitlet efter inledningen kommer att redogöra för SE-bolagens form och regler. 

Därefter kommer arbetstagarinflytandet behandlas för att underlätta förståelsen för 

kommande avsnitt. Kapitel 3 kommer att behandla SE-bolagens syfte och utveckling 

samt redovisa statistik kring etableringen i utvalda medlemsstater. I avsnittet kommer 

läsaren också att finna underrubriker som beskriver rättsläget utvalda medlemsstater där 

individuella faktorer för etablering i respektive stat diskuteras, även för- och nackdelar 

med SE-bolag kommer att beröras. Kapitel 4 kommer att sammanfatta och behandla alla 

faktorer som anses vara drivande, positiva och negativa, för SE-bolagen vid val av stat 

för etablering. Kapitel 5 kommer att ge en analys över utredningen där olika teorier om 

SE-bolagens framtid kommer att presentera, dessa teorier kommer att styrkas med hän-

visning till olika artiklar. Uppsatsen kommer att avslutas med en sammanfattande slut-

diskussion där författaren reflekterar kring innehållet och analysen.  
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2 SE-bolag  

2.1 Bakgrund och utveckling 

Redan under det tidiga 90-talet startades arbetet med en förberedande rättsakt för en 

förordning som skulle komma att reglera SE-bolagen. Stadgan för SE-bolag tillhör de 

rättsakter som skulle antas av rådet före 1992 enligt kommissionens vitbok om den inre 

marknaden, som godkändes 1985 i Milano. Redan vid ett möte i Bryssel, i slutet av 80-

talet, uttryckte rådet sitt önskemål om att upprätta en sådan stadga.
5
 

Kommissionen har sedan 1970 arbetat med ett förslag till förordningen om stadga för 

europeiska aktiebolag. Förslaget ändrades 1975 då kommissionen i stället valde att ar-

beta på en tillnärmning av den nationella bolagsrätten varför det blev möjligt att i stad-

gan för SE-bolag hänvisa till nationell lagstiftning om aktiebolag i den stat SE-bolaget 

har sitt säte.
6
 

Inom EU har målet alltid varit att harmonisera den inre marknaden mellan medlemssta-

terna för att underlätta gränsöverskridande etableringar och handel inom gemenskapen. 

På grund av detta har också stor vikt lagts på att företag, vilkas verksamhet begränsar 

sig till att tillgodose lokala behov, kan forma och fullfölja en omstrukturering på ge-

menskaprättlig nivå. Denna omstrukturering är tänkt att innebära att dessa företag också 

anpassar sig och möjliggör verksamhet som kan tillgodose internationella behov inom 

gemenskapen.
7
  

Som ett led i harmoniseringsarbetet har det sedan länge varit ett mål att ha en bolags-

form inom EU som existerar under en gemenskapsrättslig lag. Det insågs tidigt att detta 

mål var allför svårgenomförligt. Anledningen var och är fortfarande att det är komplice-

rat att få medlemsstaternas juridiska, psykologiska och skattetekniska bitar att gå ihop.
8
 

                                                 
5 Rådets förordning (EG) nr 2157/2001, ingress nr. (8). 

6 Rådets förordning (EG) nr 2157/2001, ingress nr. (9). 

7  Rådets förordning (EG) nr 2157/2001, ingress nr. (1). 

8 Rådets förordning (EG) nr 2157/2001, ingress nr. (3). 
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Enligt artikel 1 i förordningen får ett bolag bildas inom gemenskapens territorium i form 

av ett europeiskt publikt aktiebolag, dvs. ett SE-bolag, på de villkor och enligt de be-

stämmelser som fastställs i förordningen.  

Det stadgas också att SE-bolagen ska behandlas som nationella aktiebolag eller motsva-

rande gällande de olika frågorna som lämnats åt medlemsstaterna.
9
Ett SE-bolag ska en-

ligt artikel 2 i förordningen, vara en juridisk person och bildas genom angivna bestäm-

melser i förordningen. Ett SE-bolag är alltså en europeisk associationsform för gräns-

överskridande samverkan i aktiebolagsform.
10

 Bolagen kan bildas på fem olika sätt.  

Artikel 2 i förordningen stadgar att SE-bolag kan bildas genom: 

 en gränsöverskridande fusion
11

, av publika aktiebolag som är hemmahörande i 

minst två olika medlemsstater (artikel 2.1), 

 att två eller flera privata eller publika aktiebolag tillsammans bildar ett holding-

bolag i form av ett SE-bolag (artikel 2.2), 

 att två eller flera bolag bildar ett dotterbolag i form av ett SE-bolag (artikel 2.3),  

 att ett publikt aktiebolag ombildas till ett SE-bolag, i detta fall förutsätt att bola-

get haft ett dotterbolag som har existerat under annan medlemsstats lag i min 

två år (artikel 2.4), eller, 

 att själv bilda ett eller flera SE-dotterbolag i form (artikel 3.2).  

I inledningen till förordningen skrivs det att ett aktiebolag bör tillåtas att ombildas till 

SE-bolag med säte och huvudkontor inom gemenskapen utan att bolaget första ska be-

höva upplösas, om bolaget har ett dotterbolag i en annan medlemsstat än den där bola-

get har sitt säte.
12

 

Kommissionen rekommenderar att ett SE-bolag bör bildas i form av ett aktiebolag, allt-

så den bolagsform bäst svarar för behoven hos företag som bedriver verksamhet på eu-

ropeisk nivå. För att säkerställa att sådana företag får en lämplig form bör det, enligt 

kommissionen, fastställas en lägsta gräns för aktiekapitalet så att bolagen förfogar över 

                                                 
9 Prop. 2003/04:112 s. 44. 

10 A prop. s.44. 

11 Fusion innebär att ett eller flera bolag går upp i ett annat bolag (absorption) eller genom att två eller flera bolag för-

enas och bildar ett nytt bolag (kombination), se vidare Prop. 2003/04:112 s.46. 

12 Rådets förordning (EG) nr 2157/2001, ingress nr. (11). 
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tillräckliga tillgångar, utan att det för små- och medelstora företag blir svårt att bilda 

SE-bolag.
13

 

Förutom detta ges ett antal kriterium som ska vara uppfyllda, däribland kravet om ett 

minimum aktiekapital som ska tecknas på 120 000 €, detta enligt artikel 4.2 i förord-

ningen. 

Registrering av bolaget sker i det land bolagen väljer att etablera sig och ha huvudkon-

toret för SE-bolaget och lyder därmed också under denna stats lagar till den del förord-

ningen inte reglar problemet i fråga. 

Bland de förväntade fördelarna med SE-bolagen återfinns också det som framgår av syf-

tet, nämligen att bolag som är verksamma i minst två olika medlemsstater ska kunna ut-

öva sin verksamhet från ett och samma säte med en ledning.
14

 

  

2.2 Rådets direktiv 2001/86/EG 

Samtidigt som rådets förordning om stadga för europabolag fastställdes så togs också 

direktivet fram som kom att bli ett komplement till förordningen. Fokus lades då i stället 

på arbetstagarinflytande i SE-bolag, också stadgat i artikel 1.4 förordningen. 

 

Det stadgas i både förordningens och direktivets ingresser att arbetstagarinflytandet är 

en stor del av funktionen och formen för SE-bolagen, vilket också går hand i hand med 

gemenskapens fri- och rättigheter för arbetstagare.
15

  

 

Syftet med direktivet är att säkerställa att bildandet av ett SE-bolag inte medför att ar-

betstagarinflytandet försvinner eller minskar i de bolag som deltar i bildandet av SE-

bolag. Det tilläggs också att denna tanke ligger till grund för en princip i direktivet.
 16

 

                                                 
13 Rådets förordning (EG) nr 2157/2001, ingress nr. (13). 

14 Worker-participation.eu, http://www.worker-participation.eu/European-Company/Frequent-Questions 2010-05-11. 

15 Rådets förordning (EG) nr 2157/2001, ingress nr. (21) - (22). 

16 Rådets direktiv 2001/86/EG ingress nr. (3). 

http://www.worker-participation.eu/European-Company/Frequent-Questions
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Vidare syftar direktivet till att fastställa en enda europeisk modell för arbetstagarinfly-

tande när alla olika medlemsstater visar sig ha olika regler och praxis gällande detta. 
17

  

 

Arbetstagarnas rättigheter före bildandet av SE-bolag är utgångspunkten för utformning 

av deras rättigheter och inflytande i SE-bolagen.
18

 Därför bör medlemsstaterna ges möj-

lighet att anpassa regler om registrering i samband med införande av direktivet, detta för 

att inte utelämna de redan existerande nationella bestämmelserna om arbetstagarinfly-

tande . Anledningen till att registreringsförfarandet är viktigt är att formen för arbetsta-

garinflytandet bestämms i detta skede.
19

 Trots detta ges det utrymme till viss del för bo-

lagen att själva bestämma hur arbetstagarinflytandet ska se ut dock under förutsättning 

att avtal om ordningen för arbetstagarinflytande håller sig till direktivets ramar.  

 

Samråd med arbetstagare över gränserna bör i första hand fastställas genom avtal mellan 

de berörda parterna, eller om ett sådant saknas, genom tillämpning av en uppsättning 

tilläggsföreskrifter.
20

 

 

I direktivet stadgas det att om det finns rätt till medverkan för arbetstagare inom det bo-

lag som bildar ett SE-bolag så bör också dessa rättigheter bevaras även i SE-bolag såvi-

da bolagen inte beslutar om annat.
21

  En av huvudprinciperna i direktivet är att parterna 

själva ska utforma avtal för arbetstagarrepresentationen under förutsättning att SE-

bolaget som bildas ska föreskrivas minst samma nivå av arbetstagarinflytande som de 

bildande bolagen har haft innan.
22

Denna begränsade avtalsfrihet stadgas i direktivets ar-

tikel 4.  

 

Ett diskrimineringsskydd finns föreskrivet i direktivet för de som är arbetstagarrepre-

sentanter inom bolagsledningarna. Det sägs uttryckligen i direktivet att arbetstagarrepre-

sentanter som agerar inom ramen för direktivet i utövandet av sina funktioner ska åtnju-

                                                 
17 Rådets direktiv 2001/86/EG ingress nr. (5). 

18 Rådets direktiv 2001/86/EG ingress nr. (18). 

19 Rådets direktiv 2001/86/EG ingress nr. (9). 

20 Rådets direktiv 2001/86/EG ingress nr. (8). 

21 Rådets direktiv 2001/86/EG ingress nr. (7). 

22 KOM (2008)591 slutligt, s. 4 rubrik 3.3 Avtalet innehåll. 



 

 
10 

ta liknande skydd och garantier som ges arbetstagarrepresentanter enligt den stats la-

gar/praxis där SE-bolag har sitt säte.
23

 

 

Syftet med direktivet skall uppnås i första hand genom ett avtal mellan parterna inom en 

tidsfrist på 6 månader, d.v.s. om inte parterna har kommit överens om annat. Arbetsta-

garrepresentanterna kan välja att inte förhandla eller avbryta förhandlingar för att åbe-

ropa direktivets bestämmelser.
24

 Det stadgas i direktivets artikel 3 att deltagande bolags 

ledning, i bildandet av ett SE-bolag, ska vidta nödvändiga åtgärder för att inleda för-

handlingar med arbetstagarrepresentanterna om en ordning för arbetstagarinflytandet i 

SE-bolaget. I februari 2009 var det bara 54 utav 510 SE-bolag som hade avtal, med ar-

betstagarrepresentanterna, om en ordning för arbetstagarinflytandet i bolaget.
25

 

 

Slutligen framgår det av förberedande rättsakter att medlemsstaterna ska vidta de åtgär-

der som är nödvändiga för att undvika att SE-bolag bildas i avsikt att frånta arbetstagar-

na deras rättigheter till arbetstagarinflytande eller vägra att ge sådana rättigheter. Detta 

är en punkt som kommissionen ser allvarligt på och stadgas därför i direktivets artikel 

11.
26

 

 

                                                 
23 Rådets direktiv 2001/86/EG ingress nr. (12). 

24 KOM (2008)591 slutligt, s. 3 rubrik 3.1 Huvudprincipen. 

25 Stollt, M, och Kluge, N,”Overview of current state of SE founding in Europe”, s.2 slide 7,mars 2010 

http://www.worker-participation.eu/index.php/European-Company/SE-COMPANIES-News/Facts-and-Figures, 

2010-05-11. 

26 KOM (2008)591 slutligt, s. 6, rubrik 3.6 Missbruk av förfaranden. 

 

http://www.worker-participation.eu/index.php/European-Company/SE-COMPANIES-News/Facts-and-Figures
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3 Utveckling och etablering av SE-bolag i Europa 

3.1 Hur ser den geografiska fördelningen ut? 

Den senaste uppdateringen av antalet etablerade SE-bolag gjordes i februari 2010. Re-

sultatet visar att det idag finns 510 etablerade SE-bolag runt om i Europa, varav 500 är 

aktiva. Dessa bolag finns etablerade i 22 stater inom EU och i EFTA staterna.  Bolagen 

har sedan oktober 2004 etablerats i stor utsträckning vilket ses som en väldigt positiv 

utveckling. Dock bör det tilläggas att det även inom SE-bolagen finns en kategorisering 

av bolag, mer specifikt så menas  det att det finns olika typer av bolag såsom skalbolag, 

flygande bolag m.fl.
27

 

Efter att ha analyserat publicerade dokument
28

 om hur många SE-bolag som idag är eta-

blerade ses det att vissa stater  utmärker sig betydlig mer än andra p.g.a. antal registre-

rade bolag. Enligt den senast publicerade statistiken är mer än hälften av alla SE-bolag 

är etablerade i Tyskland och Tjeckien. Andra stater som och utmärker sig genom antalet 

registrerade SE-bolag är Storbritannien, Nederländerna, Frankrike, Slovakien, Luxem-

burg, Österrike, Cypern och Sverige. Tillsammans står alla dessa stater som hemvist för 

ca 90 % av alla SE-bolag. 
29

  

I mitten av juni 2008 fanns det 146 SE-bolag registrerade i 13 medlemsstater där Tysk-

land och Tjeckien var de enda stater som hade fler än 10 registrerade SE-bolag. Statisti-

ken visar endast på hur snabbt utvecklingen har gått och hur mycket antalet bolag har 

ökat på drygt två år.
30

 

Uppskattningsvis är hälften av SE-bolagen verksamma inom finansbranschen där det 

erbjuds förvaltnings- och banktjänster medans en annan del av SE-bolagen är verksam-

ma inom metall- och kemindustrin.
31

 

 

                                                 
27 Stollt se ovan not 4, a.a. s. 1.   

28Worker-participation.eu, http://ecdb.worker-

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

2010-05-11. 

29Stollt se ovan not 4, a a s 1. 

30 KOM (2008)591 slutligt, s 8, rubrik 5 Slutsater. 

31Stollt och Kluge se ovan not 25, a.a. s.2 slide 6. 

http://ecdb.worker-participation.eu/show_overview.php?letter=A&orderField=se_name&status_id=3&title=Established%20SEs
http://ecdb.worker-participation.eu/show_overview.php?letter=A&orderField=se_name&status_id=3&title=Established%20SEs


 

 
12 

3.2 Tjeckien – flest etablerade SE-bolag 

Tjeckien är en av EU:s yngsta medlemsstater som gick med i EU 2004.
32

  Båda doku-

menten, förordningen och direktivet, blev alltså införda i nationell lag samma år som 

staten gick med i EU. SE-bolagens utveckling i Tjeckien kom att bli en tillväxt för den 

tjeckiska marknaden antalet SE-bolag började öka redan samma år som förordningen 

genomfördes, vilket har lett till att det idag finns det 254 etablerade
33

  SE-bolag i Tjeck-

ien.
34

 

Tjeckien såg SE-bolagsformen som en möjlighet att utveckla sina bolag men även en 

möjlighet att utnyttja de fyra friheterna inom gemenskapen.
35

 En stor och väldigt upp-

skattad möjlighet till etableringen av SE-bolagen inom gemenskapen var huvudsakligen 

att det genom att bilda SE-bolag kunde genomföra multinationella bolagsfusioner
36

.  

Detta var alltså inte möjligt innan, varken enligt tjeckisk nationell lag eller enligt annan 

medlemsstats nationella lag.
37

 

Redan vid genomförandet av förordningen diskuterades eventuella möjligheter som 

öppnades upp för Tjeckien. Bland annat om att Tjeckien skulle ta chansen att integrera 

med andra medlemsstater genom att använda sig av SE-bolagen. Enligt det tjeckiska in-

stitutet för legala och arbetsrättsliga frågor så sades det att stater med stabila legala sy-

stem och affärsmiljöer skulle bli potentiella kandidater till att vara säten för SE-bolag. 
38

 

Några diskussioner kring effekterna och resultatet av införandet av förordningen i 

Tjeckien uppkom aldrig. De diskussioner som uppkom berörde införandet av direktivet 

                                                 
32 Europa.eu http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/czechrepublic/index_sv.htm 2010-05-11. 

33 Worker-participation.eu, http://ecdb.worker-

participation.eu/show_overview.php?letter=A&orderField=se_name&status_id=3&title=Established%20SEs s. 9 -

16 av 17, 2010-05-11. 

34 Markéta Nekolová, “The Open Debate about the Challenges Related to SE Foundation (Research Institute for La-

bour and Social Affairs, Prague),2005, http://www.worker-participation.eu/European-Company/Countries-

Transposition/Czech-Republic/The-Open-Debate-about-the-Challenges-Related-to-SE-Foundation, 2010-05-11. 

35 Markéta se ovan not 34, a.a. s.1 och artikel 45, 49, 56 och 63 EUF. 

36 Också kallat "multinational corporate mergers”. 

37 Markéta se ovan not 34, a.a. s.1. 

 

38 Markéta se ovan not 34, a.a. s.1. 

http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/czechrepublic/index_sv.htm
http://ecdb.worker-participation.eu/show_overview.php?letter=A&orderField=se_name&status_id=3&title=Established%20SEs
http://ecdb.worker-participation.eu/show_overview.php?letter=A&orderField=se_name&status_id=3&title=Established%20SEs
http://www.worker-participation.eu/European-Company/Countries-Transposition/Czech-Republic/The-Open-Debate-about-the-Challenges-Related-to-SE-Foundation
http://www.worker-participation.eu/European-Company/Countries-Transposition/Czech-Republic/The-Open-Debate-about-the-Challenges-Related-to-SE-Foundation
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gällande arbetstagarinflytande i uppbyggnaden och utvecklingen av SE-bolag.
39

  Att ar-

betstagarinflytandet utgör en viktig del av SE-bolagens form ses också här, när själva 

bolagsformen inte diskuteras vidare så gör införandet av arbetstagarinflytandet det.  

Förordningen tillåter också att starta SE-bolag som dotterbolag vilket har setts som en 

möjlighet bland många företagare. Detta har speciellt utvecklats i Tjeckien och Tysk-

land. I artiklar skrivs det om en utveckling av SE-dotterbolag som skalbolag. Innebör-

den av uttrycket diskuteras inte vidare men författaren trycker på att dessa så kallade 

”SE shelf companies” verkar ha skapat en egen marknad som utgörs av att färdiga bolag 

säljs till andra. Det ges uttryck av att vara bolag som skapas för att säljas vidare där kö-

paren ”aktiverar” bolagen genom att anställda förs över  från andra bolag och startar 

verksamheten genom det nya SE-bolaget.
40

 

De positiva och attraktiva faktorerna för SE-bolag att etablera sig i i Tjeckien är att reg-

lerna kring SE-bolagen inte skiljer sig allt för mycket från regler för motsvarande natio-

nella bolag. SE-bolagen har också fått möjligheten att förflytta sitt registrerade huvud-

kontor. Trots att Tjeckien inte har anpassat sin skattelagstiftning till det förmånligare för 

SE-bolag, så har SE-bolagen ökat väldigt snabbt i Tjeckien.
41

 

Det enda negativa som har kunnat ses med SE-bolagen är att startkapitalet är högre än 

startkapital för motsvarande nationella bolag. Startkapitalet för SE-bolagen ligger på 

120,000 € medan den ligger på 80,000 € för motsvarande nationella bolag.
42

 

Anledningen till att många SE-bolag väljer att etablera sig i Tjeckien är att SE-reglerna 

erbjuder en väldigt stor flexibilitet i jämförelse med de nationella lagarna för publika 

aktiebolag. Ännu en intressant anledning är att många SE-bolag i Tjeckien är SME-

bolag och har inte anställda vilket också innebär att de inte behöver ta hänsyn till be-

stämmelserna gällande arbetstagarinflytande. Reglerna kring arbetstagarinflytandet an-

ses vara väldigt komplicerade.
43

 

                                                 
39 Markéta se ovan not 34, a.a. s.1. 

40 Stollt och Kluge se ovan not 25, a.a. s.2 slide 7. 

41Ernst&Young Societe d’avocats, “Study on the operation and impanct of the Statue for a European Company”, final 

report 2009, http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/se/study_SE_9122009_en.pdf s.130, 

2010-05-11. 

42 Ernst&Young Societe d’avocats, se ovan not 41, a.a. s.130. 

43 Ernst&Young Societe d’avocats, se ovan not 41, a.a. s.130. 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/se/study_SE_9122009_en.pdf
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Ett ofrånkomligt faktum är, enligt flera rättskällor
44

, att en ny marknad för färdiga och 

inaktiva SE-bolag, utan anställda och verksamhet, utvecklas. Detta, till skillnad från de 

andra medlemsstaterna, är en ledande trend bland många SE-bolag som har registrerat 

sig i Tjeckien.
45

 

3.3 Tyskland – attraktivt land för etablering av SE-bolag 

Det finns idag 135 SE-bolag registrerade i Tyskland, i och med detta blir Tyskland den 

stat som har näst flest SE-bolag registrerade. Tjeckien och Tyskland är därmed hemstat 

för mer än hälften av alla etablerade SE-bolag i EU.
46

  

Den stora etableringen av SE-bolag i Tyskland beror till stor del på att branschledande 

och stora bolag har sitt ursprung i Tyskland. De första bolagen som ombildades till SE-

bolag var multinationella bolag som ville vidga gränserna för sin verksamhet och fusio-

neras med andra bolag från andra medlemsstater.
47

 

Bolag som Allianz SE
48

 och Porsche Automobile Holding SE
49

 är världsledande inom 

sina branscher men är också bolag som har valt att ombildas till SE-bolag just på grund 

av möjligheterna och fördelarna med bolagsformen på en global marknad.
50

  

Allianz SE var ett av de bolag vars ombildning tillsammans med det Italienska bolaget 

Riunione Adriatica di Sicurtá (RAS) väckte stort publikt intresse. Ett väldigt starkt mo-

                                                 
44 I samtliga artiklar som har använts så kommer SE-skalbolagen fram som en ny form eller snarare ett problem. Se 

vidare kap. 4 för artiklar. 

45 Ernst&Young Societe d’avocats, se ovan not 41, a.a. s.131. 

46Worker-participation.eu,http://ecdb.worker-

participation.eu/show_overview.php?letter=A&orderField=se_name&status_id=3&title=Established%20SEs s. 2 - 

6 av 17, 2010-04-19. 

47 Reichert, Jochem, ”Experience with the SE in Germany”, s.300, European Company Law, December 2008, Co-

lume 5, Issue 6. 

48 Allianz SE, Insurance company, etablerad i Tyskland, 

 http://ecdb.worker-participation.eu/show_factsheets_details.php?se_id=4&title=Established%20SEs, 2010-04-26. 

49 Prosche Automobil Holding SE, Automobile, etablerad i Tyskland,  

http://ecdb.worker-participation.eu/show_factsheets_details.php?se_id=86&title=Established%20SEs, 2010-04-26. 

50 Reichert, se ovan not 47, a.a. s. 301. 

http://ecdb.worker-participation.eu/show_overview.php?letter=A&orderField=se_name&status_id=3&title=Established%20SEs
http://ecdb.worker-participation.eu/show_overview.php?letter=A&orderField=se_name&status_id=3&title=Established%20SEs
http://ecdb.worker-participation.eu/show_factsheets_details.php?se_id=4&title=Established%20SEs
http://ecdb.worker-participation.eu/show_factsheets_details.php?se_id=86&title=Established%20SEs


 

 
15 

tiv till ombildningen var att bolagsformen underlättade det utökade samarbetet, i stället 

för att genomföra en gränsöverskridande fusion.
51

 

Före 2007 fanns det inte några regler inom tysk rätt som reglerade ett bolags tillgångar, 

rättigheter och skulder vid gränsöverskridande fusioner vilket också ledde till att sådana 

transaktioner kom att ta en väldigt komplex form. Gränsöverskridande fusioner kunde 

ofta ta en väldigt komplex, kostsam och tidskrävande form som också resulterade i en 

viss juridisk osäkerhet gällande tillämpliga regler. 
52

  Idag finns det inom tysk rätt be-

stämmelser som reglerar gränsöverskridande fusioner vilka tillkom genom ett direktiv
53

. 

Det kan ses stora likheter, om inte identiska, mellan bildning av SE-bolag genom fusio-

ner och tyska regler gällande gränsöverskridande fusioner.
54

 

Däremot är det fortfarande i Tyskland ett problem att flytta ett tyskt bolags registrerade 

huvudkontor till annan medlemsstat utan att upplösa och likvidera bolaget. Däremot är 

en sådan flytt tillåten för SE-bolag genom art. 8 i förordningen.
55

 

Det finns en gemensam faktor som har påverkat ökningen av etablering av SE-bolag i 

både Tyskland och Tjeckien, nämligen utvecklingen av SE-dotterbolag som skalbolag.
56

 

Diskussionen kring denna utveckling har dock varit större i Tyskland än i Tjeckien, där 

en diskussion kring denne trend har tagits upp.
57

  Det sägs trots detta att denna utveck-

ling beror på att många bolag inte vill ansöka om att starta SE-bolag på grund av den 

långa processtiden för registrering och att det just därför tycks vara lättare att ”köpa” 

dotterbolag som sedan kan aktiveras. Diskussionen behandlar främst hur ett SE-bolag 

kan bestå i samma form utan att ha några anställda men en verksamhet. Genom att inte 

ha några anställda eller mindre än tio anställda under en period, aningen längre men ej 

preciserat, står bolaget fri från att ha arbetstagarinflytande även efter försäljningen av 

                                                 
51 Reichert, se ovan not 47, a.a. s. 298. 

52 Reichert, se ovan not 47, a.a. s. 298. 

53 Europaparlamentets och Rådets Direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 2005 om gränsöverskridande fusioner av 

bolag med begränsat ansvar. 

54 Reichert, se ovan not 47, a.a. s. 298, och ECJ 13 Dec. 2005. Case C-411/03 Sevic Systems, ([2005] ECR I-10805). 

55 Reichert, se ovan not 47, a.a. s. 299. 

56 Reichert, se ovan not 47, a.a. s. 304. 

57 Reichert, se ovan not 47, a.a. s. 301.  
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bolaget.
58

  Det bör noteras att detta är ett påstående som artikelförfattaren, Jochem Rei-

chert, skriver om i sin artikel. 

 

3.4SE-bolag i Spanien och Portugal 

3.4.1Spanien 

Spanien är en av de stater som var skeptiska till användningen av SE-bolagen, det dis-

kuterades kring hur denna bolagsform skulle kunna gynna bolagen och marknaden i 

Spanien. Efter en hel del politiska diskussioner och debatter drogs slutsatsen att etable-

ringen av SE-bolag skulle kunna sänka de administrativa kostnaderna för de redan exi-

sterande spanska bolagen. Detta visade sig inte stämma bra i praktiken.
59

 

Sedan genomförandet av förordningen har det pågått diskussioner kring SE-bolagens 

etablering i Spanien. Till en början visade tre bolag intresse för att eventuellt bilda SE-

bolag i landet men några processer påbörjades aldrig för en ombildning till SE-bolag. 

Den huvudsakliga anledningen till det svaga intresset för SE-bolagen är att lagarna är 

väldigt komplicerade rent tekniskt och många bolag ser heller inte hur de administrativa 

kostnaderna skulle kunna minska genom att bilda/ombilda till ett SE-bolag. Ännu en an-

ledning är att bolagen i Spanien helt enkelt inte är tillräckligt stora varken i kapital eller 

verksamhet. Därmed blir bolagsformen inte förmånlig för spanska bolag. 
60

 

De spanska bolagen var vid genomförandet av förordningen ingen klar målgrupp för 

SE-bolagen. Det bör tilläggas att det inte finns någon vetskap om hur utvecklingen 

kommer att se ut om några år. 
61

 

I jämförelse med vanliga bolag i Spanien så anses regler och lagar kring SE-bolagen 

vara mycket mer komplexa än regler för bildning av andra bolag. Trots detta sägs det 

                                                 
58 Reichert, se ovan not 47, a.a. s. 302. 

59 Steinko Fernandez Armando, “Transposition of the SE legislation in Spain ( Update: June 2006)”, s. 

2,http://www.worker-participation.eu/index.php/European-Company/Countries-Transposition/Spain/Transposition-

of-the-SE-legislation-in-Spain-Update-June-2006, 2010-05-11. 

60 Steinko Fernandez, se ovan not 60, a.a. s.2. 

61 Steinko Fernandez, se ovan not 60, a.a. s.2. 

http://www.worker-participation.eu/index.php/European-Company/Countries-Transposition/Spain/Transposition-of-the-SE-legislation-in-Spain-Update-June-2006
http://www.worker-participation.eu/index.php/European-Company/Countries-Transposition/Spain/Transposition-of-the-SE-legislation-in-Spain-Update-June-2006
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finnas en positiv faktor nämligen att SE-bolag registrerade i Spanien får välja om de ska 

ha en monistisk eller en dualistisk ledning.  

Sammanfattningsvis kan det sägas att Spanien inte har förmånliga regler för SE-bolag 

vilket gör att det vardagliga livet för SE-bolagen snarare blir svårare än lättare.
62

 Trots 

detta finns det idag två registrerade SE-bolag varav en inte har någon verksamhet och 

har därför klassificerats som ett SE-skalbolag.
63

  

3.4.2 Portugal 

I samband med införandet av förordningen genomfördes också i landet en stor lagre-

form med mål att förbättra den redan existerande associationsrätten och minska byråkra-

tin. 
64

  

Enligt tidigare rapporter som har publicerats är Portugal bland de stater som inte anses 

vara attraktiva som säten för SE-bolag. 
65

 Den inre marknaden för Portugal verkar vara 

begränsad, detta kan ses genom att bolag etablerade i Portugal med portugisiskt ur-

sprung inte kan flytta sitt säte utomlands. Genom förordningens implementering har 

detta varit möjligt för SE-bolag. Däremot står det klart att regler för SE-bolagen är mer 

komplicerade än regler för limited liability bolag som är den mest förekommande bo-

lagsformen i Portugal.
66

  

Varken marknaden eller lagstiftningen är anpassad att vara förmånlig för SE-bolag, vil-

ket också är en anledning till att bolagen inte har etablerats i samma omfattning som i 

övriga Europa. Ännu en anledning är att många saknar erfarenhet gällande hantering av 

SE-bolag och regler kring bolagen
67

. Även här kan det sägas att Portugal kanske inte är 

                                                 
62 ”Study on the operation and the impacts of the Statute for a European Comany (SE)”, 2008/s 144-192482, Report 

drawn up following call for the tender from the European Commission, Ernst&Young Societe d’avocats. 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/se/study_SE_9122009_en.pdf 

63 Fulton, Lionel, Labour Research Department, “SEEUROPE - National Report “The European Company in Spain” 

(February 2010)”, http://www.worker-participation.eu/European-Company/Countries-Transposition/Spain se pdf-

fil.  

64 Lafontaine, Philippe ”UPDATE: Country report: (3) Transposition Portugal”, http://www.worker-

participation.eu/European-Company/Countries-Transposition/Portugal, se pdf-fil. 

65 Ernst&Young Societe d’avocats, se ovan not 41, a.a. s. 158. 

66 Ernst&Young Societe d’avocats, se ovan not 41, a.a. s. 158. 

67 Ernst&Young Societe d’avocats, se ovan not 41, a.a. s. 158. 

http://www.worker-participation.eu/European-Company/Countries-Transposition/Spain
http://www.worker-participation.eu/European-Company/Countries-Transposition/Portugal
http://www.worker-participation.eu/European-Company/Countries-Transposition/Portugal
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en stat som  har en passande marknad eller passande bolag som är redo att ombilda till 

SE-bolag. 

 

3.5 Etablering av SE-bolag i Sverige 

För att underlätta förståelsen av hänvisningar till svensk lagtext kommer SE-bolagen att 

i stora drag benämnas som europabolag. Detta på grund av att bolagen inom svensk lag-

stiftning nämns som europabolag. 

Förordningen implementerades och kompletterades, genom lagen (2004:575) om euro-

pabolag. Lagförslaget antogs i Riksdagen utan att skapa några större diskussioner det 

föreslogs heller inte några ändringsförslag. 
68

 

 

Idag finns det nio registrerade SE-bolag i Sverige varav ett är i flyttprocessen av sitt säte 

till Nederländerna. Den huvudsakliga branschen SE-bolagen är verksamma inom fi-

nansbranschen, mer specifikt rådgivning och investeringar. Det finns också en bank och 

några bolag som förvaltar fast och lös egendom. 
69

 

 

Enligt artikel
70

 skriven av Bernard Johann Mulder, forskare vid Lunds Universitet, sägs 

det att tre av då existerande fem SE-bolag var skalbolag som inte var aktiva. Idag finns 

det ingen information om detta, det kan dock ses att tre av de registrerade SE-bolagen i 

Sverige inte har någon specifik verksamhet.
71

  

 

I förarbetena till lagen om europabolag sägs det att europabolag kommer att falla under 

delvis andra regler än de som gäller för svenska aktiebolag. Däremot kommer inte för-

ordningen innebära några ändringar i regelverket för företag som inte utnyttjar möjlig-

heten att bilda SE-bolag. Det skrivs vidare att europabolagsformen främst kommer att 

vara ett intressant alternativ till befintliga större nationella företag med tanke på det sto-

                                                 
68 Prop. 2003/04:112.  

69 Bolagsverkets statistik, se bilaga 1. 

70 Johann Mulder, Bernard, “A sustainable European company – notes from Sweden”,2007, http://www.worker-

participation.eu/European-Company/Countries-Transposition/Sweden/A-sustainable-European-company-Notes-

from-Sweden, 2010-05-1. 

71 Bolagsverkets statistik, se bilaga 1. 

http://www.worker-participation.eu/European-Company/Countries-Transposition/Sweden/A-sustainable-European-company-Notes-from-Sweden
http://www.worker-participation.eu/European-Company/Countries-Transposition/Sweden/A-sustainable-European-company-Notes-from-Sweden
http://www.worker-participation.eu/European-Company/Countries-Transposition/Sweden/A-sustainable-European-company-Notes-from-Sweden
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ra aktiekapitalet på 120,000 €.  I propositionen skrivs det vidare att lagbestämmelserna 

och SE-förordningen väntas ha liten betydelse för små bolag.
72

 De juridiska problemen 

kring de bolags- och skatterättsliga frågorna löstes genom att europabolagen i stor ut-

sträckning faller under samma regler som svenska publika aktiebolag. 
73

  

 

Inom skatterätten beskattas europabolag som aktiebolag enligt 2 kap 2§ Inkomstskatte-

lagen, där det uttryckligen står att europabolag ska räknas som aktiebolag. Denna lag-

ändring gjordes i samband med genomförandet av förordningen och implementeringen 

av direktivet i svensk nationell rätt.
74

  

 

Redan i införandestadiet av SE-bolagen sades det att introduktionen av europabolags-

formen inte kan anses ändra villkoren för det svenska näringslivet på något avgörande 

sätt. Vidare också att SE-förordningens effekter förväntades bli begränsade. Det förkla-

ras inte uttryckligen varför, dock beskrivs de förändringar som skulle komma att ske 

nämligen mindre kostnads- och uppgiftsökningar för att anpassa till ett nytt system.
75

 

 

Enligt statistiska undersökningar är Sverige ett av de länder som har flest SE-bolag regi-

strerade. Detta trots att antalet SE-bolag i Sverige är betydligt färre i jämförelse med 

Tjeckien och Tyskland.  Däremot kan det sägas att Sverige fortfarande ligger i takt med 

andra stater som är ledande bland stater som har flest SE-bolag registrerade.
76

  

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att den granskning och beräkning av konsekvenser 

som gjordes vid införandet av förordningen och implementeringen av direktivet verkar 

stämma överens med dagens bild av antalet etablerade bolag i Sverige.
77

 

 

                                                 
72 Prop. 2003/04:112 s.117. 

73 Prop. 2003/04:112 s.117. 

74 Se vidare Prop. 2003/04:134. 

75 Prop. 2003/04:112 s.117. 

76Worker-particpation.eu,  

http://ecdb.worker-

participation.eu/show_overview.php?status_id=3&title=Established%20SEs&orderField=se_hq_countryid%20asc 

2010-05-11. 

77 Prop. 2003/04:112 s.116. 

http://ecdb.worker-participation.eu/show_overview.php?status_id=3&title=Established%20SEs&orderField=se_hq_countryid%20asc
http://ecdb.worker-participation.eu/show_overview.php?status_id=3&title=Established%20SEs&orderField=se_hq_countryid%20asc
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4 Faktorer som påverkar SE-bolagens val av stat för etable-

ring 

En grundläggande faktor vid etableringen av SE-bolag är de nationella lagarna i med-

lemsstaterna. Det handlar om den stat som har bästa förutsättningen för att bolagen ska 

kunna etablera sig och dra nytta av diverse förmåner i staten. 

Givna faktorer om vad som egentligen påverkar valet är mer eller mindre stater som har 

en anpassad marknad som riktar sig mot SE-bolagets verksamhetsområde. Men också 

en marknad som har behov av europeisk integration. 

Ett problem som kanske har varit genomgående i många medlemsstater är att publika 

aktiebolag eller limited liability bolag inte haft möjlighet att flytta sina registrerade kon-

tor till andra stater utan att genomföra likvidation eller upplösning av bolaget.
78

 Genom 

att SE-bolagen idag tillåts flytta sitt registrerade huvudkontor till annan medlemsstat ut-

ifrån bolagets egna behov, blir allt fler bolag intresserade av att bilda SE-bolag. En så-

dan flytt ger bolagsledningen möjlighet välja ett geografiskt läge utifrån arbetskraft, fi-

nansiella resurser, rättssäkert system, skatter och andra fördelar med att vara del av en 

viss marknad i en stat. Vidare sägs fördelarna också vara att ett bolag, genom att flytta 

sitt huvudkontor, fortfarande kan behålla sina karakteristiska egenskaper men flytta till 

ett annat associations- och skatterättligt system.
79

  

Den europeiska identiteten, så kallade ”European image”, har och är fortfarande en väl-

digt attraktiv faktor för bolag att bilda SE-bolag. Ett exempel är försäkringsbolaget 

SCOR som vid sin ombildning till SE uttryckte att; ”SE-bolagens status kommer att 

stärka SCORs varumärke genom bolagets multinationella och europeiska identitet men 

också underlätta bolagets verksamhet inom den europeiska marknaden och leda till stör-

re flexibilitet gällande finansiella investerare och investeringar”.
80

European image är en 

starkt drivande faktor för bolagen att starta ett SE-bolag, dvs. ett bolag som faktiskt är 

                                                 
78 Reichert, se ovan not 47, a.a. s. 299. 

79 Reichert, se ovan not 47, a.a. s. 299. 

80 Ernst&Young Societe d’avocats, se ovan not 41, a.a. s.210. 
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ett europabolag och inte direkt bundet till en stat.
81

 Många bolag beskriver SE-bolagen 

som modern och internationellt orienterade bolag.
82

 

Statens val av form med implementering av arbetstagarinflytande har en avgörande roll 

i valet av staten för registrering, detta val påverkar större bolags flexibilitet. 
83

 

SE-bolagsformen ses också som en möjlighet för stora koncerner att behålla sin gemen-

skap genom att fusionera utländska dotterbolag med moderbolaget och ombilda dem till 

filialer. Genom en fusion av koncernens dotterbolag förenklas också bolagens lednings-

struktur som blir mindre komplicerad. Även detta kan ses som en drivande faktor för att 

bilda SE-bolag, speciellt för koncerner där de administrativa kostnaderna och konsult-

arvodena minskar betydligt.
84

 

Slutligen ska det nämnas att den nya bolagsformen SE-skalbolag kan bli en drivande 

faktor inom några år om utvecklingen fortsätter som den har gjort hittills. Enligt doktrin 

har det innan inte varit möjligt att etablera ett bolag utan verksamhet och anställda på 

grund av bristande arbetstagarinflytande, vilket också stadgas i förordningens artikel 

1.2. Däremot är, enligt doktrin, den rådande åsikten att förhandlingar med arbetstagarna 

måste vara ledda efter att ett SE-skalbolag aktiverar sin verksamhet och ett antal arbets-

tagare anställs. Vidare sägs det också att om bolaget inte har fler än tio anställda under 

en 6 månaders period så behöver bolagen heller inte beakta arbetstagarinflytande.
85

  

                                                 
81 Reichert, se ovan not 47, a.a. s.300. 

82 Reichert, se ovan not 47, a.a. s.299. 

83 Se vidare Rådets Direktiv 2001/86/EG och Reichert, se ovan not 47, a.a. s. 300. 

84 Reichert, se ovan not 47, a.a. s. 302. 

85 Bland yrkesverksamma jurister och akademiker, se vidare Reichert, se ovan not 47, a.a. s.304. 
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5 SE-bolagens framtid och ”SE shelf companies” – en analys 

av utredningen 

 

Återigen är det viktigt att påminna om det egentliga syftet med SE-bolagen, att harmo-

nisera unionen ytterligare genom att ha en gemensam bolagsform.  

Den ursprungliga tanken var att dessa bolag skulle vila på gemensamma EG-regler, 

dock visade sig att denna ambition var allt för svårgenomförlig på grund av medlemsta-

ternas nationella rättsområden.
86

  Genom att många detaljfrågor lämnades till nationella 

lagstiftningar blev också förutsättningarna för SE-bolagen varierande beroende på vil-

ken stat bolaget valde att registrera sig i. 

Först efter att ha utrett olika drivande faktorer kan också olika stater jämföras med var-

andra.  Någon generell och specifik anledning till att Tjeckien och Tyskland är de stater 

som har flest etablerade SE-bolag kan inte ges för att staternas rättsgrunder är olika. En 

individuell bedömning av respektive stat bör göras vilket också har skett i utredningen. 

Jämförelse mellan stater som har behandlats görs utifrån antal bolag som är etablerade i 

respektive land men också utefter liknande rättsgrunder. 

Tjeckien och Spanien, två helt olika ekonomier med olika marknadsbehov, har bolag 

verksamma inom olika huvudbranscher. Utvecklingen blir därför på grund av detta oli-

ka inom medlemsstaterna. Tjeckiens behov av utveckling och integration med EU var 

förmodligen större än Spaniens vilket också kan vara anledningen till att bolagen ut-

vecklades i större omfattning i Tjeckien än i Spanien. Att Spaniens regering inte var 

redo eller mottaglig för en utveckling slutade också i att det idag finns två etablerat SE-

bolag i staten.  

Tyskland är en av de stater som har väldigt mycket entreprenörskap men är också 

mottaglig för utveckling. Sverige däremot skrev redan vid genomförande- och imple-

menteringsstadiet uttryckligen skrev i förarbetena till lag om europabolag att bolags-

formen inte skulle komma att påverka det svenska näringslivet något märkvärdigt. Vil-

                                                 
86 Se vidare Prop. 2003/04:134. 
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ket kan tolkas som att Sverige inte välkomnade den EU-rättsliga utvecklingen, d.v.s. 

SE-bolagen på samma vis. 

Det kan alltså sägas att medlemstaternas behov och mål är olika, vilket också leder till 

att varje stat måste bedömas individuellt när en etablering av SE-bolag ska granskas. 

Jämförelse av stater med liknande ekonomier kan göras, dock kommer ett återkomman-

de fenomen vara att staterna har nationella lagar som skiljer sig vilket blir grunden till 

ökad respektive minskad etablering i den ena staten. 

Rättsläget, som det ser ut idag, pekar på en utveckling av ett nytt etableringssystem av 

SE-bolag runt om i Europa. Detta system ses som tydligast i Tjeckien och Tyskland som 

också är de stater med flest registrerade SE-bolag. Systemet bygger på att bildade SE-

bolag bildar SE-dotterbolag utan att aktivera en verksamhet eller anställa arbetstagare, 

detta för att sedan sälja vidare bolagen. Det är alltså tomma bolag som väntar på företa-

gare som vill köpa färdiga och registrerade SE-bolag. Det kan inte hittas några siffror på 

hur många av de befintliga SE-bolagen är skalbolag men i doktrin skrivs det om syste-

met som en ny trend inom SE-bolagsrätten. Jochem Reichert skriver i sin artikel
87

 att de 

som köper SE-bolagen anpassar de till att vara verksamma som SME-bolag, d.v.s. ha en 

mindre verksamhet i jämförelse med andra SE-bolag. Den trenden i sig är inget större 

problem, dock påstås det att dessa bolag lyckas undkomma reglerna om arbetstagarin-

flytande då de inte har mer än tio anställda under en period på 6 månader. Detta bero en-

ligt Reichert på att SE-bolagen inte behöver leda förhandlingar med sina anställda för-

rän de är aktiverade.   

Det är en anledning till att Tjeckien har en så attraktiv marknad men inte minst också 

den stat som har flest bolag idag. Dock kan det diskuteras om SE-bolagen verkligen var 

ämnade att utvecklas till en ny bolagsform som anses vara lämpad att funka inom SME 

verksamhet. 

Det som stadgas i förordningens ingress är att bolagsformen SE egentligen är menad att 

passa bolag som inte vill begränsa sin verksamhet till att endast svara på lokala behov 

men också på den europeiska marknadens behov. Det kan inte antas att rådet uttryckli-

gen utesluter SME-bolagen genom stadgandet
88

 ingressen i förordningen dock kan det 

                                                 
87 Reichert, se ovan not 47, a.a. s.302. 

88 Rådets förordning (EG) nr 2157/2001, ingress nr (1). 
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antas att SE-bolagen anses vara mindre passande för en SME-bolagsverksamhet. Ut-

vecklingen har inte kommenterats av kommissionen, mindre diskussioner kring detta 

har uppkommit i Tyskland. Dessa diskussioner har varit fokuserade på möjligheten att 

på ett legat vis bilda SE-bolag som är anpassade till att vara SME-bolag gällande arbets-

tagarinflytandet.
89

 

Den tidigare studie som har granskats under utredningens gång är en studie förberedd av 

Ernst & Young Societe d’Avocats på uppdrag av kommissionen. Det som kan utläsas av 

denna är att det i praktiken har utvecklats en ny marknad för SE-bolagen, en mellanväg 

för den som vill satsa men inte riktigt så stort, genom SE-skalbolag. 

Hur framtiden för SE-bolagen kommer att se ut verkar i dagsläget vara väldigt klar men 

samtidigt också oviss. Anledningen till detta är, enligt min bedömning, är att rådet i för-

ordningen stadgar ett syfte om vilken marknad och verksamhet SE-bolagen är anpassa-

de för. Detta syfte har genom utvecklingen av SE-skalbolagen som SME-bolag ändrats 

till något annat i praktiken. Om utvecklingen fortsätter på detta vis så är det oundvikligt 

att det kommer att uppstå många diskussioner kring SE-skalbolagen. Inte minst gällande 

arbetstagarinflytandet i bolagen och effekten av bristen på grund av det nya systemet. 

Det kan sägas att SE-bolagsformen är ett tydligt alternativ till den mycket komplicerade 

och spridda associationsrätten som tidigare fanns inom EU. SE-bolag är inte bara ett al-

ternativ till gränsöverskridande fusioner men också en enhetlig bolagsform som under-

lättar för bolag som vill utvecklas på en större internationell marknad utan att behöva 

genomgå komplicerade procedurer.  

 

                                                 
89 Reichert, se ovan not 47, a.a. s.303. 
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6 Slutdiskussion 

Den associationsrättsliga harmoniseringen inom den europeiska marknaden har varit 

och är fortfarande väldigt framgångsrik för stater med internationellt inriktade företag. 

Bolagens huvudsakliga syfte har följts i stora drag men en ny trend har också utvecklats, 

en trend som kanske kommer att göra vissa stater väldigt attraktiva. 

Förordningen och direktivet för SE-bolagen ser ut att täcka alla relevanta områden, dock 

har inte utvecklingen kommit så långt att brister och luckor som visar sig finnas i sy-

stemet har täppts igen. Ett exempel är utvecklingen av skalbolag, en betydande utveck-

ling som förväntas leda till många diskussioner på en europarättslig grund.  

Något som bör nämnas är vilka som egentligen var i målgruppen för SE-bolag när bo-

lagsformen uppkom. Som det också står i ingressen till förordningen efterfrågas bolag 

som kan och ska svara på lokala som gemenskapsrättsliga behov inom sina branscher. 

Det kan antas att SME bolag inte var de första som var ämnade att hamna i målgruppen 

med bolag som var tänkta att ombilda till SE-bolag. Utan tanken var snarare att stora in-

ternationella bolag skulle fusioneras och bilda SE-bolag för att enklare följa upp och 

vara verksamma inom den europeiska marknaden.  

Frågan är varför utvecklingen har lett till att de så kallade skal SE-bolagen har blivit en 

så attraktiv form av bolag i Tjeckien och Tyskland. Anledningen till detta verkar vara 

att registreringstiden för ett SE-bolag är ganska lång men inte minst också arbetstagarin-

flytande och dess komplicerade system. Det har uttryckts i flertalet artiklar att reglerna 

om arbetstagarinflytande verkar vara ett oetablerat system i stater som Spanien och Por-

tugal varför SE-bolagens regler verkar vara så komplicerade jämfört med staternas na-

tionella motsvarigheter till publika aktiebolag. För att ta reda på anledningen måste den 

nationella lagstiftningen granskas och jämföras med andra staters nationella lagstift-

ningar. En sådan utredning anses enligt mig vara för omfattande för en C-uppsats och 

väldigt tidskrävande. 

Hur ser då den geografiska etableringen ut av SE- bolagen och vad beror denna etable-

ring på?  

De medlemsstater som har flest bolag är Tjeckien och Tyskland, vilket också har kon-

staterats i uppsatsen. Sedan kommer ett antal andra stater som inte alls har lika många 
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SE-bolag men har fortfarande fler än den övriga skaran av länder med enstaka SE-

bolag.  

Det är ett stort ansvar att kunna anpassa en bolagsform som är avsedd att passa in i alla 

medlemsstater som har olika rättsgrunder. Den individuella delen i bedömningen av re-

spektive stat är nödvändig för att kunna göra en rättvis bedömning av förutsättningarna 

för SE-bolag att välja. 

Drivande faktorer som det skrivs om i kapitel fyra är de faktorer som har visat sig vara 

avgörande för SE-bolag vid val av stat för etablering. Dessa faktorer är av stor vikt för 

SE-bolagen, bortsett från de bolags- och skatterättsliga faktorerna. Framförallt är SE-

bolagens status och egenskaper drivande faktorer som ses som väldigt attraktiva. De 

faktorer som är knutna till staterna är egentligen de interna lagarna och formen av för-

ordningen samt direktivet, alltså hur staterna har kunnat anpassa sina nationella lagstift-

ningar till dessa dokument.   

Slutligen kan det sägas att SE-bolagens etablering beror på ett antal drivande faktorer, 

nämligen den europeiska status som erhålls genom att bilda SE-bolag, möjligheten att 

fusionera med utländska partners, att driva en verksamhet på en global marknad, att ha 

en enad ledning i en koncern men inte minst också kunna flytta bolagen utifrån de 

marknadsmässiga behov bolaget anses ha. 

Alla faktorer verkar väldigt positiva sett ur ett globalt perspektiv och en EU-rättslig 

aspekt. Dock kan det konstateras att det i teorin är skrivet en sak om hur SE-bolagen ska 

etableras men i praktiken har detta inte följts. Ett återkommande fenomen i uppsatsen 

verkar vara konsekvensen av att rådet lämnat viss del av de lagliga bestämmelserna till 

att kompletteras av medlemsstaterna. Men inte minst också ett bevis på att EU:s med-

lemmar ännu inte är redo för en integration som innebär en sammanslagning av något så 

centralt inom den nationella ekonomin nämligen bolagsrätten. Förhoppningen är att EU 

inom några år kommer att utveckla SE-bolagen ännu mer men även stoppa utvecklingen 

av skalbolagstrenden. 

Den europeiska marknaden anses också ha harmoniserats mer då större delen av SE-

bolagen har en verksamhet som tillgodoser den inre marknadens behov. Det kan konsta-

teras att vissa stater har dragit mer nytta av integrationen än andra.  
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Slutsatsen av denna uppsats blir alltså att den geografiska etableringen av SE-bolagen 

helt enkelt beror på de förutsättningar och möjligheter medlemsstaterna har att erbjuda. 

Alltså, de möjligheter som finns för ett SE-bolag att utvecklas och bli större, i enlighet 

med syftet om att tillgodose den inre marknadens behov vid sidan av de lokala. 
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Bilaga 1 

 

Dokument från Bolagsverket 

 

Skickat 20 april 2010, 11:32  av: 

Lena Göransson Norrsjö 

Bolagsjurist 

Telefon direkt: 060-18 44 41, Mobil: 076-115 86 51 

lena.norrsjo@bolagsverket.se 

I Bolagsverkets register finns för närvarande 9 SE-bolag registrerade.  Ett av dessa bo-

lag är dock på väg att flytta sitt säte till Nederländerna. Nedan följer hela listan med de i 

Sverige registrerade SE-bolagen.  

 

517100-0002  Bolagsstiftarna International SE  

 

Verksamhet: 

                                                          

Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt via dotter- och intressebo-

lag bedriva juridisk uppdragsverksamhet samt att äga och förvalta lös och fast egendom 

samt därmed förenlig 

Verksamhet.                                                     

 

517100-0077  CAPM Invest SE 

 

Verksamhet: 

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva rådgivning inom områdena finansie-

ring och strategiskt företagande, förvalta lös och fast egendom och därmed förenlig 

verksamhet.                     

 

 

 

 

 

 

517100-0051  IKANO Bank SE 
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Verksamhet: 

Banken får bedriva sådan bankrörelse som avses i 1 kap 3 § lagen (2004:297) om bank- 

och finansieringsrörelse. I denna bestämmelse anges att med bankrörelse avses rörelse i 

vilken det ingår:             

                                                                        

1. betalningsförmedling via generella betalsystem och                   

2. mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för         

   fordringsägaren inom högst 30 dagar                                  

                                                                        

Banken får vidare bedriva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt 

samband därmed enligt 7 kap 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. 

Enligt uppräkning i      

 nämnda lag får banken i sin verksamhet bland annat:    

                 

 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut 

obligationer (däribland säkerställda obligationer) eller andra jämförbara fordringsrätter,               

 2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och kredit mot 

panträtt i fast egendom eller fordringar      

 3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar och upplåta 

egendom till nyttjande (leasing),            

 4. förmedla betalningar,                                               

 5. tillhandahålla betalningsmedel,                                     

 6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden,         

 7. medverka vid värdepappersemissioner,                                

 8. lämna ekonomisk rådgivning,                                         

 9. förvara värdepapper,                                                

 10. driva rembursverksamhet,    

11. tillhandahålla värdefackstjänster,                             

12. driva valutahandel,                                            

13. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i lagen 

(2007:528) om värdepappersmarknaden, samt       

14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysnings-

lagen (1973:1173).               
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Banken kan vidare bedriva bland annat följande verksamhet:   

       

1. förmedling av försäkringar,                                     

2. inkassorörelse,                                                 

3. pensionssparrörelse enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande, och                                           

4. tillhandahållande av datatjänster.                                                                  

 

517100-0036   Mons Securities SE 

 

Verksamhet: 

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att äga och förvalta aktier och andra vär-

depapper och därmed förenlig verksamhet.         

 

 

 

517100-0069  Nyckel 0328 SE 

 

 

Verksamhet: 

Bolaget skall bedriva verksamhet i form av ägande av aktier i ett helägt dotterbolag.                                                  

 

 

 

 

 

517100-0093  Patroklos I SE (detta bolag har beslutat sig för att 

flytta till      Amsterdam, Nederländerna) 

 

 

Verksamhet: 
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Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva rådgivning inom områdena finansie-

ring och strategiskt företagande, förvalta lös och fast egendom och därmed förenlig 

verksamhet.      

 

 

517100-0085  Proba SE 

 

 

Verksamhet: 

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva rådgivning inom områdena finansie-

ring och strategiskt företagande, förvalta lös och fast egendom och därmed förenlig 

verksamhet.                    

 

 

517100-0010  Startplattan 39001 SE 

 

 

Verksamhet: 

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom samt 

därmed förenlig verksamhet.                 

 

 

517100-0028  Startplattan 39002 SE 

 

Verksamhet:  

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom samt 

därmed förenlig verksamhet.         

 

 

 


