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Abstract 

The freedom of establishment is a fundamental right on the internal market which 

enables companies to take up and pursue activity in other member states, “host states”, 

in a non discriminatory way. In situations where a company wishes to use the right to 

establish in a host state, complications will be discovered since the member states are 

applying different principles for deciding the nationality of a company. Since the Treaty 

of the Function of the European Union recognize both principles, and both of the legal 

areas company law and European international private law lack harmonization regarding 

companies wishing to perform such a transaction, the situation today brings the 

possibility that such a company could be covered by the legal system of several member 

states, or maybe no legal system at all.  

The Court of Justice of the European Union has through case law contributed to make 

the scope of the freedom of establishment a little bit clearer but there are still difficulties 

regarding situations when a company wishes to transfer its seat to another member state 

with a change of nationality. Today’s measures, for example the SE-company, is not 

enough to satisfy the companies wishing to transfer their seat to another member state. 

According to the writer, the Cartesio judgment brought an even greater need for a 14th 

Company Law Directive. The proposal for a 14th Company Law Directive enables 

companies to cease to be a company according to the legislation in the home state and 

then become a company according to the legislation in the host state without ever losing 

its legal personality. The conclusion is therefore that such a directive is crucial in order 

to make it possible for companies to fully enjoy and exploit the internal market.  
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Etableringsrätten är en grundläggande frihet på den inre marknaden vilken gör det 

möjligt för bolag att starta och driva verksamhet i andra medlemsstater utan att för den 

sakens skull riskera att utsättas för diskriminering. Då dessa bolag önskar utnyttja den 

fördragsstadgade etableringsfriheten genom att flytta sitt säte till en annan medlemsstat 

kommer svårigheter att uppstå då medlemsstaterna inom unionen många gånger 

använder olika anknytningsfaktorer för att bestämma bolags nationalitet. Då fördraget 

om Europeiska unionens funktionssätt godkänner båda lagvalsprinciperna samt det 

faktum att bolagsrättens och den europeiska internationella privaträttens område saknar 

tillfredställande harmonisering, kan situationen idag innebära att de bolag som önskar att 

vidta en sådan transaktion omfattas av fler än en medlemsstats rättsordning, eller i vissa 

fall ingen rättsordning alls. 

EU-domstolen har genom praxis bidragit till att i viss mån klargöra rättsläget på 

etableringsrättens område men oklarheter kvarstår för de situationer där bolag önskar att 

flytta sätet till en annan medlemsstat med åtföljande byte av nationalitet. Dagens 

gemenskapsrättsliga åtgärder, exempelvis SE-bolaget, är inte tillräckliga för att 

tillfredställa de bolag som önskar att genomföra en sådan transaktion. Enligt författaren 

har också den förhållandevis nya Cartesio-domen bidragit till ett ökat behov av ett 14:e 

bolagsdirektiv vilket möjliggör för bolag att flytta sätet till en annan medlemsstat. 

Processen skulle enligt detta direktiv innebära att bolaget skulle upphöra i 

ursprungsstaten samtidigt som det skulle bli en juridisk person i den nya medlemsstaten 

utan att under processen förlora sin status som rättssubjekt. Slutsatsen blir således att 

det är avgörande att åtgärder på EU-rättslig nivå vidtas, exempelvis genom det 14:e 

bolagsdirektivet, för att bolag till fullo ska kunna utnyttja den inre marknaden. 



 

 
iii 

Innehåll 

1 Inledning ......................................................................................... 1 
1.1 Bakgrund ........................................................................................... 1 
1.2 Syfte och avgränsning ....................................................................... 2 
1.3 Metod och material ............................................................................ 2 

2 Svensk aktiebolagsrätt .................................................................. 4 
2.1 Bakgrund ........................................................................................... 4 
2.2 Vilka möjligheter till flytt av bolags säte erbjuds i den  
 svenska lagstiftningen?...................................................................... 4 

3 EU-rätt ............................................................................................. 7 
3.1 Bakgrund ........................................................................................... 7 
3.2 Fri etableringsrätt ............................................................................... 7 
3.3 Sätes- och inkorporeringsprincipernas betydelse för  
 bestämmandet av bolags personalstatut ........................................... 9 

3.3.1 En kort bakgrund ............................................................................................. 9 
3.3.2 Inkorporeringsprincipen ................................................................................ 10 
3.3.3 Sätesprincipen .............................................................................................. 11 

3.4 Praxis ............................................................................................... 12 
3.4.1 Kort om betydelsen för gemenskapsrätten ................................................... 12 
3.4.2 Daily Mail ....................................................................................................... 12 
3.4.3 Centros .......................................................................................................... 13 
3.4.4 Überseering................................................................................................... 14 
3.4.5 Cartesio ......................................................................................................... 15 

3.5 Förflyttning av ett bolags säte inom EU ........................................... 16 
3.5.1 Hur  har EU-domstolens praxis påverkat rättsläget? ................................... 16 
3.5.2 Flytt av bolags säte utan byte av nationalitet ............................................... 17 
3.5.3 Flytt av bolags säte med byte av nationalitet ............................................... 18 

4 Harmoniseringsåtgärder ............................................................. 20 
4.1 Bakgrund ......................................................................................... 20 
4.2 Förslag till ett 14:e bolagsdirektiv ..................................................... 20 

4.2.1 Kort om bolagsdirektiven i allmänhet ............................................................ 20 
4.2.2 Förslaget till det 14:e bolagsdirektivet, om flyttning av ett bolags  
 säte från en medlemsstat till en annan med ändring av den  
 tillämpliga lagstiftningen, i synnerhet ............................................................ 21 

4.3 SE-förordningen och det europeiska aktiebolaget ........................... 23 
4.3.1 Något om bakgrunden .................................................................................. 23 
4.3.2 Flytt av säte ................................................................................................... 24 
4.3.3 Flytt av europabolags säte från Sverige till en annan medlemsstat ............. 24 
4.3.4 Europabolag i praktiken ................................................................................ 25 

4.4 Förslag till ett europeiskt privat aktiebolag (SPE-bolag) ................... 26 

5 Juridiska personers möjligheter till flyttning av bolagets 
sätet inom EU –  avslutande diskussion och slutsats ............. 28 
5.1 Harmoniseringsåtgärder .................................................................. 28 
5.2 Cartesio-domens betydelse för rättsläget ........................................ 29 
5.3 Slutsats ............................................................................................ 29 

Referenslista ...................................................................................... 33 

 

 



 

 
iv 

Förkortningslista 

 

EG    Europeiska Gemenskapen 

EU    Europeiska unionen 

EU-domstolen   Europeiska unionens domstol 

EUF-fördraget   Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt 

SE    Societas Europaea 

SPE  Societas Privata Europaea 

 



 

 

1 

1   Inledning 

1.1   Bakgrund  

Inom den Europeiska unionen1 garanterar den fördragsstadgade etableringsfriheten 

unionsmedborgarna rätten att bilda bolag och driva verksamhet på den inre marknaden, 

utan att för den sakens skull riskera att bli behandlade annorlunda än nationella bolag i den 

stat man önskar vara aktiv i.2 Dörren öppnas därigenom för bolag att flytta det faktiska eller 

registrerade sätet från den stat i vilket bolaget är rättsenligt bildat till en annan medlemsstat 

inom gemenskapens gränser. Då medlemsstaternas inhemska rättsordningar innehåller 

avsevärda skillnader kommer ett genomförande av en sådan transaktion i praktiken 

innebära stora svårigheter för bolagen.3 Det är i detta avseende som den europeiska 

internationella privaträtten ges utrymme då denna försvårar förverkligandet av EUF-

fördragets bestämmelser om etableringsfrihet genom att olika medlemsstater tillämpar olika 

principer för att fastställa bolagets rättsliga hemvist.4 

Problematiken tar sin utgångspunkt i att de två principerna, inkorporerings- och 

sätesprincipen, uppsätter olika kriterier för att avgöra vart den juridiska personens primära 

anknytning finns och därigenom bestämma vilken nationell rättsordning som är tillämplig. 

Då EUF-fördraget godkänner båda principerna, och inga harmoniseringsåtgärder vidtagits 

på den europeiska internationella privaträttens område, är detta fortfarande ett högaktuellt 

problem på bolagsrättens område. Gemenskapsrättsliga åtgärder i form av bolagsdirektiv 

och SE-förordningen5 har vidtagits för att överbygga svårigheterna och även EU-

domstolens praxis har varit vägledande på området för etableringsfriheten. Trots flertalet 

försök att lösa frågan om lagval har domstolen inte helt undanröjt problematiken.6 I ett av 

de senare fallen på området behandlas frågan om flyttning av bolags säten och frågan är 

huruvida rättsläget klarnat eller om behovet av ytterligare harmonisering kvarstår. 

 

                                                 
1 Fortsättningsvis EU. 
2 Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och upprättandet av Europeiska 
gemenskapen av den 13 december 2007, 2010/C 83/01, vilket trädde i kraft den 1 december 2009, 
fortsättningsvis EUF-fördraget, se artikel 49. 
3 Danelius, Johan, Aktiebolags rörlighet över gränserna, Svensk Juristtidning, SvJT 2010 s 120, på s 120.  
4 Danelius, Johan, Aktiebolags rörlighet över gränserna, Svensk Juristtidning, SvJT 2010 s 120, på s 122. 
5 Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag, fortsättningsvis är 

bolagsformen refererad som SE-bolag alternativt europabolag. 
6 Danelius, Johan, Aktiebolags rörlighet över gränserna, Svensk Juristtidning, SvJT 2010 s 120, på s 122. 
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1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med förevarande uppsats är att behandla följande frågeställningar: 

1. Vilka möjligheter en juridisk person inom EU har att flytta bolagets säte till en annan 

medlemsstat? 

2. Är de unionsrättsliga harmoniseringsåtgärderna för sådana transaktioner välmotiverade 

och tillräckliga? 

3. Vilka möjligheter erbjuder de svenska aktiebolagsrättsliga reglerna, så som de är 

utformade idag, för bolag som önskar att flytta sätet till en annan medlemsstat?  

I förevarande uppsats är utgångspunkten att den juridiska personen har sådan anknytning 

till unionsmedlemsstater att dessa omfattas av EU:s regler om etableringsfrihet, kopplingar 

till annan utländsk rätt kommer därmed inte göras. I denna framställning avses med juridisk 

person eller bolag ett aktiebolag. Då uppsatsen syftar att beröra den associationsrättsliga 

och EU-rättsliga aspekten av juridiska personers etableringsfrihet kommer den 

skatterättsliga synvinkeln att lämnas utan hänseende. Den europeiska internationella 

privaträtten kommer att begränsas till att belysa de områden som samspelar med EU-rätten 

och förevarande syfte, någon allmän presentation eller vidare utredning kommer därmed ej 

att göras. Denna uppsats begränsas till att utreda EU:s harmoniseringsförsök genom SE-

bolag, förslag om SPE-bolag7 samt förslaget om det 14:e bolagsdirektivet om 

gränsöverskridande förflyttning av bolags säte8 då omfattningen annars bedöms bli allt för 

långtgående. Genomgående i uppsatsen förutsätts att läsaren har juridiska förkunskaper, 

framför allt på EU-rättens och associationsrättens område. 

1.3   Metod och material 

I förevarande uppsats kommer rättskällor i form av att lagtext, praxis, förarbeten och 

doktrin att studeras i en hierarkisk ordning. Detta innebär att primärkällor kommer att 

användas i så stor utsträckning som möjligt för att sedan kompletteras med sekundärkällor i 

de fall då författaren i uppsatsens deskriptiva del finner det nödvändigt för att ge läsaren 

den bakomliggande förståelse som krävs. Av stor betydelse för området är även EU-

rättsligt material bestående av fördrag, direktiv, förordningar samt för uppsatsen relevanta 

avgöranden från EU-domstolen. Författaren kommer även att använda sekundärdata i 

form av juridiska artiklar vilket kan framstå som aningen osäkert, men då författaren 

                                                 
7 KOM(2008) 396 slutlig, Förslag till Rådets förordning om stadga om ett europeiskt privat aktiebolag (SPE-bolag).  
8 Utkastet till det 14:e bolagsdirektivet, Directive on the cross-border transfer of the registered office of 
Limited Companies, Dok.XV/6002/97-EN, förslaget har inte offentliggjorts. 
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bedömer att dessa har en viss betydelse då diskussionerna som förts av jurister belyser 

rättsområdets problematik på ett rimligt sätt.  

Förevarande framställning kommer huvudsakligen presenteras i två delar. I syfte att ge 

läsaren en djupare förståelse för rättsområdet kommer framställningen till att börja med 

utgöras av en deskriptiv del vilken sedan följs upp av en avslutande del där primär och 

sekundärkällorna kommer att diskuteras i syfte att identifiera och belysa de problem och 

svårigheter som detta område präglas av. 
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2   Svensk aktiebolagsrätt 

2.1  Bakgrund 

Vad som är utmärkande för att bedriva verksamhet i aktiebolagsform, till skillnad från 

andra associationsformer,9 är att aktieägarna inte är personligt ansvariga för bolagets 

förpliktelser.10 Detta resulterar i att aktiebolaget som bolagsform lämpar sig för 

företagsidéer som är ekonomiskt riskfyllda samt för organisation och finansiering av 

storskaligt företagande.11 Till skillnad från handelsbolag och enskild näringsverksamhet, där 

företagens och ägarnas ekonomi vävs in i varandra, finns det i aktiebolag en tydlig skiljelinje 

mellan bolaget och aktieägarna.12 Aktiebolaget ger aktieägarna tryggheten att dessa aldrig 

riskerar mer än det kapital de valt att satsa i bolaget.13 I aktiebolagslagen (2005:551), 

fortsättningsvis kallad aktiebolagslagen, förekommer regler som syftar att skydda bolagets 

borgenärer vilka värnar om det bundna kapitalet.14 Dessa regler är tvingande från det att 

bolaget bildas till dess att bolaget upplöses.  

Dagens aktiebolagslag genomgick stora förändringar som en reaktion på den internationella 

och tekniska utveckling som skett i ett explosionsartat tempo sedan föregångaren från 

1975.15 Efter Sveriges inträde i EU krävdes att aktiebolagslagen reformerades för att ligga i 

linje med den internationella utvecklingen och överensstämma med EU-rätten.16 En sådan 

anpassning var också viktig för att lagen skulle framstå som konkurrenskraftig i jämförelse 

med andra medlemsstaters regelverk.17  

2.2 Vilka möjligheter till flytt av bolags säte erbjuds i den 

svenska lagstiftningen? 

Med den ökande globalisering som präglar företagsmarknaden idag torde det ses som ett 

naturligt steg att medlemsstaters, i detta fall Sveriges, nationella lagstiftning erbjuder 

möjligheter för bolag att flytta sitt registrerade säte och således erhålla tillträde till en 

                                                 
9 Se exempelvis enskild näringsverksamhet och handelsbolag. 
10 1 kap 3 § aktiebolagslagen (2005:551), denna lag är fortsättningsvis refererad som ABL i fotnoterna, se 

exempelvis fotnot 26. 
11 Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, 2 uppl, Norstedts juridik, Stockholm, 2007, s 13. 
12 Lundén, Björn Aktiebolag skatt, ekonomi, juridik, 19 uppl, Björn Lundén Information AB, Stockholm, 

2011, s 15. 
13 Prop. 2004/05:85 Ny aktiebolagslag s 196. 
14 Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, 2 uppl, Norstedts juridik, Stockholm, 2007, s 17. 
15 Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, 2 uppl, Norstedts juridik, Stockholm, 2007, s 50.  
16 Prop. 2004/05:85 Ny aktiebolagslag s 197.  
17 Prop. 2004/05:85 Ny aktiebolagslag s 197. 
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internationell marknad. Så som de svenska aktiebolagsreglerna är utformade idag erbjuds 

ingen sådan lösning på nationellt plan, istället ser situationen ut som sådan att ett svenskt 

bolag som önskar att flytta sitt registrerade säte från Sverige till en annan medlemsstat 

måste avvecklas i enlighet med reglerna i 25 kapitlet aktiebolagslagen.18  

Den vanligaste anledningen till att bolag avvecklas är på grund av ekonomisk kris i bolaget 

men det finns också andra förhållanden som kan ge upphov till avveckling av företaget, 

exempelvis brist på tid och ork hos ägarna.19 Ett aktiebolag kan enligt svensk lag upphöra 

på två vis, närmare bestämt genom likvidation eller konkurs. Ytterligare två typer av 

upphörande, vilka inte kommer utvecklas vidare i denna uppsats, är fusion och fission där 

verksamheten istället fortsätts i ett annat bolag.20  

Att försätta ett företag i konkurs är ett tvångsförfarande som inleds när ett bolag kommit 

på obestånd, och detta obestånd inte förväntas vara tillfälligt.21 Det är antingen bolaget 

självt, genom dess styrelse, eller borgenärerna som begär att företaget ska försättas i 

konkurs och ett sådant beslut ska registreras i aktiebolagsregistret.22 Domstols beslut om 

konkurs medför att bolagsorganen förlorar rådigheten över verksamheten och dess 

tillgångar.23 Det är istället konkursboet, i form av ett självständigt rättssubjekt, som under 

förfarandet har i uppgift att ansvara för verksamhetens tillgångar.24 Om tillräckligt med 

tillgångar finns i boet är det i första hand de med prioriterade fordringar som får utdelning i 

konkursförfarandet. I regel är tillgångarna i ett konkursbo små medan skulderna är stora 

vilket medför att borgenärer med oprioriterade fordringar sällan får utdelning. 25 När 

konkursen är avslutad är bolaget upplöst och existerar inte längre som rättsubjekt.26   

Likvidation är ett förfarande som innebär att bolaget avvecklas och tillgångarna används 

för att betala de skulder som bolaget har och därefter betalas det eventuella överskottet ut. 

Förfarandet påminner om konkurs men en avgörande skillnad är att ett bolag som är på 

obestånd måste överlämna sina tillgångar till ett främmande rättsubjekt i form av en 

                                                 
18 Möjlighet till flytt av bolags säte erbjuds genom ett så kallat europabolag (SE-bolag) vilket utreds vidare 

under avsnitt 4.3. 
19 Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, 2 uppl, Norstedts juridik, Stockholm, 2007, s 365. 
20 Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, 2 uppl, Norstedts juridik, Stockholm, 2007, s 365. 
21 Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, 2 uppl, Norstedts juridik, Stockholm, 2007, s 370. 
22 25 kap 48 § ABL. 
23 Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, 2 uppl, Norstedts juridik, Stockholm, 2007, s 370. 
24 Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, 2 uppl, Norstedts juridik, Stockholm, 2007, s 370. 
25 Endast 4 % av de konkurser som genomförs har tillgångar som är så stora att de över huvud taget ger 

utdelning till  oprioriterade fordringsägare, se Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, 2 uppl, Norstedts 
juridik, Stockholm, 2007, s 371.  

26 25 kap 50 § ABL. 
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konkursförvaltare, vilket alltså inte är fallet vid likvidation.27 Likvidationsförfarandet kan 

aktiveras på tre olika vis, närmare bestämt genom ett stämmobeslut28, ett beslut fattat av 

bolagsverket29 eller ett domstolsbeslut30. Bolagets förmögenhetsmassa kvarstår och 

omhändertas av styrelsen och verkställande direktören till dess att en lämplig likvidator 

utsetts av antingen Bolagsverket eller allmän domstol.31  

Likvidatorn, som under likvidationsförfarandet träder i styrelsens och den verkställande 

direktörens ställning, har till uppgift att omvandla bolagets tillgångar till pengar, eller annat 

betalningsmedel, och genomföra likvidationen till dess att bolaget är upplöst och således 

upphör att existera.32 Avvecklingsprocessen präglas av aktieägar- och borgenärsintresset 

och det är här likvidatorns ansvar att kartlägga bolagets borgenärer och även ansöka om 

kallelse av okända borgenärer.33 Den borgenär som i detta skede inte hör av sig förlorar 

rätten att göra sin fordran mot bolaget gällande.34 Likvidatorn ska i enlighet med reglerna i 

aktiebolagslagen upprätta en slutredovisning vilken kan liknas vid en förvaltningsberättelse 

avseende tiden för likvidationens början till dess slut.35 När slutredovisningen genomgått 

revisorskontroll och slutligen framlagts anses bolaget upplöst och existerar därmed inte 

längre som rättssubjekt.36 

                                                 
27 Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, 2 uppl, Norstedts juridik, Stockholm,  2007, s 375. 
28 25 kap 1 § ABL. 
29 25 kap 10-11 §§ ABL. 
30 25 kap 12 och 17 §§ ABL. 
31 Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, 2 uppl, Norstedts juridik, Stockholm, 2007, s 375. 
32 25 kap 30 och 35 §§ ABL. 
33 25 kap 34 § ABL. 
34 Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, 2 uppl, Norstedts juridik, Stockholm, 2007, s 377. 
35 25 kap 40 § ABL.  
36 25 kap 41 § ABL. 
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3  EU-rätt  

3.1 Bakgrund 

Företags gränsöverskridande etableringar är en betydande del för det vidgade europeiska 

handelsutbytet och marknadernas internationalisering. Etableringsfriheten regleras i EUF-

fördraget men också i flertalet bolagsdirektiv37. Den fördragsstadgade etableringsfriheten 

innebär att utländska och inhemska rättssubjekt ska behandlas likvärdigt beträffande de 

förutsättningar som krävs för att få etablera sig i den berörda medlemsstaten.38 På området 

har också EU-domstolens praxis stor betydelse i utvecklingen av den fria etableringsrättens 

omfattning och innebörd.  

3.2 Fri etableringsrätt 

Etableringsfriheten innebär ett ”faktiskt utövande av en ekonomisk verksamhet genom en fast 

inrättning i en annan medlemsstat under obestämd tid” 39 och för bolag regleras denna frihet i 

EUF-fördragets fjärde avdelning, avseende fri rörlighet för personer tjänster och kapital, 

genom artiklarna 49 och 54. Dessa regler existerar i ett allmänekonomiskt syfte och har för 

avsikt att upprätthålla den inre marknaden, detta genom att erbjuda en marknad där bolag 

kan etableras, och säljare och köpare kan mötas, utan att utsättas för diskriminering av 

nationalitet eller någon annan snedvridning av konkurrensen.40 En sådan marknad, 

tillsammans med fri rörlighet av kapital, öppnar dörrar för företag och ger dem frihet att 

välja vilken medlemsstat som ger dem möjlighet att på bästa sätt tillvarata bolagets resurser. 

Det finns även en allmänsocial aspekt vid diskussionen om en välfungerande inre marknad 

som är värd att notera, nämligen att man genom en ökad produktion höjer 

levnadsstandarden för medborgarna på den inre marknaden.41  

 

 

                                                 
37 Mer om dessa under avsnitt 4.2. 
38 Bernitz, Ulf, Kjellgen, Anders, Europarättens grunder, 4 uppl, Norstedts juridik, Stockholm, 2007, s 298. 
39 Mål C-221/89 R. v. Secretary of State for Transport, ex p. Factortame [1991] ECR I-3905, p 20.  
40 Ugge, Per, Etableringsrätten inom EG – särskilt för juridiska personer, Institutet för Europeisk rätt vid 

Stockholms Universitet nr 4, Stockholm, 1991, s 18. 
41 Ugge, Per, Etableringsrätten inom EG – särskilt för juridiska personer, Institutet för Europeisk rätt vid 

Stockholms Universitet nr 4, Stockholm, 1991, s 19. 
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Artikel 49 EUF-fördraget42 anför följande: 

” Inom ramen för nedanstående bestämmelser ska inskränkningar för medborgare i en medlemsstat att fritt 

etablera sig på en annan medlemsstats territorium förbjudas. Detta förbud ska även omfatta inskränkningar 

för medborgare i en medlemsstat som är etablerad i någon medlemsstat att upprätta kontor, filialer eller 

dotterbolag.  

Etableringsfriheten ska innefatta rätt att starta och utöva verksamhet som egenföretagare samt rätt att bilda 

och driva företag, särskilt bolag som de definieras i artikel 54 andra stycket, på de villkor som 

etableringslandets lagstiftning föreskriver för egna medborgare, om inte annat följer av bestämmelserna i 

kapitlet om kapital.”  

Av artikel 54 EUF-fördraget43 följer: 

”Bolag som bildats i överensstämmelse med en medlemsstats lagstiftning och som har sitt säte, sitt 

huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom unionen ska vid tillämpningen av bestämmelserna i 

detta kapitel likställas med fysiska personer som är medborgare i medlemsstaterna.  

Med ”bolag” förstås bolag enligt civil- eller handelslagstiftning, inbegripet kooperativa sammanslutningar samt 

andra offentligrättsliga eller privaträttsliga juridiska personer, med undantag av sådana som inte drivs i 

vinstsyfte.”  

Genom artikel 49 EUF-fördraget följer en distinktion mellan vad som i doktrin kallas 

primär och sekundär etablering. I artikelns andra stycke definieras den primära 

etableringen, som genom artikel 54 också omfattar juridiska personer, vilken innefattar att 

ett bolag nyetablerar sig, övertar en redan existerande verksamhet eller en fullständig 

förflyttning av hela den fristående verksamheten till ett annat land.44 I det första stycket i 

artikel 49 EUF-fördraget uttrycks den sekundära etableringen vilken innebär att ett bolag 

upprättar dotterbolag, filial, agentur eller liknande i en annan medlemsstat.45 I första stycket 

sätts hinder upp för att motverka att medlemsstater ska behandla utländska bolag, som 

önskar att genomföra en sådan sekundär etablering, annorlunda i jämförelse med inhemska 

bolag och på så vis försvåra för sådan diskriminering.  

Primär och sekundär etablering medför båda en rättighet till fri rörlighet och icke-

diskriminering på den inre marknaden.46 En etablering, oavsett om den är av det första eller 

andra slaget, förutsätter att ett bolag har en viss grad av bestående närvaro i den andra 

                                                 
42 Före detta artikel 43 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, ”EG”, 24.12.2002, EGT C 

325/33. 
43 Före detta artikel 48 EG. 
44 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 4 uppl, Stockholm, 2010, s 275. 
45 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 4 uppl, Stockholm, 2010, s 275. 
46 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 4 uppl, Stockholm, 2010, s 276. 
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staten. EU-domstolen har uttalat att etableringsfrihetens syfte är att låta medlemsstaternas 

invånare, med andra ord unionsmedborgarna, ta del och utnyttja de ekonomiska 

möjligheterna i andra medlemsstater än hemstaten på ett säkert och kontinuerligt sätt.47 

Trots det faktum att EU-domstolen medgivit att etableringsfriheten ska omfattas av det 

grundläggande skyddet om icke-diskriminering har nyare rättspraxis från samma domstol 

indikerat att denna, i vissa situationer, är beredd att underkänna sådana inskränkningar som 

framstår som icke-diskriminerande men som i realiteten komplicerar tillträdet till den nya 

marknaden eller anses vara omotiverat betungande.48  

Det argumenteras i doktrin för att den primära etableringen också omfattar en flyttning av 

bolags faktiska säte från hemstaten till en annan medlemsstat, men att en sådan transaktion 

sällan sker i praktiken samt att flera medlemsstaters nationella lagstiftning inte godkänner 

ett sådant förfarande. Istället är det den sekundära etableringen, det vill säga genom 

dotterbolag, filialer och liknande, som använts i störst utsträckning trots de kostnader och i 

vissa fall den rättsosäkerhet som en sådan kan innebära.49 Det är härvid värt att nämna att 

det är på den sekundära etableringens område som EU-domstolen genom praxis lagt ner 

största delen arbete i syfte att klargöra fördragets omfattning och innebörd och därigenom 

undanröja hinder.   

3.3  Sätes- och inkorporeringsprincipernas betydelse för be-

stämmandet av bolags personalstatut 

3.3.1 En kort bakgrund 

För bolag som rättsenligt bildats enligt en medlemsstats lagstiftning, och därmed åtnjuter 

rättskapacitet i enlighet med det regelverket, vilka väljer att uteslutande bedriva verksamhet 

i den medlemsstaten, ”hemstaten”, uppstår inte någon problematik.50 Däremot uppstår 

svårigheter att bestämma vilken anknytningspunkt som ska avgöra vilken rättsordning som 

ska tillämpas för ett bolag då verksamheten bedrivs över gränserna i flera medlemsstater.51 

Det är alltså bolagets personalstatut, med andra ord vilken associationsrättslig lagstiftning 

                                                 
47 Se exempelvis C-55/94 Reinhard Gebhard v Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, 

[1995] REG s I-1465 och Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 4 uppl, Stockholm, 2010, s 
276. 

48 Se exempelvis C-442/02 Caixa Bank France v Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, 
REG 2004, s I-8961, kommenterad i Bernitz, Ulf, Kjellgen, Anders, Europarättens grunder, 4 uppl, Norstedts 
juridik, Stockholm, 2007, s 276, fotnot 14.  
49 Detta framgår av EU-domstolens praxis, se vidare i avsnitt 3.4 nedan. 
50 Severinsson, Daniel, EG:s etableringsrätt för bolag, Juridisk Tidskrift, JT 2003/04 årg. 15:1 s 69, på s 71. 
51 Severinsson, Daniel, EG:s etableringsrätt för bolag, Juridisk Tidskrift, JT 2003/04 årg. 15:1 s 69, på s 71. 
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som ska användas, som ska avgöras och således tillämpas på bolagets interna relationer.52 

Inom EU dominerar sätes- och inkorporeringsprinciperna, som får anses utgöra de två 

viktigaste principerna för att bestämma denna anknytningspunkt, vars huvuddrag ska 

redogöras för nedan.53 

3.3.2 Inkorporeringsprincipen 

Inkorporeringsprincipen, som exempelvis tillämpas av Sverige, Finland, Danmark, Irland, 

Storbritannien och Nederländerna, utgår från den stat i vilken bolaget är lagenligt bildat, 

inkorporerat, för att avgöra bolagets rättsliga hemvist.54 Inkorporeringsprincipen kräver inte 

att bolagets huvudkontor eller huvudsakliga verksamhet, eller någon verksamhet över 

huvud taget, bedrivs i den medlemsstat i vilken det stadgeenliga sätet är beläget. Resultatet 

för bolaget blir att det lyder under den rättsordning enligt vilken det är bildat även om 

bolagets faktiska säte flyttas till en annan medlemsstat.55  

Termen inkorporerad är inte helt klar då det inte är uppenbart vilka konkreta 

anknytningsfakta som förutsätts. För Sveriges del har inkorporeringsprincipen uttryckts 

genom att ett svenskt aktiebolag är ett bolag som rättsenligt bildats genom den svenska 

aktiebolagslagen och registrerats i det svenska aktiebolagsregistret.56 Det faktum att ett 

bolag är lagenligt registrerat i en medlemsstat anses dock tillräckligt för att bolaget ska 

bedömas ha hemvist, och på så vis vara inkorporerat, i en medlemsstat.57 Att lägga vikt på 

andra faktorer än just registreringen skulle kunna anses som försvårande och på sätt och vis 

missvisande i situationer då ett bolag väljer att flytta sitt registrerade säte till en annan 

medlemsstat, ” värdstaten”, och i och med den avgörande flyttningen byter nationalitet. 

Det torde vara naturligt att den nya värdstaten betraktas som bolagets hemstat, trots det 

faktum att bolaget inte är bildat där.58  

Inkorporeringsprincipen anses vara tydlig och enkel och ur EU-rättslig synvinkel den 

princip av de två som bäst främjar den fördragsstadgade fria rörligheten på så vis att den 

tillåter att bolagets nationalitet och säte är olika. Det diskuteras å ena sidan i doktrin att 

principen kan leda till snedvridning av konkurrensen och på så vis motverka den inre 

                                                 
52 Danelius, Johan, Aktiebolags rörlighet över gränserna, Svensk Juristtidning, SvJT 2010 s 120, på s 122. 
53 Severinsson, Daniel, EG:s etableringsrätt för bolag, Juridisk Tidskrift, JT 2003/04 årg. 15:1 s 69, på s 71. 
54 Danelius, Johan, Aktiebolags rörlighet över gränserna, Svensk Juristtidning, SvJT 2010 s 120, på s 122. 
55 Severinsson, Daniel, EG:s etableringsrätt för bolag, Juridisk Tidskrift, JT 2003/04 årg. 15:1 s 69, på s 72. 
56 Danelius, Johan, Aktiebolags rörlighet över gränserna, Svensk Juristtidning, SvJT 2010 s 120, på s 122.  
57 Danelius, Johan, Aktiebolags rörlighet över gränserna, Svensk Juristtidning, SvJT 2010 s 120, på s 122. 
58 Danelius, Johan, Aktiebolags rörlighet över gränserna, Svensk Juristtidning, SvJT 2010 s 120, på s 122. 
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marknadens syfte. Då det krävs att det berörda bolaget sätter sig in i hur andra 

medlemsstaters inhemska rättsordning och rättsystem är uppbyggt uppstår stora kostnader 

för bolaget. Detta är något som påstås gynna multinationella bolag då dessa kostnader kan 

anses motsvara deras stora omsättning medan så inte är fallet för små och medelstora 

bolag.59 Det argumenteras å andra sidan att nackdelarna med inkorporeringsprincipen 

istället kan underlätta för bolag som önskar att kringgå nationella skyddsregler för 

konsumenter, minoritetsägare, borgenärer, arbetstagare med flera. Emellertid menar man 

att sådant kan undvikas genom lagstiftning och praxis på området.60  

3.3.3 Sätesprincipen  

Tyskland, Belgien, Italien, Grekland, Frankrike, Österrike, Luxemburg, Spanien och 

Portugal är stater som valt att tillämpa den andra huvudprincipen för att fastställa bolags 

primära anknytning, närmare bestämt sätesprincipen. I stater som tillämpar sätesprincipen 

är utgångspunkten att den stat där bolaget har sitt faktiska säte anses utgöra hemvisten för 

bolaget varpå den statens rättsordning ska tillämpas.61 Vad som menas med faktiskt säte 

framgår, liksom inkorporerad, inte tydligt. Vad som dock står klart är att det inte motsvarar 

det stadgeenliga sätet som avses i artikel 54 EUF-fördraget.62 Generellt handlar det om att 

avgöra var tyngdpunkten för bolagets centrala ledning finns, vilket i regel brukar 

sammanfalla med platsen för bolagets huvudkontor.63 Den bakomliggande tanken med 

sätesprincipen är att bolaget ska vara underkastad den rättsordning i den medlemsstat som 

påverkas mest av bolagets verksamhet. Detta förhindrar att bolaget utnyttjar så kallad 

”forum shopping” vilket innebär att staten inte kan använda olika länders förmåner utan att 

samtidigt åläggas att uppfylla motsvarande skyldigheter.64 Samtidigt som sätesprincipen 

erbjuder ett skydd mot missbrukande av etableringsfriheten försvårar den möjligheterna för 

de bolag som önskar att bedriva gränsöverskridande handel.65  

Effekten av en flytt av bolagets säte från en medlemsstat till en annan samt hur man ska 

fastställa vart ett bolag har sitt faktiska säte är två problem som principen medför. När 

bolaget bedriver en gränsöverskridande verksamhet och de berörda medlemsstaterna 

                                                 
59 Lauterfeld, Marc,”Centros and the EC Regulation”, European Business Law Review, volume 12, 2001:3-4 s 79-

88 på s 84 samt Severinsson, Daniel, EG:s etableringsrätt för bolag, Juridisk Tidskrift, JT 2003/04, årg. 15:1 s 
69, på s 72. Vad som avses med små och medelstora bolag förklaras nedan under avsnitt 4.4. 

60 Severinsson, Daniel, EG:s etableringsrätt för bolag, Juridisk Tidskrift, JT 2003/04 årg. 15:1 s 69, på s 72. 
61 Danelius, Johan, Aktiebolags rörlighet över gränserna, Svensk Juristtidning, SvJT 2010 s 120, på s 122. 
62 Severinsson, Daniel, EG:s etableringsrätt för bolag, Juridisk Tidskrift, JT 2003/04, årg. 15:1 s 69, på s 71. 
63 Danelius, Johan, Aktiebolags rörlighet över gränserna, Svensk Juristtidning, SvJT 2010 s 120, på s 123. 
64 Severinsson, Daniel, EG:s etableringsrätt för bolag, Juridisk Tidskrift, JT 2003/04, årg. 15:1 s 69, på s 71. 
65 Severinsson, Daniel, EG:s etableringsrätt för bolag, Juridisk Tidskrift, JT 2003/04, årg. 15:1 s 69, på s 71. 
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tillämpar olika anknytningsfaktorer kan svårigheter uppstå när det gäller att avgöra vart 

bolagets centrala ledning och huvudsakliga verksamhet finns.66 Resultatet kan bli att bolaget 

anses lyda under fler än en medlemsstats rättsordning eller, i vissa fall, ingen rättsordning 

alls. 

En tydlig skillnad mellan de två principerna utgörs av att stater som tillämpar den senare 

principen i regel inte godtar att bolagets faktiska- och registrerade säte separeras, vilket 

länder som tillämpar den förra principen oftast gör.67 

3.4   Praxis 

3.4.1 Kort om betydelsen för gemenskapsrätten 

Det gemenskapsrättsliga regelverkets generella utformning har många gånger gett upphov 

till oklarheter snarare än vägledning, varpå EU-domstolens tolkningar av rättsakterna har 

kommit att få en central betydelse för de nationella domstolarna på den inre marknaden. 

Nedan presenteras fyra rättsfall i kronologisk ordning vilka belyser något av den 

problematik och de svårigheter som finns på den fria etableringsrättens område.68  

3.4.2 Daily Mail 

På grund av skatteskäl önskade det brittiska bolaget Daily Mail att flytta sitt faktiska säte till 

Nederländerna samtidigt som bolaget ville kvarstå som ett brittiskt bolag och inte förlora 

sin status som juridisk person i hemstaten. Enligt den brittiska lagen om bolagsrätt kan 

bolag, vilka bildats i överensstämmelse med nationell lagstiftning och har sitt säte i 

Storbritannien, utan att förlora sin status som juridisk person välja att placera sätet för 

bolagsledningen och huvudkontoret i en annan medlemsstat. Bolag med skatterättslig 

hemvist i Storbritannien utgör föremål för beskattning enligt nationell lagstiftning. Det är 

platsen där bolagsledningen befinner sig som enligt brittisk bolagsbeskattning bestämmer 

den skatterättsliga hemvisten och det krävdes härmed tillstånd från skattemyndigheten för 

att få flytta sätet till en annan medlemsstat. Emellertid förutsatte ett sådant krav om 

                                                 
66 Severinsson, Daniel, EG:s etableringsrätt för bolag, Juridisk Tidskrift, JT 2003/04 årg. 15:1 s 69, på s 71. 
67 Danelius, Johan, Aktiebolags rörlighet över gränserna, Svensk Juristtidning, SvJT 2010 s 120, på s 122. 
68 Notera att artiklarna som refereras till i efterföljande rättsfallssammanfattningar är de som nu finns att hitta 
i EUF-fördraget. 
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tillstånd att företaget trädde i likvidation vilket för Daily Mail skulle resultera i 

skattskyldighet i Storbritannien varpå tvist uppstod.69 

I EU-domstolen var huvudfrågan huruvida det var i strid mot unionsrätten att en 

medlemsstat hindrar ett bolag att flytta sitt säte till en annan medlemsstat.70 Domstolen slog 

fast att den i målet aktuella brittiska rättsregeln, om tillstånd för flyttning av bolags 

registrerade säte, inte föreskriver någon restriktion för sådana transaktioner som var 

aktuella i målet, då den endast har som funktion att en sådan flyttning kräver ett 

myndighetstillstånd. Domstolen markerade att bolag, till skillnad från fysiska personer, 

endast existerar i överensstämmelse med den nationella rättsordning enligt vilken de bildats 

och som reglerar deras funktion. Vidare slår domstolen fast att medlemsstaternas nationella 

regelverk inte sällan innehåller stora och avgörande skillnader vad gäller kravet på 

anknytning till det nationella territoriet vid bolagets bildande, samt även vilka möjligheter 

som finns att i ett senare skede ändra denna anknytning.71 EUF-fördraget har i och med 

artikel 54 i fördraget jämställt bolagets säte, huvudkontor och huvudsakliga verksamhet 

som anknytningsfaktorer och på så vis beaktat de skillnader som finns i olika 

medlemsstaters inhemska regelverk.  

Då medlemsstaterna inte antagit direktiven om samordning av lagstiftningarna på det 

bolagsrättsliga området fanns det anledning för domstolen att fastslå att de skillnader som 

finns i olika medlemsstaters rättsordningar beträffande anknytningsfaktorer och möjligheter 

till flyttning av bolags säte inte är problem som kan lösas enbart av etableringsrätten och 

artiklarna 49 och 54 EUF-fördraget, utan ska istället lösas genom lagstiftning eller avtal 

som vilka vid tidpunkten för avgörandet inte kommit till stånd.72 

3.4.3 Centros73 

Ett danskt par önskade att bedriva verksamhet i form av ett aktiebolag. I syfte att undvika 

danska aktiebolagsrättsliga regler med ett krav på ett lägsta aktiekapital startade paret bolag 

i Storbritannien, vars bolagsregler avseende minimikravet på aktiekapitalet var betydligt 

lägre. När paret sedan ville registrera en filial i Danmark, som var det land de ville bedriva 

all näringsverksamhet i, avvisade den danska registreringsmyndigheten anmälan trots att 

                                                 
69 Daily Mail p 1-7. 
70 Daily Mail p 8-9. 
71 Daily Mail p 18-20 
72 Daily Mail p 23. 
73 Mål C-212/97 Centros Limited v Ehrvervs- og Selskabsstyrelsen [1999] ECR I-1459, fortsättningsvis ”Centros”. 
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Centros levde upp till de krav som danska regler satte upp för sådan registrering med 

hänvisningen att paret ämnade kringgå danska tvingande regler. Efter att process drivits i 

Danmark överlämnade den danska domstolen frågan för förhandsavgörande i EU-

domstolen.74 

EU-domstolen fann att det utgjorde ett hinder av etableringsfriheten att neka registrering 

av en filial till ett bolag som upprättats i överensstämmelse med regelverket i den  

medlemsstat där bolagets säte finns. Trots detta instämmer EU-domstolen att vissa 

åtgärder är berättigade för att förebygga ett otillbörligt undandragande av den nationella 

rätten och således ett missbruk av etableringsrätten. I en sådan situation där de nationella 

domstolarna ska beakta ett sådant missbruk måste vid en sådan bedömning hänsyn tagas till 

de syften som gemenskapsbestämmelserna eftersträvar att uppnå.75 Det ansågs inte vara 

tillräckligt att ett bolag inte bedriver verksamhet i den medlemsstat där sätet finns, utan 

endast i medlemsstaten där företagets filial finns, för att påvisa att missbruk föreligger och 

på den grunden neka registrering i den senare staten. Domstolen konstaterar att det ej 

överensstämmer med EU-rätten, i synnerhet inte artiklarna 49 och 54 EUF-fördraget, att 

neka registrering av en filial till ett bolag som bildats i enlighet med en annan medlemsstats 

lagstiftning och har sitt säte i den medlemsstaten, med motiveringen att filialen undgår 

inhemska bolagsrättsliga bestämmelserna då dess syfte är att göra det möjligt för bolaget att 

bedriva sin fullständiga ekonomiska verksamhet i den stat där filialen bildats.76 

3.4.4 Überseering77 

I Überseering tog domstolen Centros-målet ett steg längre. Bakgrunden tar sin 

utgångspunkt i att ett tyskt bolag åtog sig att, genom ett entreprenadavtal, för det 

holländska bolaget Überseering BV:s räkning utföra arbete på byggnader som hade 

uppförts på en fastighet som några år tidigare förvärvats av Überseering. Arbetet 

genomfördes men Überseering påpekade att det förelåg felaktigheter i hur arbetet utförts.78 

Före det att Überseering väckte talan mot det tyska bolaget förvärvade två tyska 

medborgare samtliga andelar i Überseering. I och med förvärvet övergick då enligt tysk rätt 

Überseerings faktiska säte till Tyskland varpå det krävs att bolaget ombildar sig på ett 

                                                 
74 Centros p 8-13. 
75 Centros p 21-25. 
76 Jämför mål 79/85 D.H.M Segers v Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Bank- en Verzekeringswezen, Groothandel en 

Virje Beroepen (REG 1986, s 2375) p 16, Centros p 26-30. 
77 Mål C-208/00 Überseering v Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC) [2002] ECR I-9919, 
fortsättningsvis “Überseering”. 
78 Überseering p 6-8. 
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sådant vis att det erhåller rättskapacitet enligt tysk rätt. Detta är ett resultat av att Tyskland 

tillämpar den så kallade sätesprincipen, vilket innebär att bolagets rättskapacitet ska prövas i 

enlighet med den rättsordning som är tillämplig på den plats där bolagets faktiska säte 

finns. Utan rättskapacitet besitter inte den part som för talan vid tysk domstol 

partsbehörighet. Med detta vid handen avvisade de tyska underinstanserna Überseerings 

talan med motiveringen att bolaget, i och med överlåtelsen till de tyska medborgarna, 

saknade rättskapacitet och således också partsbehörighet.79  

I EU-domstolen konstaterades att det faktum att en medlemsstat underlät att erkänna ett 

bolags rättskapacitet enligt en annan medlemsstats rättsordning utgjorde en sådan 

begränsning av etableringsfriheten som inte kunde anses förenlig med artiklarna 49 och 54 

EUF-fördraget. Inte heller ansågs att ett bolag som rättsenligt bildats i en annan 

medlemsstat och därför inte tillerkänns rättskapacitet och partsbehörighet i 

etableringsmedlemsstaten utgöra ett sådant obligatoriskt krav som motiverar en 

begränsning av etableringsfriheten.80 Domstolen ansåg därigenom att ett bolag som är 

rättsenligt upprättat i en medlemsstat enligt det landets nationella regler ska kunna utöva sin 

fördragsstadgade etableringsfrihet i en annan medlemsstat vilken ska erkänna den 

rättskapacitet, och således också den partsbehörighet, som bolaget enligt inhemska regler 

har.81  

3.4.5 Cartesio82 

Cartesio är ett av de senaste avgörandena avseende etableringsrätten på bolagsrättens 

område. Bolaget bildades i form av ett kommanditbolag som var registrerat i Ungern där 

bolagets säte också var beläget. Cartesio hade för avsikt att flytta sitt registrerade säte från 

Ungern till Italien men ändå kvarstå att regleras av den ungerska lagstiftningen och ansökte 

därmed av ändring i bolagsregistret. Den ungerska registreringsmyndigheten vägrade dock 

att godkänna en sådan ändring med motiveringen att ungersk rätt inte tillät att bolag, som 

bildats i landet, flyttar sitt registrerade säte till en annan medlemsstat och samtidigt 

fortsätter tillämpa ungersk lag som personalstatut. En sådan flytt skulle kräva att Cartesio 

                                                 
79 Überseering p 1-12. 
80 Überseering p 80-81 och 92-93. 
81 Überseering p 95. 
82 Mål C-210/06 Cartesio Oktató Szoláltató bt [2008] REG s I-9641, fortsättningsvis ”Cartesio”. 
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skulle behöva avveckla sin verksamhet för att sedan bildas på nytt i överensstämmelse med 

den lag i den medlemsstat som bolaget önskar att bedriva näringsverksamhet.83 

Cartesio väckte talan som till slut nådde upp till Ungerns högsta instans, vilka begärde att 

EU-domstolen skulle lämna ett förhandsavgörande.84 Domstolen inledde med att 

konstatera att då registreringsmyndigheten i Ungern inte tillåter en flyttning av Cartesios 

säte samtidigt som ungersk rätt ska kvarstå som personalstatut måste, som nämnts ovan, 

bolaget avvecklas för att sedan startas på nytt i den nya medlemsstaten. EU-domstolen 

erinrade i detta avseende att ett bolag endast existerar i enlighet med den rättsordning i den 

medlemsstat bolaget bildas, vilket tidigare konstaterats i Daily Mail-målet85.86  

I nästa steg slår domstolen fast att det ligger inom medlemsstaternas befogenhet att 

bestämma de krav för anknytning som krävs för att ett bolag ska anses rättsenligt bildat 

samt att de i denna egenskap ska kunna omfattas av etableringsrätten, som den anknytning 

som krävs för ett bevarande av denna status i ett senare stadie. Medlemsstatens befogenhet 

innefattar även möjligheten att inte låta ett bolag, som omfattas av dess inhemska 

lagstiftning, bibehålla denna status då bolaget avses att förläggas i en annan medlemsstat 

genom att flytta sätet till värdstaten och på så vis avbryta den anknytning som föreskrivs i 

hemstatens nationella rättsordning.87 Slutligen konstaterar domstolen att i de situationer då 

ett bolag önskar att flytta sitt säte och samtidigt ändra personalstatut inte kan krävas att 

ifrågavarande bolag träder i likvidation eller på annat sätt tvingas till upplösning. Ett sådant 

hinder för bolaget utgör enligt EU-domstolen en inskränkning av etableringsrätten som, 

om den inte kan rättfärdigas av tvingande hänsyn till allmänintresset, är otillåten enligt 

artikel 49 EUF-fördraget.   

3.5 Förflyttning av ett bolags säte inom EU 

3.5.1 Hur  har EU-domstolens praxis påverkat rättsläget? 

I detta avsnitt ska de möjligheter ett bolag har att flytta sitt säte enligt gällande rätt 

sammanfattas. Det framgår inte uttryckligen i EUF-fördraget att bolag har möjlighet att 

flytta mellan medlemsstater men det är dock ostridigt att EU-rätten ger bolag som önskar 

                                                 
83 Cartesio p 21-27 och 103. 
84 Cartesio p 40 och 99. 
85 Daily Mail p 19. 
86 Cartesio p 103-104. 
87 Cartesio p 110. 
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att bedriva gränsöverskridande handel betydande möjligheter att genomföra detta.88 Nedan 

presenteras två olika typer av flyttningar av bolagets säte, den första situationen berör 

transaktioner då bolagets personalstatut kvarstår och den andra situationen omfattar 

transaktioner med ändring av bolagets personalstatut. Det är härvid viktigt att notera för 

läsaren att vara uppmärksam på vissa viktiga aspekter, så som skillnaden mellan att flytta 

sitt säte och sin verksamhet. Återigen ska poängteras att åtskilja situationer som avser flytt 

av bolagets registrerade säte eller bolagets faktiska säte. Slutligen måste även hänsyn tas till 

flyttning som innebär ett byte av nationalitet samt sådan flyttning som innebär att bolaget 

kvarstår som rättssubjekt i hemstaten.89 

3.5.2 Flytt av bolags säte utan byte av nationalitet 

Rättsordningen i den hemstat i vilken ett bolag är rättsenligt bildat kan uppställa hinder i 

den nationella lagstiftningen avseende situationer då ett bolag önskar att flytta sitt faktiska 

säte samtidigt som bolaget önskar att kvarstå som rättssubjekt och således behålla sin status 

i ursprungsstaten.90 Sådan var situationen i det i ovannämnda Daily Mail-målet. EU-

domstolen konstaterade i Daily Mail att hemstatens nationella krav på bolag som önskade 

att flytta sitt faktiska säte till en värdstat samtidigt som bolaget kvarstod som rättsubjekt i 

hemstaten inte stod i strid med den fördragsstadgade etableringsrätten.91 Domstolen 

framhöll härvid att bolag endast existerar i enlighet med den medlemsstats nationella 

lagstiftning som det är rättsenligt bildat samt reglerar dess funktion.92  

I Daily Mail var fallet som sådant att de båda i målet aktuella staterna tillämpade 

inkorporeringsprincipen, däremot i sådana situationer då det rör sig om en två stater som 

tillämpar olika principer uppstår problematik.93 Sådana svårigheter rör, utöver de 

administrativa hinder som kan uppkomma, frågor i lagvalshänseenden. I situationer där 

hemstaten tillämpar inkorporeringsprincipen och värdstaten tillämpar sätesprincipen blir 

resultatet att bolaget som önskar att flytta sitt faktiska säte till värdstaten kvarstår som 

rättsubjekt i hemstaten medan det också anses höra hemma i värdstaten.94 Sådana 

situationer var länge oklara tills Centros och Überseering i viss mån klargjorde rättsläget. 

Dessa fall bidrog med lösningen att det är inkorporeringsstatens rättsordning som ska ges 

                                                 
88 Danelius, Johan, Aktiebolags rörlighet över gränserna, Svensk Juristtidning, SvJT 2010 s 120, på s 126. 
89 Danelius, Johan, Aktiebolags rörlighet över gränserna, Svensk Juristtidning, SvJT 2010 s 120, på s 126. 
90 Danelius, Johan, Aktiebolags rörlighet över gränserna, Svensk Juristtidning, SvJT 2010 s 120, på s 127. 
91 Daily Mail p 18. 
92 Daily Mail p 19. 
93 Danelius, Johan, Aktiebolags rörlighet över gränserna, Svensk Juristtidning, SvJT 2010 s 120, på s 127. 
94 Danelius, Johan, Aktiebolags rörlighet över gränserna, Svensk Juristtidning, SvJT 2010 s 120, på s 127. 
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företräde och värdstaten, då den tillämpar sätesprincipen, kan således inte tvinga bolaget att 

registreras som rättssubjekt där eller underkänna bolaget dess rättskapacitet.95 

Då ett bolag önskar att flytta sitt faktiska säte från hemstaten vilken tillämpar 

sätesprincipen till en värdstat som i sin tur tillämpar inkorporeringsprincipen var rättsläget, 

även här, länge ovisst.96 I Cartesio behandlade EU-domstolen en sådan situation och slog 

fast under vilka förutsättningar ett bolag får flytta sitt registrerade säte utan byte av 

nationalitet. Härvid konstaterades att även sådana situationer ska regleras av rätten i den 

medlemsstat i vilken bolaget är inkorporerat.97  

Sammantaget kan man säga att oberoende av om situationen rör en flyttning av ett bolags 

faktiska säte eller en flyttning av ett bolags registrerade säte utan byte av nationalitet ska 

den slutsats som EU-domstolen kom fram till i Daily Mail-domen tillämpas.   

3.5.3 Flytt av bolags säte med byte av nationalitet 

I det fall ett bolag önskar att flytta sitt registrerade säte till en värdstat med byte av 

nationalitet och utan ett föregående krav på att behöva träda i likvidation eller på annat vis 

avvecklas i hemstaten är rättsläget idag oklart. Om de berörda medlemsstaternas inhemska 

rättsordningar erkänner en sådan flyttning av bolags säte med åtföljande byte av 

personalstatut kan denna genomföras, dock är området, som konstaterats, långt ifrån 

harmoniserat. Då medlemsstaternas nationella regelverk varierar avsevärt, och skillnaderna 

många gånger är av avgörande betydelse, är det idag svårt att praktiskt möjliggöra och 

realisera en fullkomligt rättssäker flytt.98 

Av Cartesio-domen framgår att en hemstat, då denne inte lagstiftat om saken, kan vara 

skyldig att under vissa förutsättningar medverka för bolagets omregistrering i en annan 

medlemsstat utan någon föregående upplösning.99 Domstolen konstaterar i ett obiter 

dictum-uttalande100 att fördragets bestämmelser om etableringsfrihet också omfattar den 

inhemska rättsordningens regler om upplösning. Därigenom kan lagstiftningen utgöra en 

otillåten inskränkning av etableringsrätten i det fall då hemstaten, utan på allmänintresset 

                                                 
95 Danelius, Johan, Aktiebolags rörlighet över gränserna, Svensk Juristtidning, SvJT 2010 s 120, på s 127. 
96 Danelius, Johan, Aktiebolags rörlighet över gränserna, Svensk Juristtidning, SvJT 2010 s 120, på s 127. 
97 Danelius, Johan, Aktiebolags rörlighet över gränserna, Svensk Juristtidning, SvJT 2010 s 120, på s 128. 
98 Det 14:e bolagsdirektivet redogörs under avsnitt 4.2. 
99 Danelius, Johan, Aktiebolags rörlighet över gränserna, Svensk Juristtidning, SvJT 2010 s 120, på s 130. 
100 På latin ”vid sidan om saken”. 
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grundade hinder, förbjuder ett bolag att flytta sitt säte till en värdstat vars rättsordning 

godkänner att ett bolag ombildas till ett i den staten hemmahörande rättssubjekt.101  

EU-domstolen ger i och med domen i Cartesio två förutsättningar för att ett bolag ska ha 

rätt till flyttning av sätet med åtföljande byte av nationalitet.102 Det ska, för det första, inte i 

hemstaten förekomma något hinder med tvingande hänsyn till allmänintresset, och för det 

andra ska rättsordningen i värdstaten erkänna en sådan flyttning av sätet med byte av 

personalstatut. Sammantaget bestäms frågan huruvida ett bolag får byta nationalitet primärt 

utifrån i vilken omfattning värdstatens rättsordning godkänner en sådan transaktion. Frågan 

om värdstaten har full och uteslutande frihet att avgöra denna fråga är dock fortfarande 

oklart.103 

 

 

 

                                                 
101 Se punkt 111-113 Cartesio samt Danelius, Johan, Aktiebolags rörlighet över gränserna, Svensk Juristtidning, 

SvJT 2010 s 120, på s 131. 
102 Danelius, Johan, Aktiebolags rörlighet över gränserna, Svensk Juristtidning, SvJT 2010 s 120, på s 131. 
103 Danelius, Johan, Aktiebolags rörlighet över gränserna, Svensk Juristtidning, SvJT 2010 s 120, på s 131. 
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4   Harmoniseringsåtgärder 

4.1 Bakgrund 

Globaliseringen och den ökade rörligheten över gränserna, inte minst för bolag, får en allt 

större betydelse inom Europa och det är därmed av avgörande betydelse, för både EU, 

medlemsstater och bolag, att det finns ett gemensamt regelverk som kan erbjuda flexibla 

lösningar. Bolagsrätten, tillsammans med regler om redovisning, var bland de första 

lagstiftningsområden som åtnjöt harmonisering på gemenskapsnivå då sådana åtgärder var 

av avgörande betydelse för att uppnå en gemensam inre marknad.104 Utvecklingen på 

bolagsrättens område har krävt att nya direktiv och förordningar har införts samt att redan 

existerande rättsakter har uppdaterats och anpassats i syfte att bibehålla sitt värde för den 

inre marknadens aktörer. Värt att notera är att dessa moderniserande åtgärder inte 

förändrat räckvidden eller det grundläggande innehållet i berörda direktiv. 105 Två, av flera, 

huvudspår i harmoniseringsarbetet är åtgärder för harmonisering av den nationella 

bolagslagstiftningen samt upprättandet av en europeisk aktiebolagsform vilka presenteras 

ytterligare i nästföljande avsnitt.106  

4.2 Förslag till ett 14:e bolagsdirektiv 

4.2.1 Kort om bolagsdirektiven i allmänhet 

Den inre markadens funktion är, som nämnts ovan, motivet till ett samordnande av 

medlemsstaternas bolagsrättsliga lagstiftning. För att uppnå en harmonisering av den inre 

marknadens olika aktiebolagslagstiftningar har de så kallade bolagsdirektiven på området 

utfärdats.107 Härvid kan nämnas att Sverige vid inträdet till EU genomförde en anpassning 

till det andra bolagsdirektivet i form av att i lagtexten skilja på publika- och privata 

aktiebolag varigenom det förra har ett krav på aktiekapital om 500 000 kr, och det senare 

ett aktiekapitalkrav om 50 000 kr.108 Exempel på förhållandevis nyligen antagna 

                                                 
104 KOM(2007) 394 slutlig s 3. 
105 KOM(2007) 394 slutlig s 3. 
106 Bernitz, Ulf, Kjellman, Anders, Europarättens grunder, 4 uppl, Norstedts Juridik, Stockholm, 2010, s 297. 
107 Bernitz, Ulf, Kjellman, Anders, Europarättens grunder, 4 uppl, Norstedts Juridik, Stockholm, 2010, s 298. 
108 1 kap 5 och 14 §§ ABL, direktiv 77/91/EEG ändrat genom direktiv 2006/68/EG, EUT 2006 L 264/32, 

samt Bernitz, Ulf, Kjellman, Anders, Europarättens grunder, 4 uppl, Norstedts Juridik, Stockholm, 2010, s 299. 
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bolagsdirektiv är det 13:e bolagsdirektivet om uppköpserbjudanden109 samt det tionde 

bolagsdirektivet beträffande gränsöverskridande fusioner mellan medlemsstaterna110. 

4.2.2 Förslaget till det 14:e bolagsdirektivet, om flyttning av ett bolags säte 

från en medlemsstat till en annan med ändring av den tillämpliga 

lagstiftningen, i synnerhet 

Det 14:e bolagsdirektivets syfte var att möjliggöra för bolag att flytta sitt registrerade säte 

från en medlemsstat inom gemenskapen till en annan med byte av nationalitet genom en 

process som erbjuder juridisk säkerhet.111 Utgångspunkten är att bolaget ska vara en juridisk 

person i enlighet med hemstatens nationella regelverk för att sedan övergå till att vara en 

juridisk person i enlighet med värdstatens inhemska lagstiftning utan att för den sakens 

skull förlora sin rättssubjektivitet under processen. Detta resulterar i att bolaget ska 

avregistreras i hemstaten utan att behöva inleda ett likvidationsförfarande och på så vis 

upplösas samt, i nästa skede, inregistreras i värdstaten utan att behöva genomgå en 

nybildningsprocess vilket resulterar i att bolagets tillgångar och skulder kvarstår orörda 

trots flyttningen till den nya medlemsstaten.112  

Förslaget fick i huvudsak av positivt mottagande vid konsultationen från flera 

medlemsstater samt också Europaparlamentet, vars roll på den inre marknaden inte 

omfattar initiativtagande113, som markerade att behovet av ett bolagsdirektiv som reglerar 

gränsöverskridande flyttningar av bolags säten var absolut nödvändigt för den fria 

etableringsrätten och uppmanade därmed kommissionen att upprätta och presentera ett 

förslag om sådant 14:e bolagsdirektiv.114  

Behovet att kunna hantera de rättsliga frågor som härstammar från en gränsöverskridande 

flyttning av bolags registrerade säte inom unionen var först uppmärksammad i offentliga 

konsultationer vilka genomfördes av kommissionen 1997 och  vid ett senare tillfälle 2002, 

                                                 
109 Direktiv 2004/25/EG om uppköpserbjudanden, EUT 2004 L 142/12, genomfört i Sverige främst genom 

2006 års lag om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, prop 2005/06:140. 
110 Direktiv 2005/56/EG om gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar, EUT 2005 L 

310/1.  
111 IP/04/270, Press Release on 26th February 2004 Company law: Commission consults on the cross border transfer of 

companies’ registered offices samt Danelius, Johan, Aktiebolags rörlighet över gränserna, Svensk Juristtidning, SvJT 
2010 s 120, på s 129. 

112 Severinsson, Daniel, EG:s etableringsrätt för bolag, Juridisk Tidskrift, JT 2003/04 årg. 15:1 s 69, på s 74. 
113  Denna rätt reserveras till kommissionen, se Bernitz, Ulf, Kjellman, Anders, Europarättens grunder, 4 uppl, 

Norstedts Juridik, Stockholm, 2010, s 56 och 58-62. 
114 Betänkande den 26 juni 2006 om den senaste utvecklingen av och planerna för bolagsrätten 

(2006/2051(INI)).  



 

 

22 

varpå ett förslag om ett 14:e bolagsdirektiv presenterades.115 Tio år senare, i juni 2007, 

beslutade kommissionen att lägga förslaget på is genom följande uttalande av 

kommissionären Charlie McCreevy: 

 “But there are also some unresolved issues concerning the cross-border transfer of a company’s seat and 

stakeholders seek more legal certainty in that respect. The Commission had envisaged submitting a proposal 

for a directive this year.  

However, our preparatory work has led me to the conclusion that we should not rush forward with 

legislation. If we are to propose legislation, we must be sure there is a reasonable chance of a result with 

added value for business. The economic case is not as obvious or clear-cut as it may seem and Member States 

currently follow different approaches to which they are strongly attached.  

Moreover, the Court of Justice will soon take a decision in a case that could provide us with new insights on 

the current legal situation in Europe. As you know, the Court has already in the past delivered fundamental 

judgments in the area of company mobility. I am therefore convinced that we should wait for the outcome of 

this case which is likely to bring more clarity into this complicated matter. We expect the judgment to be 

delivered in the autumn of this year.”116 

Det kom inte som någon större överraskning när kommissionen knappt fyra månader 

senare, i oktober 2007, valde att helt överge förslaget om det 14:e bolagsdirektivet. 

McCreevy angav följande motivering till slopandet av förslaget: 

“[…] the result of the economic analysis of the possible added value of a directive were inconclusive. 

Companies already have legal means to effectuate cross-border transfer. Several companies have already 

transferred their registered office, using the possibilities offered by the European Company Statute. Soon the 

Cross-Border Mergers Directive, which will enter into force in December, will give all limited liability 

companies, including SMEs, the option to transfer registered office. They could do so by setting up a 

subsidiary in the Member State to which they want to move and then merging the existing company into this 

subsidiary. To my mind it is only if this framework is found wanting, that further legislative action in the 

shape of a 14th Company Law Directive would be justified. Therefore, I have decided not to proceed with 

the 14th Company Law Directive.”117 

Kommissionen ansåg därmed att det inte förelåg ett direkt behov av ett nytt bolagsdirektiv 

och motiverade detta främst med att det redan erbjuds andra gemenskapsrättsliga lösningar 

som möjliggör ett utnyttjande av den fördragsstadgade etableringsfriheten. I synnerhet 

                                                 
115 SEC(2007) 1707, Commission Staff Working Document, Brussels 12.12.2007, s 5.  
116 SPEECH/07/441 of 28 June 2007, Company law and corporate governance today. 5th European Corpo-

rate Governance and Company Law Conference, Berlin, s 2.   
117 SPEECH/07/592 of 3 October 2007, Speech by Commissioner McCreevy at the European Parliament’s 

Legal Affairs Committee, Brussels, s 3. 
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åsyftades möjligheten till gränsöverskridande fusioner samt möjligheten att bilda ett 

europabolag, vilket utvecklas närmare i nästkommande avsnitt.118 

De som förespråkar det 14:e bolagsdirektivet och behovet av upprättandet av ett sådant 

argumenterar ofta för att detta stärker den fördragsstadgade etableringsfrihet som 

unionsmedborgare garanteras samt att ett sådant direktiv, som ger europeiska bolag 

flyttningsrätt, skulle öka koncerners flexibilitet.119 

4.3 SE-förordningen och det europeiska aktiebolaget 

4.3.1 Något om bakgrunden 

I takt med utvecklingen och internationaliseringen har det blivit aktuellt för företag att 

bedriva verksamhet i två eller flera medlemsstater, något som tidigare endast kunnat ske 

genom ett koncernförhållande där moderbolaget är etablerat i en medlemsstat och 

dotterbolaget i en annan. En ofrånkomlig effekt av ett sådant koncernförhållande blir att 

moder- och dotterbolaget måste tillämpa respektive lands nationella lagstiftning vilket kan 

medföra viss problematik och således sätter upp hinder för att kunna utnyttja den 

gemensamma marknaden fullt ut.120 Som en lösning utvecklades SE-förordningen och den 

gemensamma bolagsformen SE-bolaget, Societas Europaea, vilket är en europeisk 

aktiebolagsform skapad för gränsöverskridande verksamhet. Europabolaget är en 

bolagsform som existerar vid sidan om medlemsstaternas inhemska 

aktiebolagslagstiftningar, där syftet istället är att på gemenskapsnivå skapa en enhetlig 

rättslig ram enligt vilken företag på den inre marknaden kan skapa och omorganisera sin 

verksamhet.121  

Europabolaget är en juridisk person som ska vara registrerat och ha sitt huvudkontor i en 

medlemsstat och ett aktiekapital om minst 120 000 euro. Ytterligare en förutsättning för att 

få bedriva verksamhet i form av europabolag är att verksamheten bedrivs i minst två 

medlemsstater inom gemenskapen.122  

                                                 
118 Vossestein, Gert-Jan, Transfer of the Registered Office: the European Commission’s Decision not to Submit a Proposal 

for a Directive, Utecht Law Review, Volume 4, issue 1, march 2008, s 60. 
119 Danelius, Johan, Aktiebolags rörlighet över gränserna, Svensk Juristtidning, SvJT 2010 s 120, på s 130. 
120 Bernitz, Ulf, Kjellgen, Anders, Europarättens grunder, 4 uppl. Norstedts juridik, Stockholm, 2010, s 300. 
121 Direktiv 2001/86/EG om komplettering av stadgan för europabolag vad gäller arbetstagariflytande, EUT 

2001 L 294/22 och Bernitz, Ulf, Kjellgen, Anders, Europarättens grunder, 4 uppl, Norstedts juridik, 
Stockholm, 2010, s 300. 

122 Se art 1, 2 och 4 Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga för europabolag, EUT 2001 L 294/1. 
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4.3.2 Flytt av säte 

Ett europabolag har möjlighet att under vissa förutsättningar flytta bolagets säte till en 

annan medlemsstat. Fördelen med en sådan flytt är att bolaget inte behöver träda i 

likvidation eller upplösas genom ett konkursförfarande och inte heller behöver en ny 

juridisk person bildas. Fördelarna för borgenärerna är i en sådan situation stora, då sådana 

fordringsägare inte förlorar rätten att göra sina fordringar gällande mot företaget i och med 

att detta flyttat sitt säte till en annan medlemsstat.123   

4.3.3  Flytt av europabolags säte från Sverige till en annan medlemsstat 

Då ett europabolags säte ska flytta från Sverige till ett annat EU-land är det bolagets 

styrelse eller lednings- eller förvaltningsorgan som ska upprätta ett sådant förslag, vilket i 

sin tur ska offentliggöras enligt nationella regler i säteslandet.124 De juridiska och 

ekonomiska aspekter och konsekvenser som en sådan flytt kan innebära ska redovisas för 

bolagets aktieägare, borgenärer och arbetstagare.125 Då europabolaget ska flytta från Sverige 

till en annan medlemsstat ska ett sådant förslag inlämnas till Bolagsverket för registrering 

och kungörande i Post- och Inrikes Tidningar.126 Efter det att en sådan kungörelse skett ska 

Bolagsverket omedelbart underrätta Finansinspektionen och Skatteverket. Skulle bolaget 

stå under Finansinspektionens tillsyn har denna rätt att motsätta sig, om motsättningen är 

motiverad med hänsyn till allmänintresset finns, att europabolaget flyttar sitt registrerade 

säte.127 

Det krävs att Europabolaget ansöker hos Bolagsverket om tillstånd till flyttning av säte i 

enlighet med art 8 i SE-förordningen. Under tiden för handläggningen av sådant tillstånd 

har Skatteverket möjlighet att besluta om det finns hinder för en sådan flytt till annan 

gemenskapsstat.128 Då beslut om att det inte finns hinder mot flytt av bolagets säte tagits, 

ska bolagets borgenärer skriftligen underrättas och därigenom delges information, bland 

annat om beslutet samt vilka möjligheter fordringsägarna har att motsätta sig detta.129 Det 

begärda tillståndet ska meddelas till bolaget såvida ingen borgenär motsatt sig beslutet, 

ärendet ska i sådana fall överlämnas till allmän domstol. Det krävs i en sådan situation att 

                                                 
123 Bolagsverkets hemsida, genom http://www.bolagsverket.se/foretag/europabolag/flytta_sate/(18/4 2011). 
124 10 § Lag (2004:575) om europabolag. 
125 10 § Lag (2004:575) om europabolag. 
126 12 § Lag (2004:575) om europabolag. 
127 9 a § Lag (2004:575) om europabolag.  
128 11 a § Lag (2004:575) om europabolag. 
129 12 § Lag (2004:575) om europabolag. 

http://www.bolagsverket.se/foretag/europabolag/flytta_sate/
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bolaget visar att den klagande borgenären erhållit full betalning eller säkerhet för sina 

fordringar för att bolaget ska erhålla ifrågavarande tillstånd.130  

Då bolagsverket beslutat om tillstånd, eller ärendet avgjorts av domstol, och detta vunnit 

laga kraft ska verket utfärda ett intyg vilket bekräftar att europabolaget uppfyllt de krav som 

förutsätts för att en sådan flytt av sätet ska kunna genomföras.131 När bolaget erhållit detta 

intyg kan det därefter registreras i den nya medlemsstaten. Den nya medlemsstatens 

berörda myndighet ska därefter delgiva Bolagsverket information om att flytten registrerats 

och verket kan därefter stryka europabolaget ur det svenska registret och i nästa steg 

kungöra uppgiften i Post- och Inrikes Tidningar.132  

4.3.4 Europabolag i praktiken  

Visionen om ett europabolag som lyder under ett enhetligt gemenskapsrättsligt regelverk 

visade sig dock vara omöjligt att realisera. Resultatet av den SE-förordning som 

presenterades lämnade stora och betydande frågor till den nationella lagstiftaren att besluta 

om.133 Den nationella lagstiftningen rörande publika aktiebolag omfattar därigenom även 

SE-bolagen i den utsträckningen som hänvisningarna i förordningen anger, samt är det den 

nationella lagstiftarens ansvar att i vissa fall utfärda kompletteringsföreskrifter för sådana 

bolag.134 I de avseenden som varken förordningen eller annan gemenskapsrättslig 

lagstiftning reglerar en viss fråga ska det nationella regelverket för publika aktiebolag i den 

medlemsstat där bolagets säte finns tillämpas. Med säte avses härmed det registrerade sätet. 

Förordningen kräver att det registrerade sätet och bolagets huvudkontor är belägna i 

samma medlemsstat, värt att nämna är att detta emellertid inte betyder att något klart 

ställningstagande för inkorporeringsprincipen tagits. Det kan istället motsatsvis 

argumenteras att närmast ge uttryck för sätesprincipen.135  

Avseende ovannämnda reglering har denna effekten att den gränsöverskridande rörligheten 

för europabolag i vissa fall är mer begränsad än den för vissa nationella bolag i enlighet 

med EU-domstolens praxis. Det har i härigenom talats om att denna inte skulle vara 

förenlig med fördraget, detta är dock något som med hjälp av Cartesio-domen 

                                                 
130 14 § Lag (2004:575) om europabolag. 
131 15 § Lag (2004:575) om europabolag. 
132 Bolagsverkets hemsida, genom http://www.bolagsverket.se/foretag/europabolag/flytta_sate/(18/4 2011). 
133 Danelius, Johan, Aktiebolags rörlighet över gränserna, Svensk Juristtidning, SvJT 2010 s 120, på s 132. 
134 Danelius, Johan, Aktiebolags rörlighet över gränserna, Svensk Juristtidning, SvJT 2010 s 120, på s 133. 
135 Danelius, Johan, Aktiebolags rörlighet över gränserna, Svensk Juristtidning, SvJT 2010 s 120, på s 133. 

http://www.bolagsverket.se/foretag/europabolag/flytta_sate/
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konstaterades att inte vara fallet.136 Medlemsstaterna gavs i och med EU-domstolens dom i 

Cartesio möjlighet att fritt sätta upp hinder i den inhemska lagstiftningen då nationella 

bolag önskade att separera det registrerade och faktiska sätet. Således borde samma princip 

gälla en av medlemsstaterna överenskommen förordning.137  

Vidare kommer inte förordningen i detalj diskuteras, vad som är värt att belysa är att den 

de facto innehåller regler som ger bolag i unionen möjlighet att röra sig över gränserna och 

flytta sätet. Genomförandet är dock relativt komplex då detta måste utföras i flera steg, se 

exemplet avseende svenska aktiebolag under rubrik 4.3.2, och processen kan därigenom bli 

tidskrävande138 och kostsam för bolaget. 

4.4 Förslag till ett europeiskt privat aktiebolag (SPE-bolag) 

Inom EU uppgår de små och medelstora bolagen till cirka 99 %, varpå ungefär 8 % av 

dessa bolag bedriver gränsöverskridande verksamhet.139 Kategoriseringen av bolagen i EU, 

det vill säga om bolaget klassas som ett litet, medelstort eller stort bolag, bestäms efter 

storleken på bolagets personlastyrka och omsättning eller årlig balansomslutning. Ett 

företag som sysselsätter färre än 50 personer och med en omsättning alternativt en 

balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro per år faller under kategorin litet 

bolag.140 Ett medelstort företag utgörs istället av ett bolag med färre än 250 anställda, en 

omsättning som understiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning om maximalt 43 

miljoner euro.141 SPE-bolaget, Societas Privata Europaea, är ett förslag som åsyftar att 

underlätta och förbättra möjligheterna för sådana små och medelstora bolag att växa över 

gränserna på den inre marknaden och således stärka deras konkurrenskraft gentemot de 

multinationella bolagen.142 Det kan, så som rättsläget ser ut idag, bli en kostsam process att 

etablera ett bolag i en annan medlemsstat då de inhemska reglerna kan variera avsevärt 

både när det kommer till att starta och bedriva verksamhet i annan medlemsstat. Då 

unionen består av 27 olika rättsordningar är en EU-rättslig åtgärd därför nödvändig för att 

                                                 
136 Danelius, Johan, Aktiebolags rörlighet över gränserna, Svensk Juristtidning, SvJT 2010 s 120, på s 133. 
137 Danelius, Johan, Aktiebolags rörlighet över gränserna, Svensk Juristtidning, SvJT 2010 s 120, på s 122. 
138 Bolag får räkna med att processen kan ta upp till två år. 
139 KOM(2008) 396 slutlig s 2. Det kan härvid vara av intresse att dra en parallell till den svenska marknaden 

där de privata aktiebolagen, vilka främst utgörs av fåmansbolag, dominerar då dessa omfattar så mycket 
som 99 % av de bolag som regleras av aktiebolagslagen, se Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, 2 uppl, 
Norstedts juridik, Stockholm, 2007, s 56. 

140 Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag 
samt små och medelstora bolag, EUT 2003 L 124/36. 

141 Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag 
samt små och medelstora bolag, EUT 2003 L 124/36. 

142 KOM(2008) 396 slutlig s 2. 
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små och medelstora bolag ska kunna använda sig av en och samma bolagsform inom 

gemenskapen.143 Företagen skulle i och med SPE-bolaget erbjudas en enhetlig, rättsligt 

säker, mindre kostsam och flexibel lösning på de problem som en gränsöverskridande 

etablering idag innebär.  

I konsekvensanalysen till förslaget om SPE-bolaget diskuterade kommissionen huruvida ett 

utvidgande av SE-förordningen kunde göras och därigenom innefatta de små och 

medelstora bolagen. Dock konstaterades det att en sådan komplettering skulle medföra 

avsevärda förändringar i förordningen samt omförhandlingar med medlemsstaterna vilket i 

slutänden inte ansågs vara ett välmotiverat förslag.144 

                                                 
143 KOM(2008) 396 slutlig s 3. 
144 KOM(2008) 396 slutlig s 5. 
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5 Juridiska personers möjligheter till flyttning av 

bolagets sätet inom EU –  avslutande diskussion och 

slutsats 

5.1 Harmoniseringsåtgärder 

De svårigheter som uppstår till följd av medlemsstaternas olika lagvalsprinciper har man 

försökt att undanröja genom att vidta åtgärder på EU-rättslig nivå. I och med SE-

förordningen har man öppnat upp marknaden för bolag att bedriva en gränsöverskridande 

verksamhet och således gett bolagen ett verktyg då dessa önskar att flytta sitt säte från en 

medlemsstat till en annan med åtföljande byte av personalstatut. Problemen med 

europabolaget är dock flera. Då stora delar överlämnas till den nationella lagstiftaren 

innebär detta att den enhetliga bolagsform som eftersträvades inte uppnåddes, vilket för 

bolagen betyder att dessa trots att de bildar europabolag måste ta stor hänsyn till de 

nationella rättsregler som finns i den värdstat de önskar att flytta till. Effekten blir att de 

kostnader och den förståelsen för den utländska rättsordning som en flyttning kräver i viss 

mån kvarstår till nackdel för företagarna, då regelverket för sådana bolag inte är fullständigt 

enhetligt. 

Vidare är europabolaget anpassat för stora, multinationella bolag vilket betyder att 

majoriteten, närmare bestämt 99 %, av företagen inom unionen inte kan utnyttja denna 

bolagsform. Detta ger förslaget om ett europeisk privat aktiebolag anledning att diskuteras. 

Till skillnad från det nuvarande SE-bolaget innehåller inte det ifrågavarande förslaget något 

krav på att bolagets registrerade och faktiska säte är begränsade till att vara belägna i samma 

medlemsstat. Detta kastar i viss mån ett nytt ljus på SE-förordningen och huruvida den 

skulle getts samma innebörd, det vill säga begränsat förläggandet av registrerat och faktiskt 

säte till samma medlemsstat, om denna hade upprättats idag. En gemensam europeisk 

företagsform för små och medelstora bolag skulle kunna bidra till att de hinder som annars 

präglar en gränsöverskridande verksamhet undanröjs och affärsverksamheten förenklas 

avsevärt.  
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5.2 Cartesio-domens betydelse för rättsläget 

Av kommissionens uttalande145 framgår att man fann dagens möjligheter att etablera sig i 

andra medlemsstater, exempelvis genom dotterbolag, filialer eller liknande samt genom den 

gemenskapsrättsliga bolagsformen SE-bolaget, vara åtgärder som motiverar att det inte 

finns ett direkt behov av ett nytt bolagsdirektiv. Det framgår också att EU-domstolens då 

kommande dom i Cartesio-målet var ytterligare en av anledningarna till att kommissionen 

valde att överge förslaget om ett nytt bolagsdirektiv för gränsöverskridande flytt av bolags 

säte. I fallet kom domstolen fram till att fördraget inte hindrar medlemsstaterna att upprätta 

lagstiftning som förhindrar att nationella bolags möjligheter att flytta sätet till en annan 

medlemsstat om dessa avser att kvarvara att regleras av hemstatens lagstiftning efter den 

gränsöverskridande flytten. Då fallet ställs på sin spets kan konstateras att det emellertid 

inte berör den fråga som det 14:e bolagsdirektivet skulle tagit sikte på. I sitt obiter dictum-

uttalande fastslog domstolen i Cartesio att hemstaten inte får förbjuda nationella bolag att 

flytta sitt säte till en värdstat, och därigenom ombildas till ett i den staten existerande 

rättsubjekt, genom krav om att bolaget först måste upplösas i hemstaten. Följaktligen 

omfattar etableringsfriheten situationer med gränsöverskridande flyttning av bolags säte. 

Värt att notera är att EU-domstolen härvid inte gjort skillnad på situationer där den 

gränsöverskridande flytten av sätet innebär en ombildning av bolagsformen eller ej, 

huruvida Cartesio-domen styrker detta eller ej är inte helt klart men vad som kan 

konstateras är att domstolen inte utesluter en sådan tolkning. Frågan som kvarstår efter 

Cartesio-domen blir huruvida domstolens obiter dictum-uttalande eliminerat behovet av 

det 14:e bolagsdirektivet helt eller om gemenskapen fortfarande är i behov av en sådan 

rättsakt?  

5.3 Slutsats  

Det kan konstateras att ett flertal åtgärder vidtagits på gemenskapsrättslig nivå i syfte att 

garantera bolag en ökad rörlighet på den inre marknaden. Dock kvarstår problematiken för 

de bolag som önskar att flytta sitt registrerade säte med ett åtföljande byte av personalstatut 

varpå behovet av ytterligare harmonisering, enligt författaren, fortfarande finns.  

Kommissionen ansåg inte att behovet av det 14:e bolagsdirektivet var stort då det redan 

idag erbjuds gemenskapsrättsliga möjligheter för bolag som önskar att bedriva 

                                                 
145 Se kommissionärens McCreevys uttalande under avsnitt 4.2. 
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gränsöverskridande verksamhet genom att flytta sitt säte. De exempel som härvid åsyftas är 

upprättande av dotterbolag, filial eller liknande samt europabolagsformen.146 Enligt 

författaren är detta emellertid inte tillräckligt då respektive åtgärders fördelar många gånger 

överskuggas av de nackdelar och den komplexitet som dessa också innebär. Som exempel 

kan SE-bolaget återigen nämnas. Detta är en bolagsform som endast lämpar sig för stora 

multinationella bolag då den förutsätter en så pass stor kapitalinsats att den utesluter de 

små och medelstora bolag som utgör en övervägande majoritet av de bolag som verkar på 

den inre marknaden. Härvid kan tilläggas att den långdragna processen, det vill säga tills det 

att bolaget är etablerat i den nya värdstaten, samt kravet på att bolagets registrerade och 

faktiska säte ska vara belägna i samma medlemsstat innebär att bolagsformen inte alls fyller 

den funktion som en smidig lösning på problemet med en gränsöverskridande flyttning 

som ursprungligen var tänkt. Det kan också konstateras att europabolaget inte på ett 

lämpligt sätt löser de motsättningar avseende bestämmande av personalstatut som följer av 

olika medlemsstaters nationella rättsordningar.  

Avsaknaden av harmonisering på området innebär att redan existerande bolags möjligheter 

till flyttning av det registrerade sätet är helt beroende av medlemsstaternas nationella 

lagstiftning. Rätten till en fullständigt fri etablering av det registrerade sätet inom unionen 

reserveras därmed endast till de bolag som nybildas i den aktuella värdstaten.  

För ett svenskt aktiebolag som önskar att flytta sitt registrerade säte till en annan 

medlemsstat innebär detta att det berörda bolaget måste träda i likvidation och därigenom 

upphöra som rättsubjekt i Sverige, då regler för en sådan specifik situation saknas. Bolaget 

måste alltså efter avvecklingen i Sverige nybildas i den värdstat som detta önskar att bedriva 

verksamhet i. Resultatet blir härmed att bolaget förlorar den kreditvärdighet som byggts 

upp i hemstaten samt även den ekonomiska historik som bolaget innehade i Sverige vilket 

kunnat motivera framtida borgenärer och finansiärer att investera tid och pengar i bolaget. 

Rent ekonomiskt innebär ett sådant förfarande en större risk för små privata aktiebolag, 

vilka i Sverige utgör majoriteten av de svenska aktiebolagen, jämfört med stora 

multinationella bolag för vilka processens kostnader står i proportion med omsättningen. 

Kravet på att företaget måste träda i likvidation i Sverige och sedan starta upp 

verksamheten på nytt i värdstaten innebär ett direkt hinder för de bolag som önskar att 

genomföra en sådan transaktion. Då detta är ett problem som inte endast förekommer i 

                                                 
146 Härvid är värt att nämna att fusion också utgör en sådan möjlighet för bolag men denna diskuteras ej i 

förevarande uppsats.  
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Sverige utan också i andra medlemsstater är behovet av ytterligare harmonisering därför av 

vikt för att till fullo möjliggöra den inre marknaden.  

I och med den efterlängtade Cartesio-domen hoppades många på att rättsläget skulle klarna 

och att det 14:e bolagsdirektivets vara eller inte vara skulle försvinna. Domstolen tillförde 

obiter dictum att det i de situationer där bolag önskar att flytta sitt säte och samtidigt ändra 

personalstatut, varpå bolaget därigenom ombildas till ett i värdstaten existerande 

rättsubjekt, inte kan krävas att det ifrågavarande bolaget först måste upplösas i hemstaten 

och att detta är något som ligger inom ramen för etableringsfriheten. Att detta uttalande 

ersätter behovet av ett 14:e bolagsdirektiv är dock något som författaren har svårt att se då 

uttalandet är långt ifrån tillräckligt för att betrygga de bolag som önskar att genomföra en 

sådan transaktion en rättssäker och effektiv transaktion. Det är inte rimligt att ett enskilt 

uttalande kan erbjuda en sådan tydlighet och detaljerad reglering som ett direktiv kan, då 

det är många frågor som i anknytning måste beröras. Härvid kan nämnas att skattemässiga 

och arbetsrättsliga perspektiv är av betydelse för att en sådan reglering ska vara -

tillfredställande. Av stor vikt är också direktivet så utförligt som möjligt reglerar aktieägares 

och minoritetsägares rättigheter istället för att i dessa avseenden överlåta det till den 

nationella lagstiftaren.  

Avgörandet i Cartesio-målet ger vid handen att det är medlemsstaternas nationella lagstift-

ning som avgör huruvida den primära etableringen i form av en flyttning av bolags registre-

rade säte med åtföljande byte av personalstatut är möjlig eller inte. Ett direktiv som på ge-

menskapsrättslig nivå ger ett tydligt regelverk är därmed enligt författaren av avgörande be-

tydelse för bolagsrätten. Det 14:e bolagsdirektivet om gränsöverskridande förflyttning av 

bolags säte skulle inte bara eliminera oklarheterna på bolagsrättens område utan även de 

svårigheter som finns på den europeiska internationella privaträttens område. Detta skulle 

innebära att det harmoniseringsbehov som finns avseende lagvalsproblematiken, skulle ges 

klarhet. 

Författarens samlade bedömning av rättsläget är att de möjligheter som ett bolag har i 

dagsläget inte, till skillnad från vad kommissionen antydde, är tillräckliga för att bolag till 

fullo ska kunna utnyttja sin fördragsstadgade etableringsfrihet. Själva tanken med EU och 

arbetet i gemenskapen är att skapa en inre marknad och effekten av utebliven 

harmonisering kan i detta avseendet innebära att juridiska personer inte åtnjuter en 

likvärdig behandling, vilket riskerar att gå emot själva syftet med etableringsfriheten. SPE-
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bolaget skulle kunna få en positiv effekt då de små och medelstora bolag som finns inom 

unionen är i behov av en gemenskapsrättslig åtgärd som undanröjer den komplexitet och 

de kostnader som en gränsöverskridande verksamhet idag innebär. Huruvida en sådan 

gemensam bolagsform kan uppnås, sett till resultatet av SE-bolaget, har däremot 

författaren svårt att se inom den närmsta framtiden. Med detta vid handen finner 

författaren att det 14:e bolagsdirektivet inte bara är nödvändigt för etableringsfrihetens 

funktion, och därigenom även den inre marknadens funktion, utan också att det är det enda 

lämpliga alternativet för att övervinna de svårigheter som utgörs av att medlemsstaterna 

inom unionen tillämpar olika lagvalsprinciper i den nationella bolagsrättsliga lagstiftningen.  
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