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Sammanfattning 

Kommissionen presenterade år 2008 ett förslag om en ny europeisk associationsform ett 

s.k. SPE-bolag (Societas Privata Europaea), ett privat europabolag särskilt anpassat för små 

och medelstora företag. Syftet med förordningen är bl.a. att göra det enklare och mer flexi-

belt för små och medelstora företag att utöva sin verksamhet och etablera sig på den inre 

marknaden och därav stärka deras konkurrenskraft. I takt med utvecklingen av bolagsrätten 

på den överstatliga nivån är bolagsrätten i Sverige också föremål för utveckling och föränd-

ring. En utredning, SOU 2009:34, tillsattes för att överväga ändringar i bl.a. aktiebolagsla-

gen vilka skulle medföra förenklingar för de privata aktiebolagen och däribland göra det 

enkelt att etablera och driva privata aktiebolag i Sverige.  

Syftet med förevarande uppsats är att utreda huruvida SPE-förordningen förväntas få ge-

nomslagskraft på privata aktiebolag i Sverige. Vidare är syftet bl.a. att utreda om SPE-

förordningens eventuella konkurrenskraft påverkas av regelförenklingarna i den svenska 

bolagsrätten? Fyra verktyg för utvärdering ligger till grund för uppsatsens syfte vilka är flex-

ibilitet, enkelhet, effektivitet (bl.a. i ekonomisk betydelse) och modernitet. Verktygens in-

nebörd klarläggs och analyseras i början av framställningen. För att ett regelverk ska vara 

konkurrenskraftigt och således få framgång krävs att nämnda fyra verktyg är uppfyllda.  

Förslaget om en SPE-förordning är, med grund i verktygen för utvärdering, ett betydligt 

bättre regelverk för privata aktiebolag än vad det svenska regelverket är, trots att den har 

vissa brister. SPE-bolaget kommer således vara mer konkurrenskraftigt än ABL, även efter 

att utredningens regelförenklingsförslag träder i kraft. Detta eftersom regelförenklingsför-

slaget anses vara ett ”klent” försök till att stärka de privata aktiebolagens konkurrenskraft.  
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Abstract  

In 2008 the Commission presented a proposal for a new European corporate form a so 

called SPE (Societas Privata Europaea), a European private limited liability company spe-

cially adapted for SME´s. The purpose of the regulation is, among other things, to make it 

easier and more flexible for SME´s to operate and establish themselves in the internal mar-

ket and as a result increase their competitiveness. Likewise Sweden’s corporate law is also 

subject to development and change. A commission of inquiry, SOU 2009:34, was issued to 

consider changes in the Swedish Companies Act which would result in simplifications for 

the private limited liability companies and thus make it easier to run and establish them.  

The purpose of this thesis is to examine whether the SPE-regulation is expected to make 

an impact on small limited liability companies in Sweden. Furthermore the aim, among 

other things, is to examine whether the SPE-regulations potential impact will be affected by 

the regulatory reform in the Swedish Companies Act. The four assessment tools forming 

the legal basis of the thesis purpose are flexibility, simplicity, efficiency (for example in 

economic sense) and modernity. The “tools” are clarified and analyzed in the beginning of 

the thesis. For a legal framework to be considered competitive and thus be successful, the 

four tools are required to be met.   

The proposal for an SPE regulation is, in accordance with the assessment tools, a far better 

legal framework for private limited liability companies than what the Swedish legislation is, 

although it has some shortcomings. The SPE-company will thus become more competitive 

than the Swedish Companies Act, even after the proposed simplifications enter into force, 

since the Inquiry´s proposed changes are considered to be a “weak” attempt to strengthen 

the private limited liability companies’ competitiveness.  
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1Inledning 

1.1 Bakgrund 

Med tanke på EU:s harmonisering inom bolagsrätten har det öppnats möjligheter för att 

skapa europeiska associationsformer. År 2001 antogs förordningen om europabolag, SE-

förordningen, vilket ansågs vara ett steg mot harmoniseringen. Dessvärre fick inte bolags-

formen den förväntade genomslagkraften. Kommissionen presenterade år 2008 ännu ett 

förslag om en ny europeisk associationsform ett s.k. SPE-bolag (Societas Privata Europa-

ea1), ett privat europabolag särskilt anpassat för små och medelstora bolag. Eftersom denna 

bolagsform har inslag från det svenska aktiebolaget är denna bolagsform intresseväckande. 

Dock har inte den nya föreslagna bolagsformen godkänts eller trätt i kraft då medlemsta-

terna ännu inte kunnat komma överens gällande regelverkets utformning och bestämmel-

ser. I sammanhanget bör det anmärkas att EU-förordningar är direkt tillämpliga på med-

lemsstaterna.  

I takt med harmoniseringen och utvecklingen av bolagsrätten på den överstatliga nivån är 

bolagsrätten i Sverige också föremål för utveckling och förändring. Inom den svenska bo-

lagsrätten finns idag flera olika bolagsformer att välja bland, däribland en av de mest fram-

stående bolagsformerna, det privata aktiebolaget. På senare tid har det skett relativt stora 

förändringar för de privata aktiebolagen inom den svenska bolagsrätten. Revisionsplikten 

för de små privata aktiebolagen har avskaffats, aktiekapitalet har sänkts till 50 000 kr och 

dessutom pågår nu ett regelförenklingsarbete för de små privata aktiebolagen i Sverige. EU-

rättens påverkan på förändringar för den svenska bolagsrätten har varit påtaglig. Exempel 

på ändringar som föranletts av EU är avskaffandet av bundna aktier, uppdelning i privata 

och publika aktiebolag samt ändringar i bestämmelser om fusion och delning av aktiebolag. 

Det finns således skäl till att den svenska bolagsrätten även längre fram kommer att behöva 

anpassa sig efter förändringar som sker i den överstatliga lagstiftningen.2 

Enligt regeringen är initiativ vilka förenklar driften och etableringen för mindre aktiebolag 

en viktig beståndsdel för ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning.3 Den intressanta frå-

gan i sammanhanget är naturligtvis vilken genomslagskraft och betydande inverkan SPE-

                                                 
1 Hädanefter SPE-bolag eller SPE-förordning.  

2 Danelius J. Aktiebolagslagen och EG:S bolagsrätt i framtiden, Svensk Juristtidning, 2006, nr10, s.918.  

3 Direktiv 2007:132, Kommittédirektiv, Ett enklare aktiebolag, 2007-09-19, s.1.  
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förordningen kommer att få i Sverige. Vad skiljer denna förordning från reglerna gällande 

privata aktiebolag i Sverige? Kommer förordningen tillfredsställa behovet av förändring av 

bolagsrätten för privata aktiebolag i Sverige och således konkurrera ut de svenska privata 

aktiebolagen? Vilken bolagsform kommer företagen föredra att inkorporera? 

1.2 Förtydligande av begrepp 

Med verktyg för utvärdering avses i denna framställning de fyra begrepp som beskrivs, de-

finieras och diskuteras i kapitel 2 vilka är; enkelhet, flexibilitet, effektivitet (bl.a. i ekono-

misk betydelse) samt modernitet. Dessa begrepp kommer att ligga till grund för uppsatsens 

jämförelse och analys av bolagsformerna samt dess eventuella konkurrenskraft.  

Det ska vidare tydliggöras att, i förevarande framställning, avses med begreppet ”tvingande 

bestämmelser” de lagstadgade bestämmelserna som måste följas vilka annars medför sank-

tioner. Med begreppet ”dispositiva bestämmelser” avses de lagstadgade bestämmelserna 

som bolagen kan välja att frångå genom att de exempelvis reglerar frågan i bolagsordning-

en. Därtill avses med begreppet ”självreglering” ett bolags antagande av bolagsstyrningsme-

toder eller standarder i avsaknad av en rättslig skyldighet att göra det. Med standardbe-

stämmelser eller standardkontrakt avses slutligen de bestämmelser som gäller om inte bola-

get uttryckligen föreskriver att de valt något annat. 

1.3 Syfte 

Syftet med förevarande uppsats är att utreda huruvida SPE-förordningen förväntas ha ge-

nomslagskraft på privata aktiebolag i Sverige. Kommer SPE-bolagen få en genomslagskraft 

för svenska bolag med tanke på regelförenklingen som kommer att ske, avskaffande av re-

visionsplikten och sänkning av aktiekapitalet? Eller kommer behovet av en bolagsform i 

form av ett SPE-bolag att vara ointressant i takt med regelförenklingarna i den svenska bo-

lagsrätten. Analysen görs utifrån fyra ”verktyg” som grundar sig på enkelhet, flexibilitet, ef-

fektivitet och modernitet. Uppsatsen kommer även ta ställning till följande frågeställningar; 

- Vad är syftet med SPE-förordningen respektive regelförenklingsförslaget i den 

svenska aktiebolagsrätten för privata aktiebolag?   

- Vilka skillnader respektive likheter finns det mellan SPE-förordningen och reglerna 

för små privata aktiebolag i den svenska bolagsrätten?  

- Bör det ske några fler förenklingar i de svenska reglerna för små privata aktiebolag? 

I så fall vilka? 
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1.4 Metod och material 

Uppsatsen inleds med en genomgång och analys av de fyra verktyg som ligger till grund för 

uppsatsens syfte vilka är flexibilitet, enkelhet, effektivitet och modernitet. Verktygen an-

vänds ur ett bolagsrättsligt perspektiv. Då analysen kommer att göras utifrån fyra verktyg är 

det av stor vikt att dessa, innan en analys och jämförelse görs mellan SPE-förordningen 

och de svenska reglerna för privata aktiebolag, utreds och bringar klarhet i dess innebörd. 

En tolkning av aspekterna görs för förståelsen av deras innebörd med ledning av främst ut-

ländsk doktrin då sådan information inte har behandlats i den omfattningen i svensk dokt-

rin. Eftersom ett av verktygen är Effektivitet har framställningen inslag av rättsekonomin. 

Exempelvis belyses de transaktionskostnader som bestämmelser medför respektive mins-

kar. Det ska framhållas att verktygen för utvärdering innehåller åsikter av framställningens 

författare och återfinnes löpande genom denna del av framställningen. Verktygen för ut-

värdering har dessutom valts att behandlas först i framställningen för att läsaren ska ha des-

sa i åtanke vid läsandet av uppsatsens senare delar.   

Uppsatsen följs av en deskriptiv del som belyser förenklingsförslaget för svenska privata 

aktiebolag samt eventuell gällande rätt enligt SPE-förordningen. Det finns i rådande stund 

knapphändig information vad gäller SPE-bolag då förordningen endast är ett förslag. Den-

na deskriptiva del av uppsatsen, som berör grundläggande delar av området, är av vikt för 

förståelsen av framställningens senare delar. I slutet av både kapitel 3 och kapitel 4, som be-

rör bestämmelserna i SPE-förordningen och reglerna för svenska privata aktiebolag, kom-

mer en analys att göras med grund i de fyra verktyg som behandlats i föregående kapitel. 

Framställningen belyser flertalet olika bestämmelser både för SPE-förordningen samt för 

de svenska privata aktiebolagen. Detta kan kännas ostädat och förvirrande men anses vara 

nödvändigt för att en analys av bolagsformerna ska bli så rättvis som möjlig. Då det är av 

stor vikt för framställningen att få en helhetsbild av respektive bolagsform kommer även 

regelverkens struktur och kännetecken att belysas översiktligt. Eftersom alla bestämmelser 

för privata aktiebolag i ABL inte har en motsvarighet i SPE-förordningen kan inte alla be-

stämmelser ställas mot varandra. Framställningen lägger fokus på de bestämmelser som 

diskuteras i utredningens regelförenklingsförslag, SOU 2009:34, samt på aktiekapitalet och 

revisionsplikten. Det skulle vara alltför omfattande och tidskrävande att analysera varje be-

stämmelse rörande privata aktiebolag. I den mån det varit möjligt har således bestämmelser 

i ABL och SPE-förordningen som ansetts vara av samma natur framlagts. I första hand har 

lagtext och SOU 2009:34 använts vad gäller reglerna i den svenska bolagsrätten då regelför-
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enklingsförslaget visar sig där. Vad gäller SPE-förordningen har ”Förslag till Rådets för-

ordning om stadga för ett europeiskt privat aktiebolag” (SPE-bolag) 2008/0130 (CNS)varit 

den ledande rättskällan tillsammans med KOM-dokument. Även andra förberedande rätts-

akter och doktrin har kommit till användning för att få ett bredare och starkare underlag av 

information.  

Framställningens senare del består av en problembaserad metod där de svenska privata ak-

tiebolagens regler ställs mot förslaget om en SPE-förordning, med stöd av verktygen för 

utvärdering. Den problemorienterade delen kommer även att belysa och ge förslag på ytter-

ligare förenklingar. Slutligen presenteras slutsatsen där de i syftet ställda frågorna besvaras 

och klarläggs.  

Vid framställningens två sista kapitel som utgör en analys och jämförelse av regelverken i 

fråga, utgår författaren från att de föreslagna regelförenklingarna för små privata aktiebolag 

i Sverige kommer att träda i kraft enligt vad som anges i utredningen samt att SPE-

förordningen kommer att träda i kraft i enlighet med ursprungsförslaget.  

1.5 Avgränsning 

Då uppsatsen utgår från ett svenskt perspektiv behandlas endast det svenska bolagsrättsliga 

reformarbetet för privata aktiebolag. Regelförenklingsförslagets behov av en övergångsord-

ning behandlas inte i förevarande uppsats. Dessutom lämnas behovet av en ny svensk bo-

lagsform utan avseende. Vidare redogörs endast vissa utvalda bestämmelser från utredning-

en som sedan jämförs, så långt det går, med motsvarande bestämmelser i SPE-

förordningen. Utöver dessa utvalda bestämmelser lämnas övriga delar av förordningen 

därhän och behandlas endast för att få en översikt av förordningen. Framställningen gör så-

ledes ingen heltäckande analys av förevarande regelverk. Det är vidare inte föremål för 

framställningen att ta ställning till den problematik som kan uppstå då bestämmelser enligt 

SPE-förordningen ska regleras av tillämplig nationell lagstiftning. Minskning av aktiekapita-

let och avskaffande av revisionsplikten kommer beröras översiktligt för att få en bredare 

förståelse över förändringarna som skett för svenska privata aktiebolag och för att kunna 

jämföras med de föreslagna reglerna för SPE-bolag. Bestämmelserna om bildandet av före-

varande bolagsformer lämnas därhän då bestämmelserna inte anses vara alltför betungande 

eller komplicerade. Regler kring arbetstagarinflytande behandlas inte heller med undantag 

av avsnitt 3.4 i samband med kompromissförslagen. Framställningen tar dessutom inte 

hänsyn till eventuell skatterättslig påverkan eller förordningens eventuella påverkan på eta-
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bleringsfrihetens område. Det ska slutligen framhållas att framställningen utgår från det ur-

sprungliga SPE-förslaget från 20084 och belyser endast ett av kompromissförslagen i avsnitt 

3.5 på grund av tids- och utrymmesskäl.    

1.6 Disposition 

Kapitel 1 är inledningskapitlet där bakgrunden till framställningen berörs samt där syftet för 

förevarande uppsats behandlas. Vidare framgår framställningens avgränsning samt den me-

tod och det material som använts. I kapitel 2 belyses verktygen för utvärdering. Detta följs 

av kapitel 3 som behandlar SPE-förordningen och kapitel 4 som behandlar de förenklade 

reglerna för små privata aktiebolag. Detta för att ge läsaren en förståelse för hur bestäm-

melserna ser ut. I slutet av dessa två kapitel kommer en analys att göras med grund i de 

verktyg som behandlats i kapitel 2. Kapitel 5 summerar vad som tidigare presenterats avse-

ende de aktuella regelverken och ställer SPE-förordningens bestämmelser mot de bestäm-

melser som finns i svenskt rätt gällande privata aktiebolag i en jämförelse. Vidare görs en 

analys av de aktuella regelverkens konkurrenskraft. Kapitel 6 ger förslag till ytterligare för-

enklingar för de svenska privata aktiebolagen. Framställningen avslutas sedan med en slut-

sats i kapitel 7.   
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 Förslag till Rådets förordning om stadga för ett europeiskt privat aktiebolag” (SPE-bolag) 2008/0130 

(CNS). Hädanefter SPE-förordning 2008/0130 (CNS). 



 

 
6 

2 Verktyg för utvärdering 

2.1 Konkurrenskraft 

Huruvida en bolagsform är konkurrenskraftig bedöms, enligt framställningen, utifrån ut-

formningen av bolagsformens bestämmelser. Bedömning grundar sig på fyra verktyg för 

utvärdering vilka är; enkelhet, flexibilitet, effektivitet och modernitet. En konkurrenskraftig 

bolagsform innebär således att dess utformning och bestämmelser är enkla, flexibla, effek-

tiva, bl.a. genom att inte vara omotiverat kostsamma eller betungande, samt moderna. Det 

ska i sammanhanget även anmärkas att syftet med SPE-förordningen samt syftet med för-

enklingsförslaget för små privata aktiebolag i Sverige var just att bestämmelserna skulle vara 

enkla, flexibla och med låga transaktionskostnader för att främja deras konkurrenskraft på 

marknaden. Mer om detta i kapitel tre och fyra. 

En central fråga enligt framställningens författare, vad gäller ett rättssystems konkurrens-

kraft, är om statligt rättsingripande eller enskilda överenskommelser är att föredra. Analyti-

ker som är för statligt rättsingripande antar oftast att lagstiftaren kan bistå med lösning på 

problem då en marknad inte fungerar fullkomligt. Hänsyn måste dock tas både till fördelar 

och nackdelar, exempelvis kostnader, när regeringen framställer bestämmelser. Möjlighet 

finns att bestämmelserna inte är rättfärdigade under omständigheter där marknaden inte 

förmår resurserna att fördelas på bästa möjliga sätt.5 Med anledning därav kan det ifrågasät-

tas om inte företagarna själva, som står i närmare kontakt med verksamheten, har bättre 

förmåga att anpassa regler efter sin verksamhet och sina behov. Frågan är således om ett 

regelverk till största delen ska vara tvingande eller ge bolagen kontraktsfrihet? Detta disku-

teras mer ingående under verktyget flexibilitet.  

Eftersom aktieägare, naturligtvis, föredrar att köpa aktier i vinstgivande bolag ligger det på 

bolaget att utforma bolagets organisation på ett sätt som genererar maximal nettoförmö-

genhet. Ledningen i ett bolag måste således sträva efter de avtal som minimerar kostnader 

för bolaget, i annat fall kommer aktieägare söka sig till andra bolag och till följd kommer 

endast de bolag som lyckats minimera kostnaderna att bestå. Detta eftersom bolaget enligt 

Easterbrook och Fischel är utformat som en sammansättning av avtal mellan själviska aktö-

rer, så som exempelvis borgenärer, aktieägare och anställda, som tillsammans utformar or-

ganisationens struktur. Detta  innebär att konkurrensen  tvingar  bolagen  att  vara  resul- 

                                                 
5
 Cheffins, Brian R, Company Law – Theory, Structure and Operation, Clarendon press, Oxford, 1997, s.16. 
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tatrika och öka deras nettoförmögenhet för att kunna vara konkurrenskraftiga.6 

En bolagsform som är konkurrenskraftig kan medföra till att motsvarande bolagsformer i 

andra lagstiftningar tvingas ändra i sina bestämmelser för att fortfarande vara attraktiva på 

marknaden och följa med i utvecklingen. En bolagsform bör således anpassa sig efter ut-

vecklingen och förändringen i andra länders bolagsrätt för att vara konkurrenskraftig på 

marknaden.7 Bolagsrätten i USA kan exemplifiera detta påstående då den skiljer sig åt i viss 

mån från delstat till delstat, den är således inte enhetlig som i Sverige. Ett av valen som stif-

tarna av ett bolag måste göra i USA är att välja i vilken delstat bolaget ska inkorporeras. De 

bolag som väljer att inkorporeras i den delstat som är mest önskvärd från investerares per-

spektiv kommer att locka mest pengar. Således lockar en delstat som har den bästa kombi-

nationen av regler de flesta företagsinvesteringarna och till följd ökas delstatens skattein-

drivning. Delstater konkurrerar således om att erbjuda de mest gynnsamma reglerna.8 De 

bolag som fattar de beslut som investerare och andra aktörer föredrar kommer att ha mer 

framgång än andra företag. De beslut ett bolag fattar medför dessutom generellt inte kost-

nader för de som inte omfattas av beslutet vilket innebär att det som är optimalt för inve-

sterare och ett bolag även är optimalt för samhället.9 Framställningens författar är av sam-

ma mening som Easterbrook och Fischel men anser även att bestämmelser som regleras i 

bolagsordning också kan locka och vara till fördel för investerare och aktieägare. Följaktli-

gen är inte endast de lagreglerade bestämmelserna inbjudande. Som ovan diskuterats har 

amerikanska bolag en valmöjlighet som innebär att de kan välja i vilken delstat de ska in-

korporera deras bolag. Denna valmöjlighet har länge funnits i USA och vissa andra länder 

och är nu på väg att även omfatta bolag inom EU. Denna valmöjlighet som finns i EU är 

ett resultat av Europa domstolens avgörande där sätesprincipens praktiska betydelse blev 

inskränkt vilket har medfört till att inkorporeringsprincipen har fått större betydelse.10 

På samma sätt som den amerikanska bolagsrätten, anser framställningens författare, att bo-

lagsformer inom EU också konkurrerar om att erbjuda de mest gynnsamma och fördelakti-

gaste reglerna på marknaden för att få framgång. Följden av att kunna välja vilket lands bo-

                                                 
6
 Easterbrook Frank H. & Fischel Daniel R. The corporate contract, Columbia Law Review 1416, 1989, s.1419 ff. 

7 Danelius, J. Aktiebolagslagen och EG:s bolagsrätt i framtiden, Svensk Juristtidning 2006, nr.10, s.918.  

8 Easterbrook & Fischel, The corporate contract, 1989, s.1420.  

9 Easterbrook &Fischel, The corporate contract, 1989, s.1421. 

10C-212/97 Centros Ltd mot Erhvervs- og Selskabsstyrelsen [1999] ECR I-1495.  
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lagsrättsliga regler man vill tillämpa är att man skapar en möjlighet och drivkraft för ett rätt-

system att locka företag att bildas enligt dess lag samt därav medföra ökade inkomster till 

landet genom att göra landets bolagsrätt lockande utöver det vanliga.11 Som nämnt är det 

många beståndsdelar som måste bedömas för att kunna avgöra huruvida en bolagsform är 

konkurrenskraftig. Dessa beståndsdelar, de s.k. verktygen, belyses i det följande. Märk väl 

att verktygen går hand i hand vid bedömning av ett regelverks konkurrenskraft.  

2.2 Flexibilitet 

Det första verktyget som utrönas är flexibilitet. Detta verktyg har stor betydelse för en bolagsform då denna 

avgör i vilken utsträckning ett bolag själv kan reglera, ändra och bestämma. Huruvida en bolagsform är 

till största delen tvingande eller dispositiv kan vara avgörande för bolagets stiftare. Först utrönas vilken typ 

av bestämmelser som bidrar till flexibilitet och sedan hur regelverket bör utformas. 

2.2.1 Tvingande eller valbara bestämmelser 

Om man reflekterar över de val man kan göra inom ett bolag så framgår det att grundarna 

och bolagets styrelse är de som fattar de flesta beslut såsom exempelvis vilken bolagsform 

de ska bilda, vad bolaget ska ha för verksamhet, om det ska vara privat eller publikt, om de 

ska utge aktier och i så fall hur många och för hur mycket etc. Vissa beslut är dock inte 

”valbara” utan fastställda, det vill säga tvingande av lagen.12 Exempel på en tvingande be-

stämmelse i ABL är 5kap 1§ som säger att ett aktiebolag ska ha en aktiebok. Oavsett bo-

lagsrättsteori så måste således hänsyn tas till tvingande regler samt regler som ger viss val-

frihet i lagen. Hänsyn ska även tas till regelverkets struktur där exempelvis VD:n kan beslu-

ta om sin egen lön men där aktieägare inte kan besluta om utdelning. Easterbrook och Fi-

schel framför, med hänvisning till det nyssnämnda, att det som är valbart är mycket viktiga-

re för verksamhetens dagliga drift och investerarnas framgång än vad som föreskrivs i la-

gen.13 I sammanhanget ska Cheffins åsikt om att lagen spelar en begränsad roll i affärs-

sammanhang upplysas. Lagens begränsade roll speglar sig enligt honom bl.a. i situationer 

där ett bolag möter en regel som är i konflikt med bolagets behov eller förväntningar. Bo-

laget ifråga väljer då ofta att korrigera vissa avtal för att ”neutralisera” den effekt regeln ger. 

Ett exempel på det nyssnämnda är ett litet aktiebolag vars aktieägare inte har något person-

                                                 
11 Kraakman, Reinier m.fl, Anatomy of corporate law – A comparative and Functional Approach, 2 uppl, Oxford Uni-
versity press, 2009, s.26.  

12 Easterbrook & Fischel, The corporate contract, 1989, s.1417.  

13 Easterbrook & Fischel, The corporate contract, 1989, s.1418.  
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ligt ansvar gentemot bolaget, de har ett s.k. begränsat ansvar. De borgenärer som lånar ut 

pengar till mindre aktiebolag vill då ofta att bolaget ska ge säkerheter i andra former i hän-

delse att bolaget likvideras, exempelvis kan borgenärerna kräva att aktörerna går i personlig 

borgen för bolagets skulder.14 Med anledning därav tillmäts inte alltid lagen betydelse.  

Det finns dock fördelar med lagstadgade bestämmelser. En av de största fördelarna med 

tvingande bestämmelser är att staten genom sådana bestämmelser kan sätta upp minimi-

krav som måste följas och därav säkerställa att målsättningen uppnås eftersom de som om-

fattas blir tvungna att efterleva bestämmelserna. I motsats till tvingande bestämmelser, ger 

en lagstiftning som erbjuder mer frihet åt bolaget, ingen garanti för att de minimikrav som 

uppställs av staten kommer att följas.15 Dock bör endast de bestämmelser som är motivera-

de av exempelvis skyddsintressen vara tvingande som exempelvis antalet aktieägare som 

måste rösta för att ett visst beslut ska gå igenom. Tre fördelar som funnits gällande tving-

ande bestämmelser är att de fastställer minimikrav, förbättrar efterlevnaden och minskar in-

formationskostnaderna för investerare.16 Enligt framställningens författare torde fördelen 

för ett bolag att kunna vara flexibel överstiga låga informationskostnader. En mer frivillig 

lagstiftning kan likväl uppmuntra till efterlevnad, men på lång sikt. Eftersom allt fler bolag 

antar bolagsstyrningskoder kan dessa frivilligt valda regler med tiden bli en norm inom 

branschen. Påståendet grundar sig i idén att bolag tänker att de måste anta en viss norm ef-

tersom deras konkurrenter gör det.17 För att säkerställa att intressenter får tillgång till in-

formation om bolagets angelägenheter och vilka normer eller bestämmelser de följer, utan 

att det ska bli kostsamt, kan information av sådan natur hållas offentlig eller lättillgänglig. 

Ytterligare en fördel med tvingande bestämmelser är att de medför en större förutsägbarhet 

och rättssäkerhet samt möjliggör för organ, som exempelvis domstolar, att kontrollera be-

stämmelsernas efterlevnad. Nackdelen är dock att bestämmelser av sådan natur är svårare 

att anpassa efter nya förutsättningar.  

Nackdelen med tvingande bestämmelser är dock att de kan vara svåra och kostsamma för 

ett bolag att rätta sig efter, i synnerhet för små bolag, då reglerna kan vara avsedda för en 

specifik situation men är ändå heltäckande. Dessutom är tvingande bestämmelser sank-

                                                 
14 Cheffins, Company Law – Theory, Structure and Operation, 1997, s.26-27.  

15Anand, Anita I, Voluntary vs. Mandatory corporate governance: towards an optimal regulatory framework, Faculty of 
Law, Queen´s University, s.8.  

16Anand, Voluntary vs. Mandatory corporate governance, s.14.  

17Anand, Voluntary vs. Mandatory corporate governance, s.10. 
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tionsbelagda vilket innebär att det är viktigt att bolagets aktörer är väl informerade om dem. 

En annan nackdel med tvingande bestämmelser, som kommer belysas närmare i avsnitt 2.5, 

är att de kan bidra till att bolagsformen får föråldrade regler med tiden då bestämmelser av 

sådan natur är kostsamma och tidskrävande att ändra samt har ett komplext förfaringssätt. 

Ytterligare en nackdel med tvingande bestämmelser är att de förhindrar avtalsparter från att 

avtala enligt vad som passar deras behov bäst. Dessutom kan tvingande regler för en bo-

lagsform hindra bolaget från att exempelvis bedriva verksamheten och den interna organi-

sationen enligt deras önskemål. Detta i sin tur kan leda till att bolagsformens bestämmelser 

inte är effektiva för bolaget.18 Även det faktum att staten inte endast fasställer vilka villkor 

som måste uppfyllas utan även vilka medel bolaget ska använda för att uppnå desamma är 

en nackdel. Det är alltså antingen lagstiftaren eller domstolen som bestämmer dess omfång. 

Det är viktigt att ett bolag har flexibilitet, främst i fråga om hur bolaget ska styras och dri-

vas. En flexibel struktur är nödvändig med hänsyn tagen till de skillnader som finns mellan 

bolag såsom storlek, egenskaper och behov. Som nämnts finns i exempelvis USA konkur-

rens mellan delstaterna gällande intäkter från bolag vilket medför till att medlemsstaterna 

måste vara mottagliga för tekniska innovationer. Enligt empiriska bevis finns det ett bety-

delsefullt samband mellan staternas mottaglighet för innovationer i lagstiftningen för bolag 

och andelen statliga intäkter som härrör från inkorporeringsskatter. Detta innebär att stater 

tvingas att förnya och utveckla bestämmelser för att förhindra att bolagen väljer en annan 

mer mottaglig delstat som exempelvis Delaware.19 Delaware är den delstat som har den 

mest flexibla och anpassningsbara bolagsrätten. Enligt studier konstruerar Delaware ofta 

nya bolagsrättsliga bestämmelser för att anpassa sig till förändrade omständigheter.20 

Självreglering är således bra för bolag, vare sig det är fråga om bolagsstyrningskoder eller 

frågor de själva får reglera i bolagsordningen. Detta eftersom ledningen för ett bolag mest 

sannolikt har incitament till att anta innovativa regler samt anta regler som maximerar bola-

gets förmögenhet och värde vilket lagstiftarna inte har.21 Det måste anses att ett bolags led-

ning samt andra aktörer är mer benägna än lagstiftarna att öka bolagets värde och förbättra 

                                                 
18

 Jfr. Cheffins, Company Law – Theory, Structure and Operation, 1997, s.228-231.  

19Macey, Jonathan R., Corporate Law and Corporate Governance: A Contractual Perspective, 1993, Faculty Scholarship 
Series. Paper 1607, s.195. 

20Macey, Corporate Law and Corporate Governance, s.207-208. 

21Macey, Corporate Law and Corporate Governance, s.195. 
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verksamheten genom exempelvis innovationer. Mer specifikt bör bolagsordningens inne-

håll inte regleras av tvingande bestämmelser eftersom stiftarna, vid bolagsordningens upp-

rättande, sannolikt har incitament att agera för bolagets bästa vilket lagstiftaren inte har.22 

Det ska vidare anmärkas att inget system av regler för hur ett bolag ska styras eller bedriva 

sin verksamhet kan gynna alla aktieägare eller alla bolag. 

Det svårt att förutsäga vilken kategori av regler som bäst tillfredställer intressenternas och 

bolagens behov. Fördelarna med dispositiva bestämmelser samt självreglering bedöms 

dock överväga fördelarna med tvingande bestämmelser. Tvingande regler kan tjäna en bra 

funktion, dock är det här inte fråga om vilken typ av regler som är bäst utan vilken typ av 

regel som erbjuder mest flexibilitet. Ett rättssystem med huvudsakligen tvingande bestäm-

melser som gäller för alla företag och alla situationer kan inte ge den specialanpassning och 

flexibilitet som erfordras för små bolag. Ett regelsystem som exempelvis tillåter bolag att 

skräddarsy sina interna regler för bolagsstyrning så att de kan anpassa sig efter ändrade om-

ständigheter och nya idéer anses flexibelt. 

2.2.2 Standardkontrakt 

Som anförts är tvingande regler generellt sett inte att föredra på grund av de ovan anförda 

argumenten. Med anledning därav bör det utrönas hur regelverket för en bolagsform ska 

utformas för att undvika tvingande bestämmelser samt uppnå flexibilitet. Den bästa struk-

turen för en bolagsform kan dock enligt Easterbrook och Fischel inte uppstå från teorin 

utan den måste utvecklas genom praktiken. Man ska vara skeptisk till påståenden om att en 

viss struktur är bäst.23 Som synes är ett bolag en komplex sammansättning av explicita och 

implicita avtal. Med anledning av detta, samt det faktum att ingen uppsättning av regler är 

bäst för alla, har lett till att den amerikanska bolagsrätten fått en standardiserad struktur.24 

Detta bör enligt framställningens författare lagstiftarna i Sverige ta hänsyn till. För att en 

bolagsform ska vara framgångsrik, vilket innefattar bland annat att bolagsformens villkor 

ska passa så många som möjligt, och därav vara konkurrenskraftig bör utformningen av en 

sådan vara lätt att anpassa efter bolagens enskilda behov. Detta kan uppnås genom att be-

stämmelserna, i den mån det är rättfärdigat och möjligt, inte är tvingande. Förslagsvis kan 

detta ske genom att bolagsrätten erbjuder bolagen ett slags standardkontrakt.   

                                                 
22Jrf. Gordon, The mandatory structure of corporate law, 1989, s.1556.  

23 Easterbrook & Fischel, The corporate contract, 1989, s.1420.  

24 Easterbrook &Fischel, The corporate contract, 1989, s.1418. 
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Generellt kan det sägas att bolagsrätten genom dispositiva bestämmelser erbjuder ett stan-

dardkontrakt som parter kan anta helt eller delvis. En fördel med ett standardkontrakt är 

att det förenklar avtalsförhandlingarna för parterna då de endast behöver reglera de be-

stämmelser som berör deras specifika fall och som inte faller inom standardkontraktet. 

Som nämnts erbjuder den amerikanska bolagsrätten, generellt, ett slags standardkontrakt.25 

Fördelarna med självreglering, genom att exempelvis erbjuda en standardlösning i form av 

dispositiva bestämmelser, gör det enklare och snabbare att anpassa företaget efter aktuella 

förhållanden. Det kan även tänkas höja ambitionsnivån för bolagen att driva en verksamhet 

med ett mer flexibelt regelverk i form av ett standardkontrakt.  

De amerikanska författarna Easterbrook och Fischel anser att bolagsrätten ska innehålla 

bestämmelser som skulle ha förhandlats fram om problemen kunde förutses vid avtalslut 

och därmed minska förhandlingskostnaderna för oförutsägbara situationer.26 Detta är ett av 

de viktiga inslagen i vad Cheffins kallar för ”The Hypothetical Bargaining Model”.27 HBM 

metoden används för att formulera, tillämpa och analysera rättsregler gällande bolag. En 

rättsregel ger enligt denna metod bäst allmännytta (maximerar förmögenhet) genom att den 

motsvarar vad de flesta avtalsparter skulle ha förhandlat fram under ideala avtalsförhållan-

den. Den lämpligaste utformningen torde med anledning därav vara i form av ett standard-

kontrakt som motsvarar de flesta aktörers behov. HBMs tillvägagångssätt innefattar två 

metoder, den individuella och den generella. Den individuella metoden innebär att man sätter 

sig in i avtalsparternas situation för att kunna fastställa hur parterna i fråga skulle ha avtalat, 

gällande en viss fråga, vid avtalsförhandlingarna. Den generella metoden är å andra sidan av 

en mer abstrakt natur där fokus inte ligger på specifika individer utan istället görs en be-

dömning utifrån vad de flesta aktörer inom ett bolag skulle ha avtalat om, inom en särskild 

kategori, under ideala avtalsförhållanden.28 Tillämpar man den generella versionen sker be-

dömningen stegvis. Först utreds vilka av bolagets aktörer som påverkas av frågan. Detta 

bör vara ett enkelt kriterium då det är tydligt i de flesta fall vem som påverkas av en viss 

rättsfråga. I steg två bedömer man de individuella aktörernas önskemål i frågan. Sedan för-

söker man tolka hur aktörerna, som påverkas av frågan, skulle ha förhandlat och hanterat 

                                                 
25 Kraakman, Reinier, m.fl. The anatomy of Corporate Law, 2009, s.20.  

26 Easterbrook & Fischel, The Corporate contract, 1989, s.1444-1446.  

27 Hädanefter kallat för HBM.  

28 Cheffins, Company Law – Theory, Structure and Operation, 1997, s.264-265.  
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situationen under ideala avtalsförhållanden.29 Slutligen ska slutsatserna av de föregående 

bedömningsgrunderna omvandlas till fungerande rättsregler. Det är dock komplicerat att 

utforma och konstruera rättsregler. För att begripa denna komplexitet ska tre kategorier av 

regler belysas. Dessa kategorier, vilka är ”enkla regler”, ”detaljerade regler” samt ”allmänt hållna 

regler”, illustreras dock i avsnitt 2.3 Enkelhet. HBM metoden kan således vara vägledande 

vid en lagstiftningsprocess, vare sig det är fråga om en helt ny bestämmelse eller en modifi-

ering av en redan befintlig bestämmelse. Det bör anses vara en bra och rättvis metod då 

den tar hänsyn till de personer som berörs.  

Det finns emellertid olika slags standardbestämmelser. En av de vanligaste standardbe-

stämmelser är de som tillämpas om inte parterna uttryckligen föreskriver annat. ”Antingen-

eller” bestämmelser kan också förekomma inom bolagsrätten, vilka innebär att en annan 

regel tillämpas om inte standardbestämmelsen väljs. Genom ett sådant regelverk erbjuds 

bolaget att välja mellan två bestämmelser vilket också medför en viss flexibilitet för bolaget. 

Ytterligare en typ av standardbestämmelser som medför flexibilitet är de som tillåter avvi-

kelse från en bestämmelse genom att exempelvis en kvalificerad majoritet av aktieägarna 

ger sitt godkännande.30 Bolaget samt parterna får det bättre ställt då bolagsrätten är utfor-

mad som ett standardkontrakt eftersom ett sådant regelverk erbjuder bolaget mer flexibili-

tet än ett regelverk som har bestämmelser som ska passa alla.  

Med anledning av det ovanstående torde den mest lämpliga utformningen för en bolags-

form vara i form av ett standardkontrakt som utgörs av flexibla bestämmelser, det vill säga 

bestämmelser som parter kan välja att anta eller välja bort.  

2.3 Enkelhet 

Det andra verktyget för utvärdering som måste utrönas för att kunna fastställa huruvida en bolagsform är 

konkurrenskraftig gentemot en annan är verktyget Enkelhet. Detta verktyg är väsentligt då det ter sig 

självfallet att ingen vill bilda bolag enligt en bolagsform som är svår att förstå och tillämpa.  

Det ter sig uppenbart att det finns en önskan bland företagare om att regler ska bli enklare 

och tydligare. Dessutom är syftet med många regelförändringar att bestämmelserna ska bli 

enklare. Genom att förenkla en bestämmelse tydliggörs dess innebörd för de som omfattas 

av bestämmelsen och på detta viss sker det sannolikt mindre tolknings- och tillämpningsfel. 

                                                 
29 Cheffins, Company Law – Theory, Structure and Operation, 1997, s.266 och s.268.  

30 Kraakman Reinier, m.fl. The anatomy of Corporate Law, 2009, s.21.  
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Följaktligen får bolagen bättre förståelse för hur de ska förfara när en bestämmelse är en-

kel. Den stora frågan är dock vad som utgör enkelhet. En generell uppfattning är att be-

stämmelsen har ett språk som inte är onödigt komplicerat och som är lättbegripligt. För att 

anses enkel bör en bestämmelse vidare vara enkel att utföra i praktiken. Exempelvis kan ett 

villkor i en bestämmelse utföras på ett enkelt sätt genom att sändas in i elektronisk form 

istället för att fyllas i för hand och skickas in per post. Blanketter och formulär som kan fyl-

las i elektroniskt minskar den administrativa belastningen för bolag och sparar därmed tid. 

Enkelhet innebär dessutom att ett regelverk i sin helhet ska följa en organiserad struktur 

och logisk följd för att det ska vara enkelt för bolagen att följa och hitta i lagen.  

En förutsättning för att bolag vidare ska kunna dra nytta av förenklingar av bestämmelser 

är att det finns lättförståelig samt lättillgänglig information om lagens innehåll att tillgå. 

Dessutom bör färdiga mallar och blanketter finnas att tillgå för att lagen ska bli enklare och 

mindre tidskrävande för bolag att praktisera. Det måste anses viktigt för bolag att enkelt 

kunna anskaffa den information de behöver. Därutöver bör bestämmelser vara kortfattade 

för att uppfattas som enkla. En lång och komplicerad bestämmelse är varken enkel att läsa 

eller enkel att tolka. Ett regelverk med färre bestämmelser är därmed enklare att hålla reda 

på och förstå, dock innebär inte detta att man ska ta bort bestämmelser bara för att regel-

verket är för omfattande utan regelverket bör erbjuda de redskap som bolag med olika 

verksamhet och behov behöver. Däremot bör man vidta åtgärder för att förenkla eller för-

korta bestämmelserna i sig. Att en bolagsform är enkelt utformad innebär vidare att den 

underlättar vardagen för bolaget samtidigt som den reducerar tiden bolaget behöver lägga 

ned för att uppfylla lagens krav. Det är av stor vikt för en lagstiftning att kontinuerligt arbe-

ta fram ytterligare förenklingar och därmed även förbättra handledning och information.  

En förutsättning för att det vidare ska vara enkelt att tillämpa en bestämmelse i praktiken är 

att den är flexibel. En bestämmelse som är flexibel tillåter viss valfrihet. Läsaren ska ha i 

åtanke de positiva och negativa egenskaperna av bl.a. tvingande och standardiserade be-

stämmelser som anfördes i avsnitt 2.2. Är en bestämmelse flexibel kan bolag välja vad som 

passar de bäst och därav blir bestämmelsen enklare att utföra och tillämpa i praktiken. 

Verktygen enkelhet och flexibilitet anses därmed gå hand i hand i detta avseende. Det är så-

ledes enligt framställningens författare ”dumt” att utforma en bestämmelse som ska vara 

enkel i praktiken men som inte är flexibel. Eftersom det är lagstiftaren som utformar lagen 

är det lagstiftarna som avgör i vilken utsträckning de som omfattas av bestämmelserna kan 

anta eller förkasta bestämmelserna, det vill säga om de ska vara tvingande eller dispositiva. 
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Den lämpligaste utformningen av bestämmelser är således att ge de som omfattas av be-

stämmelserna en valmöjlighet där de själva får välja om de vill anta de relevanta bestämmel-

serna eller inte. Detta är dock den lämpligaste utformningen under förutsättning att avsik-

ten med bestämmelsen är att förenkla förhandlingsprocessen mellan avtalsparter så att för-

handlingsprocessen blir så effektiv som möjlig.31 Det är således även väsentligt för avtals-

parter, enligt framställningens författare, att förhandlingsprocessen är enkel då den annars 

kan bli långdragen och kostsam. En enkel regel i praktiken kan därmed inte vara tvingande 

av den orsaken att den medför till att vissa handlingar och åtgärder måste uppfyllas vilket 

kan vara invecklat och svårt för ett mindre bolag att rätta sig efter. Det är således en fördel, 

i synnerhet för små bolag, att lagen innehåller dispositiva bestämmelser. En bestämmelse är 

således enkel om det råder viss kontraktsfrihet, det vill säga att den är flexibel. 

Som nämnts i avsnitt 2.2 är det komplicerat att formulera och konstruera rättsregler. För 

att illustrera detta ska tre kategorier av regler belysas. Den första kategorin namnges ”den 

enkla regeln” eftersom en sådan regel oftast genom ett klart och tydligt språk klargör vilka 

rättigheter och skyldigheter som finns.32 En regel av nämnda slag är enligt framställningens 

författare enkel då den genom ett klart språk tydliggör innebörden av bestämmelsen och 

hur den tillämpas. En sådan regel är vidare väldigt ”transparant” i betydelsen förutsägbar-

het. Fördelen med en ”enkel” regel är att aktörer kan fastställa de kostnader och fördelar 

som har ett samband med regeln i fråga.33 Att en regel är enkel bör innefatta att den är för-

utsägbar, det vill säga att de som omfattas av bestämmelsen kan med viss säkerhet förutse 

hur lagen fungerar. Ett exempel på en regel av nämnda slag är bestämmelsen om skyddet 

för bolagets egna kapital i 17kap 3§ 1st ABL.  

Den andra kategorin av regel benämns ”den detaljerade regeln” vilken innebär att en rättsregel 

ger detaljerade anvisningar på hur man ska gå tillväga, detta för att undvika oklarheter.34 Ett 

exempel skulle vara en regel som säger ”Endast de som står i familjerelation till styrelsen el-

ler som äger aktier överstigande 10 % av bolagets totala får närvara”. En sådan detaljerad 

regel bör också uppfattas som enkel då den förtydligar vilka och vad som omfattas av be-

stämmelsen och är således lättbegriplig enligt framställningens författare. Dock kan en regel 

                                                 
31 Cheffins, Company Law – Theory, Structure and Operation, 1997, s.216-217.  

32 Cheffins, Company Law – Theory, Structure and Operation, 1997, s.277-278.  

33Cheffins, Company Law – Theory, Structure and Operation, 1997, s.278. 

34 Cheffins, Company Law – Theory, Structure and Operation, 1997, s.279-280. 
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som är för detaljerad vara alltför komplex och leda till tolkningssvårigheter. Två alternativ 

som uppkommer vid en sådan svårighet är att man kan betala för juridisk rådgivning för att 

begripa rättsregeln vilket ökar kostnaderna, eller avstå från att betala en sådan kostnad och 

istället tolka bestämmelsen själv och riskera att bryta mot bestämmelsen. Ytterligare en olä-

genhet med en alltför detaljerad regel är att den ändå inte kan eliminera alla osäkerheter och 

luckor som kan uppstå i lagen. Detta är oundvikligt till viss mån då ett språk är ofullkomligt 

i innebörden att den inte kan fånga alla betydelser.35 Dock kan nämnda problematik, enligt 

framställningens författare, inte endast innefatta detaljerade regler utan sådan problematik 

kan även uppstå vid tillämpning av enkla regler. Låt säga att lagstiftaren förmår att noggrant 

behandla de nyckelfrågor som uppstår i samband med en viss fråga. Trots detta kan lagstif-

tarna aldrig med precision förutse vilken inverkan en regel kan komma att ha under alla hy-

potetiska omständigheter. Exempel på en detaljerad regel finns i 18kap 11§ ABL gällande 

vinstutdelning på begäran av en aktieägarminoritet. Den tredje kategorin av regler benämns 

”allmänt hållna regler”. Regler av sådan natur igenkänns då de är generella och standardisera-

de. Om en allmänt hållen regel fungerar idealiskt kan den tillämpas på ett sätt som är opti-

malt för varje särskilt fall.36 Exempel på en regel av ifrågavarande natur är generalklausulen i 

7kap 47§ ABL. Avseende enkelhet torde ”den enkla och allmänt hållna regeln” föredras. 

2.4 Effektivitet 

Författaren har även valt att utreda begreppet effektivitet vilket kan bl.a. mätas i pengar och tid. Först 

kommer effektivitetshänsyn i ekonomisk betydelse att belysas eftersom en bolagsform som medför mindre be-

tungande kostnader ger en högre ekonomisk effekt, därefter belyses även effektivitet i annan betydelse.  

2.4.1 Effektivitetshänsyn i ekonomisk betydelse 

Kostnader som är hänförliga till bildandet av ett bolag är inte endast kapitalinsats utan även 

kostnader av administrativ karaktär samt ekonomisk och rättslig rågivning. Att förhandla, 

definiera och tydliggöra relevanta villkor vid en förhandling kan ofta vara tidskrävande, 

olämpligt och kostsamt för ett bolag. Kostnader av sådant slag kallas ofta för transaktions-

kostnader och uppstår inom bolag. Yrkesmässiga arvoden är ett exempel på viktiga transak-

tionskostnader som kan orsaka luckor i avtalen. Ett bolag betalar ofta revisorer, advokater 

samt andra rådgivare för att upprätta, förebereda och ge stöd åt relevanta handlingar. Av-

talsparter inser dock vid en viss tidpunkt att kostnaderna för sådana handlingar överstiger 

                                                 
35 Cheffins, Company Law – Theory, Structure and Operation, 1997, s.280. 

36 Cheffins, Company Law – Theory, Structure and Operation, 1997, s.282. 
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fördelarna med desamma. Exempelvis sker det ofta att små bolag betalar ett annat företag 

för att hjälpa de bilda deras bolag genom en standardmall istället för att förlita sig på en ju-

rist. Detta sker då bolagen inte anser att det är värt att betala för en jurists eventuella speci-

alkunskap.37 Ytterligare exempel på kostnader som kan uppstå är de s.k. administrativa 

kostnaderna. Enligt utredningen i SOU 2009:34 avser man med administrativa kostnader 

de kostnader företagen råder över för att lagra, upprätta eller överföra uppgifter eller in-

formation som föranletts av krav i allmänna råd, föreskrifter, förordningar och lagar.38 

Kostnader och utgifter av nämnda slag kan vara betungande i synnerhet för mindre bolag 

som inte har tillräckliga finansiella resurser.39 

Kostnader kan även, som framgått, uppstå vid val av bolagsform. Nya eller förändrade bo-

lagsformer som blir tillgängliga för de svenska bolagen medför informationskostnader för 

de bolag som berörs. Bolagen måste undersöka den nya bolagsformen eller eventuellt de 

förändrade reglerna för den redan befintliga bolagsformen för att förstå gällande rätt och 

vad som gäller för just deras bolag. Kostnader uppstår således då ett bolag måste anpassa 

sig efter förändrade omständigheter och regler, vare sig det är till nackdel eller fördel för 

bolaget. Transaktionskostnader kan vidare vara kostnader i form av arbete, tidsåtgång, ris-

ker, kontroll av handlingar och bestämmelser, administration och förhandlingar. Vid brist 

på tid kan exempelvis val fattas med otillräckliga beslutsunderlag vilket i sin tur kan medfö-

ra transaktionskostnader. Ytterligare exempel på transaktionskostnader kan vara transport 

av både tillverkning och personer. Dessutom kan osäkerhet, i form av oförmåga att bedö-

ma gällande rätt, motpart och framtida situationer leda till transaktionskostnader. Transak-

tionskostnader är således ett mer omfångsrikt begrepp än administrativa kostnader. Imple-

mentering av bestämmelser kan också medföra kostnader. Om dessa kostnader är betydan-

de medför ett sådant regelverk inte en fördel, övergripande sett, för samhället fastän regel-

verket har andra positiva attribut.40 Nackdelen med självreglering är å andra sidan att intres-

senterna får betala för att bli informerade om vilka underlag, standarder och regler som bo-

laget följer. Intressenter är inte lika säkra på om bolaget följer de riktlinjer som satts upp 

och ådrar sig då mer kostnader för att bedöma ett bolag.41 Det råder en viss osäkerhet i 

                                                 
37 Cheffins, Company Law – Theory, Structure and Operation, 1977, s.132.   

38 SOU 2009:34, Förenklingar i aktiebolagslagen m.m., s.144. 

39 Cheffins, Company Law – Theory, Structure and Operation, 1997, s.204. 

40 Cheffins, Company Law – Theory, Structure and Operation, 1997, s.203.  

41 Anand, Voluntary vs. Mandatory corporate governance, s.12.  
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samband med villkoren i ett regelverk som har viss kontraktsfrihet, exempelvis de regelverk 

som erbjuder ett standardkontrakt. Detta eftersom bolaget kan välja att ändra på standard-

kontraktet för att anpassa bestämmelserna efter sitt specifika behov. Då särskilt anpassade 

villkor prövas mindre ofta i domstol minskar förutsägbarheten gällande villkorens tolkning 

vilket i sin tur leder till eventuella rättegångskostnader. Önskan att minska sådan osäkerhet 

mynnar ut i tvingande bestämmelser där det inte råder lika stor osäkerhet.42 En invändning 

till detta påstående är att aktieägarna är medvetna om risken för oförutsägbara händelser 

med anledning av de specialanpassade bestämmelserna och kan på grund därav kräva ett 

lägre aktiepris som en kompensation för risken.43 Det ska i sammanhanget anmärkas att det 

har observerats att aktiemarknadens analytiker och andra marknadsaktörer återspeglar all 

relevant information beträffande bolaget i en samlingspunkt; bolagets aktiekurs.44 Bolaget å 

sin sida kommer mest sannolikt välja att tillämpa bestämmelserna i standardkontraktet en-

ligt dess original lydelser, i den mån de kan, för att minska kostnader i form av erbjudande 

av lägre aktiekurs. Bolaget kommer dock, troligtvis, använda sig av specialanpassade be-

stämmelser där de anser att fördelarna med en sådan bestämmelse överstiger kostnaderna.45 

Dock är tvingande bestämmelser också hänförliga till kostnader då de ska följas och uppnås 

enligt ett lagstadgat sätt.  

Som tidigare nämnt kan kostnader uppstå i samband med förhandlingar. Vissa avtalsparter 

kan vid en förhandling vilja köpslå om detaljer vilket kan ta lång tid och således bli kost-

samt för bolaget. Genom att förfara på detta vis använder sig avtalsparter av den tid som 

de annars kunnat använda till att vara mer aktiva i bolagets verksamhet. Detta är oftast inte 

en bra ”byteshandel” då den andra avtalsparten troligtvis lämnar vissa frågor utan avseende 

för att avsluta förhandlingen och återgå till arbete.46 Tidskrävande förhandlingar kan således 

ge upphov till luckor i avtal. Tidskrävande förhandlingar leder till att bolaget ”förlorar” 

pengar eftersom ”tid är pengar”. Luckor i avtal kan även uppstå vid undvikande av kontro-

versiella frågor då avtalsparterna väljer att inte innefatta avtalet med sådana. Rädslan för fel-

tolkning av villkor är ännu en faktor som leder till en skräck för omfattande överenskom-

melser. Kostnader uppstår då i form av tvistekostnader då en viss fråga, som inte finns re-

                                                 
42 Jeffrey N. Gordon, The mandatory structure of corporate law, Columbia Law Review, 1549, 1989, s.1565-1566. 

43 Gordon, The mandatory structure of corporate law, 1989 s.1566. 

44 Macey, Corporate Law and Corporate Governance, s.187.  

45 Gordon, The mandatory structure of corporate law, 1989, s.1566. 

46 Cheffins, Company Law – Theory, Structure and Operation, 1997, 132. 
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glerad, kommer upp till diskussion. Med andra ord blir inte avtal alltid fullständiga utan in-

nehåller vissa luckor, detta kan bl.a. bero på att bolaget vill spara in kostnader hänförliga till 

långdragna förhandlingar. Fördelen med lagreglering är då att lagen kan fylla i de tomma 

luckorna i avtalet, s.k. ”gap filling”, detta dock under förutsättning att lagen är utformad 

som ett standardkontrakt. För att lagen vidare ska vara verkningsfull bör bestämmelserna i 

standardkontraktet, som fyller ut luckorna, formuleras enligt hur avtalsparterna på ett hypo-

tetiskt sätt skulle ha avtalat om all nödvändig information fanns tillgänglig samt om det inte 

fanns några transaktionskostnader.47 Om reglerna utformas på nämnda vis minskar behovet 

av skräddarsydda villkor och därmed minskas transaktionskostnader.48 Standardkontrakt 

(och dispositiva regler) kan då fylla i de luckor och förbiseenden som gjorts av bolaget, an-

tingen på grund av tidsmässiga eller kostnadsmässiga skäl, vilket minskar transaktionskost-

nader och även kostnader hänförliga till tvister. Mot denna bakgrund kompletterar men 

kompenserar inte bolagsrätten för faktiska avtal.49 Standardkontrakt anses dessutom vara 

allmännyttiga ekonomiskt sett eftersom bolagen inte behöver följa alla de formaliteter och 

krav som uppställs. Istället kan bolaget välja vad det ska spendera pengarna på med hänsyn 

tagen till dess verksamhet och struktur vilket i sin tur reducerar transaktionskostnader.50 

Transaktionskostnader av ovannämnda slag är sannolikt mer betungande för små bolag, 

som har begränsat med resurser och tillgångar. En bolagsform som är utformad som ett 

standardkontrakt eller som har flexibla regler på annat vis medför minskade transaktions-

kostnader och är följaktligen fördelaktigast för att uppnå en hög ekonomisk effektivitet.  

2.4.2 Effektivitetshänsyn i annan betydelse 

Som nämnt är effektivitet är inte alltid mätbart fullt ut. Exempelvis kan bolagets oro över 

om de begripet och uppfyllt villkoren i lagen korrekt inte mätas. Den mentala påverkan vid 

oförutsägbarhet eller oro kan således inte mätas men är ändock ineffektivt för ett bolag. 

Det är svårt och oförutsägbart att mäta effektiviteten av en persons bemödande att tänka. 

Det är tiden som bolaget lägger ner på att vara oroliga och tänka som inte är fullt mätbart. 

Bolagets tillvaro inrymmer således väsentliga handlingar som inte kan uttryckas i kvantitet. 

Dessutom händer det att dessa handlingar inte leder till ett synbart resultat. Bolagets perso-

                                                 
47 Cheffins, Company Law – Theory, Structure and Operation, 1997, s.133. Se HMB-metoden ovan.   

48 Gordon, The mandatory structure of corporate law, 1989, s.1551.  

49 Easterbrook & Fischel, The corporate contract, 1989, s.1445. 

50 Kraakman, Reinier, m.fl. The anatomy of Corporate Law, 2009, s.20. 
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nal kan dessutom inte arbeta effektivt då de måste tolka eller tyda dokument eller lagar vil-

ket tar tid. Konsekvensen av att bolagets personal och ägare inte är säkra på vilka regler 

som gäller eller hur villkoren i bestämmelserna ska uppfyllas är att arbetet inte blir lika ef-

fektivt som det hade varit vid mer förutsägbara omständigheter. Dessutom finns risken att 

personerna i fråga får dåligt samvete eller mår dåligt över att de inte utfört de föreskrivna 

uppgifterna korrekt. Detta sin tur påverkar också effektiviteten då motivationen minskar. 

Ett bolags effektivitet påverkas således även av den mänskliga digniteten.   

Det finns två sätt att mäta effektivitet på i detta sammanhang vilka är s.k. ex ante och ex post 

effektivitet. Dessa anses dock inte vara mätbara fullt ut. En förhandling är ex ante effektiv 

för en avtalsslutare om han innan fullgörandet av avtalet tror att fördelarna med att sluta 

avtalet överstiger kostnaderna. I motsats är en förhandling ex post effektiv om avtalssluta-

ren anser att han fick det bättre ställt efter fullgörandet av avtalet. För att en förhandling 

ska anses vara både ex ante och ex post effektiv erfordras att avtalsparterna kan förhandla 

till låga kostnader, har all nödvändig information, är säkra på att villkoren i avtalet efterföljs 

och att de har förmågan att bedöma vad som är bäst för dem.51 Denna teori bör även kun-

na tillämpas vid tillämpningen av en bolagsform. Om ett bolags grundare anser att förde-

larna med att bilda bolaget enligt en viss bolagsform överstiger kostnaderna som är hänför-

liga till bildandet anses valet av bolagsform vara ex ante effektiv. För att grundarna ska anse 

att valet av bolagsform är effektiv både före och efter bildandet bör det ha skett till låga 

kostnader och med tillgång till all nödvändig information. Dessutom bör bolagsformens 

bestämmelser ge en viss valfrihet till bolaget att reglera vad som är bäst för dem. Problemet 

med teorierna är att fördelar inte går att mäta i pengar eller tid fullt ut.  

2.5 Modernitet 

Sist men inte minst utrönas verktyget modernitet. Detta verktyg är av stor betydelse vid valet av bolagsform 

då det ter sig självfallet att ingen vill bilda ett bolag med föråldrade regler. Dessutom är det viktigt att regel-

verket för en bolagsform uppdateras kontinuerligt för att anpassas till bolagens behov.  

Det finns ingen definition på vad en modern lag är. Enligt framställningens författare bör 

dock en lag anses modern om den anammat bestämmelser som andra nationella lagstift-

ningar har, det vill säga att ett lands lagstiftning hänger med i utvecklingen på olika rättsom-

råden genom att följa spåren av andra länders lagstiftningar. Detta självklart under förut-

                                                 
51 Cheffins, Company Law – Theory, Structure and Operation, 1997, s.16.  
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sättning att de andra ländernas lagstiftning visat sig ha framgång. Den svenska lagstiftning-

en bör generellt anpassa sig efter de förändringar som sker både på överstatlig nivå samt de 

förändringar som sker i andra länders lagstiftningar för att inte vara den lagstiftning som 

har föråldrade regler. En lagstiftning bör således kunna anpassas efter rådande omständig-

heter. För att en bolagsform ska betraktas som modern bör den vara anpassad efter bola-

gens behov och de rådande omständigheterna. Detta sker bäst genom att förändringar och 

uppdateringar företas med jämna intervall. I takt med att samhället och tekniken utvecklas 

bör lagstiftningen förändras i samma takt, i den mån det går. I jämförelse med äldre lag-

stiftningar har nyare lagstiftningar ett enklare språk med bestämmelser som är mottagligare 

för förståelse och tillämpning. Tekniken har underlättat för bolag att driva deras verksam-

het då mycket pappersarbete kan ske i elektronisk form. 

För att en lag ska behålla sin modernitet krävs följaktligen att bestämmelserna är enkla att 

anpassa, i den mån det går, efter förändringar som sker. Rättsregler som inte är detaljerade 

har en längre livslängd och medför till att lagstiftning inte föråldras fort. Det är både tids-

krävande och kostsamt att ändra en bestämmelse i lagstiftningen. Det är således bättre att 

stifta en lag vars bestämmelser är lätta att anpassa, i den mån det är skäligt, än att ändra be-

stämmelser i en lag eller upprätta en helt ny lag för att bibehålla modernitet. Regler som är 

svårare att anpassa och modifiera anses vara regler av tvingande natur. Med anledning av 

detta kan det vara en fördel att få reglera bestämmelser i exempelvis bolagsordningen efter-

som förfaringssättet för att ändra bestämmelserna skulle vara betydligt enklare, mindre 

kostsamt och inte lika tidskrävande som att ändra en tvingande bestämmelse i lag. Emeller-

tid är det högst ovanligt att bolag ändrar i sin bolagsordning eftersom de oftast tillämpar en 

standardmall för bolagsordningen. Dessutom tar en ändring av bolagsordningen lång tid då 

ett sådant förfarande som huvudregel kräver att minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som 

de aktier som är företräda vid bolagsstämman godkänner det.52 Ett alternativ är självre-

glering, där exempelvis bolagsstyrningskoder anses enklare att ändra i jämförelse med 

tvingande bestämmelser i lag. En ännu viktigare aspekt för att ett regelverk ska företa för-

ändringar, och således modifieras, är att de som omfattas av reglerna kan göra sin röst hörd 

och kräva förändring. Sedan är det viktiga att dessa får gehör.   

En lagstiftningsprocess, vare sig det är fråga om ny lag eller ändring av en befintlig lag, är 

långdragen och invecklad. Det är med anledning därav av stor vikt att ha lagstiftningspro-

                                                 
52 Jfr. 7kap 42§ ABL.  
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cessen i åtanke när man diskuterar bolagsrättsliga åtgärder. Som nämnt bör bestämmelserna 

utformas på så vis att de kan anpassas efter förändrade omständigheter. Ett exempel från 

EU-rätten illustrerar denna problematik. Kommissionens långsamma framsteg inom bo-

lagsrätten grundar sig bl.a. i det faktum att kommissionen avstått från att försöka uppdatera 

och modifiera befintliga direktiv. Anledningen är att de anser att nya spörsmål bör priorite-

ras och vill inte återuppta en diskussion kring tidigare beslutade frågor. Med anledning där-

av är oddsen för att ett direktiv, som ålägger medlemsstater att anta en tvingande bestäm-

melse som sedan visar sig vara olämplig för de som omfattas, ska förändras inom en snar 

framtid väldigt små.53 Även om en tvingande bestämmelse anses motiverad och har en vik-

tig funktion vid antagandet kan den snabbt bli daterad och obsolet.54 Samma problematik 

anses gälla för bolag som måste följa tvingande bestämmelser. Eftersom bolag oftast är 

långlivade och stöter på nya behov samt oförutsägbara situationer är det av stor vikt att det 

finns möjligheter till förändring och förbättring med tiden. En möjlighet till förändring och 

förbättring kan erbjudas genom att bolagsrätten utformas som ett standardkontrakt.  

Det ska i sammanhanget påpekas att EU-rätten haft betydande påverkan på den svenska 

bolagsrätten. Många förändringar i den svenska aktiebolagsrätten, så som exempelvis indel-

ningen i publika och privata aktiebolag, har föranletts av EU-rätten. EU-rättens inflytande 

på den svenska aktiebolagsrätten har således varit påtaglig vad gäller en rad olika bestäm-

melser.55 Till en början var aktiebolagskommitténs arbete primärt inriktat på att den svens-

ka bolagsrätten skulle anpassas efter EU-rätten.56 Detta åskådliggör det faktum att förenlig-

heten med EU-rätten varit en central fråga i reformarbetet av den nya aktiebolagslagen som 

trädde ikraft 2005. Med anledning av att den nuvarande aktiebolagslagen är förenlig med 

EU-rätten får man utgå från att den svenska aktiebolagsrätten även fortsättningsvis kom-

mer erfordras att kontinuerligt modifieras i enligheten med utvecklingen och förändringen 

på det europeiska planet.57  

Sammantaget är ett regelverk modernt om det är väl anpassat efter bolagens behov och rå-

dande omständigheter samtidigt som den erbjuder ett enkelt språk och förfaringssätt.  

                                                 
53 Cheffins, Company Law – Theory, Structure and Operation, 1997, s.234.  

54 Cheffins, Company Law – Theory, Structure and Operation, 1997, s.235.  

55 Danelius, J. Aktiebolagslagen och EG:S bolagsrätt i framtiden, 2006, s.918. 

56 Se Direktiv 1990:46, Kommittédirektiv, Översyn av aktiebolagslagen, 1990-06-21.  

57 Danelius, J. Aktiebolagslagen och EG:S bolagsrätt i framtiden, 2006, s.918. 
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3 SPE-förordningen 

3.1 SPE-förordningens ursprung 

Då regelverken som gäller för stora företag ofta även tillämpas på små och medelstora fö-

retag betungas dessa av administrativa bördor och kostnader. Med anledning av att sätta 

fart på Europas ekonomi anförde Europeiska rådet i mars 2007 att det är viktigt att ge de 

europeiska företagen möjlighet att bli mer konkurrenskraftiga samt minska deras administ-

rativa bördor.58 Kommissionen lade fram en förberedande rättsakt under 2007 om en inre 

marknad för framtidens Europa där de framhöll att ramvillkoren för företagande på den 

inre marknaden måste fortsätta att förbättras. Kommissionen betonade att mer konkreta 

fördelar och bättre resultat måste ges av den inre marknaden för att tillgodose små och 

medelstora företags intressen och förväntningar såväl som konsumenternas intressen och 

förväntningar.59 Trots att det under senare år har blivit enklare att etablera företag i EU no-

terades att ytterligare ansträngningar måste göras för att ”förbättra de små och medelstora företa-

gens tillträde till den inre marknaden, främja deras tillväxt och frigöra deras affärspotential”. Det ska 

framhållas att de små och medelstora företagen i EU utgör över 99 % av samtliga företag.60 

SPE-förordningen ingår som ett led i en rättsakt i Europa, kallat Small Business Act61, som 

är till stöd för små och medelstora företag. Syftet med SBA är att göra det enklare för små 

och medelstora företag att utöva företagsamhet på den inre marknaden och därav förbättra 

de små och medelstora företagens marknadsresultat.62 SBA är dock ingen rättsakt utan sna-

rare ett policydokument som syftar till att staten och institutioner ska ”tänka litet först”. 

SBA innehåller även lagstiftningsförslag, däribland SPE-förslaget som ska vara särskilt an-

passat efter små och medelstora företags behov.63 Det ska påpekas att det följer av kom-

missionens 2008 års arbetsprogram att SPE-bolaget är ett prioriterat initiativ. SPE-

förordningen möjliggör att ett bolag kan bildas enligt samma bolagsrättsliga bestämmelser i 

                                                 
58

 KOM (2007) 23 slutlig, ”Åtgärdsprogram för minskning av administrativa bördor i Europeiska unionen”, s.2.  

59 KOM (2007) 724 slutlig, ”En inre marknad för framtidens Europa”, Bryssel den 20.11.200,7 s.5.  

60 KOM (2008) 396 slutlig, Förslag till rådets förordning om stadga för ett europeiskt privat aktiebolag (SPE-bolag), 
Bryssel den 25.6.2008, s.2. 

61 KOM (2008) 394 slutlig, ”Tänk småskaligt först, En ”Small Business Act” för Europa”, Bryssel den 25.6.2008. 
Hädanefter kallad SBA.  

62 KOM (2008) 396 slutlig, s.2.  

63 D.F.M.M Zaman, m.fl. The European Private Company (SPE) – A critical analysis of the EU draft statute, Intersen-
tia, Antwerpen, 2009, s.2-3.  
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samtliga medlemsstater.64 Det ter sig som att kommissionen, genom att införa en gemen-

sam bolagsform, vill förhindra konkurrensen mellan de nationella europeiska systemen och 

istället införa fler gemensamma regler samt harmonisera ytterligare mellan de nationella lag-

stiftningarna.65 SPE-förslaget har vidare sin grund i artikel 308 i EU fördraget och är den 

rättsliga grunden för de redan befintliga europeiska bolagsformerna. Syftet med artikeln är 

att något av gemenskapens mål ska uppnås då EU-fördraget inte specifikt har reglerat en 

rättslig grund för densamma.66 

3.2 SPE-förordningens struktur och kännetecken 

SPE-förslaget innehåller endast 48 paragrafer, har en tydlig och logisk uppbyggnad och är 

särskilt riktad mot mindre privata företag. Förordningen innehåller även en bilaga där det 

ställs krav på ytterligare reglering i bolagsordningen, vilken består av ca 42 bestämmelser. 

SPE-förordningen torde vara ett av de minsta regelverken i omfattningen i jämförelse med 

svenska och övriga medlemsstaters regelverk.67 

SPE-bolaget kännetecknas av att det är en juridisk person, ett privat aktiebolag, som förfo-

gar över aktiekapital. Aktieägare har inget personligt betalningsansvar. I första hand regleras 

SPE-bolaget av förordningens direkt tillämpliga och obligatoriska bestämmelser. Därefter 

sker regleringen i bolagsordningen, främst frågor gällande SPE-bolagets interna organisa-

tion, mer om detta i avsnitt 3.4.2. Detta dock under förutsättning att förordningens be-

stämmelser beaktas. I sista hand reglerar den tillämpliga nationella lagstiftningen, inklusive 

de bestämmelser som genomför gemenskapslagstiftning, vad som inte omfattas av SPE-

förordningen eller bolagets bolagsordning. Med tillämplig nationell lagstiftning avses den 

lagstiftning i den medlemsstat där SPE-bolaget har sitt säte och som avser privata aktiebo-

lag.68 Det är av stor vikt att anmärka att förordningen inte reglerar redovisningsfrågor, skat-

terättsliga frågor, arbetsrättsliga frågor eller frågor som rör insolvens.69 Detta innebär att 

viktiga beståndsdelar för SPE-bolaget regleras av nationell rätt. Frågor som vanligtvis regle-

                                                 
64 KOM (2008) 396 slutlig, s.2.  

65 Dejmek Paulina, Den europeiska bolagsrätten – igår, idag och i morgon, Svensk Juristtidning 2002, nr 7, s.602. 

66 KOM (2008) 396 slutlig s. 3 och Konsoliderad version av fördraget om upprättandet av Europeiska Ge-
menskapen C 321, 29.12.2006. 

67 Jrf. motsvarande aktiebolagslag i exempelvis Danmark, Finland och Norge.  

68 SPE-förordning 2008/0130 (CNS), Art. 4 och KOM (2008) 396 slutlig, s.6.  

69 KOM (2008) 396 slutlig, s.2.  
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ras i en aktiebolagslag har inte någon motsvarighet i SPE-förordningen vilket lämnar ut-

rymme för aktieägarna att i bolagsordningen själva bestämma hur vissa frågor ska regleras.70 

3.3 Syfte med SPE-förordningen 

Kommissionens syfte med SPE-förordningen är att göra det enklare och mer flexibelt för 

små och medelstora företag att utöva sin verksamhet och etablera sig på den inre markna-

den och därav stärka deras konkurrenskraft. Större företag kan också ta fördel av förslaget 

om SPE-förordningen men enligt dess utformning är det särskilt anpassat för små och me-

delstora företags behov. Dessutom ämnar förslaget att minska kostnader som uppstår i si-

tuationer där nationella regler skiljer sig åt vad gäller att driva och bilda ett företag.71 

Sammantaget är syftet med kommissionens förslag att uppfylla de behov på enkelhet, flexi-

bilitet och ökad konkurrenskraft som de små och medelstora aktiebolagen är i behov av. 

Dessutom är syftet att minska de små och medelstora företagens administrativa kostnader.  

3.4 Reglering i SPE-förordningen 

3.4.1 Aktier och aktieägarförtäckning 

Som nämnts är kommissionens syfte med förordningen i huvudsak att den ska utformas ef-

ter de mindre bolagens särskilda behov vilket speglar sig bl.a. i bestämmelserna om aktier-

na. Kommissionen anser att ”eftersom småföretag ofta behöver långsiktiga ekonomiska och personliga 

åtaganden bör de kunna anpassa strukturen på sitt aktiekapital och de rättigheter som gäller för aktier till 

sina särskilda villkor”. Med anledning därav ska aktieägarna kunna ”bestämma vilka rättigheter 

som aktierna medför, hur dessa rättigheter förändras, vilka förfaranden som tillämpas om aktierna överlåts 

samt eventuella begränsningar av sådan överlåtelse”.72 

SPE-bolagets aktier får inte vara föremål för offentlig handel eller bjudas ut till allmänhe-

ten.73 Aktieägarna i ett SPE-bolag har inte något personligt ansvar gentemot bolaget utan är 

endast ekonomiskt ansvariga för den del av aktiekapitalet som de har tecknat.74 Huvudre-

geln är att ett SPE-bolag inte får förvärva sina egna aktier. För att skydda bolagets tillgångar 

                                                 
70 Skog R. Förslag till en ny europeisk bolagsform för små företag, Balans nr 10, 2008, s.22.  

71 KOM (2008) 396 slutlig, s. 2.  

72 SPE-förordning 2008/0130 (CNS), Ingressen (9).  

73 SPE-förordning 2008/0130 (CNS), Art. 3.1.d.  

74 SPE-förordning 2008/0130 (CNS), Art. 3.1.b.  
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får däremot SPE-bolaget under vissa villkor förvärva dess egna aktier, om de är till fullo be-

talda. En kontroll av balansräkningens ställning samt ett solvenstest, om detta är reglerat i 

bolagsordningen, måste dock genomföras innan de egna aktierna förvärvas. SPE-bolaget 

ska emellertid alltid inneha minst en emitterad aktie. Det är upp till aktieägarna att besluta 

om förvärvet och de icke-pekuniära rättigheter som är förenade med de aktuella rättighe-

terna, främst rösträtt och förtur, dras in. Återkallar bolaget sina egna aktier ska kapitalet 

nedsättas med motsvarande belopp. Förvärv av aktier i strid mot förordningen eller bo-

lagsordningen ska säljas eller återkallas inom ett år efter förvärvet.75 

SPE-bolaget använder sig vidare av en aktieägarförteckning som upprättas och förs av led-

ningsorganen i bolaget. Förteckningen ska innehålla uppgift om bl.a. aktieägarnas namn 

och adress, antalet aktier som innehas av den ifrågavarande aktieägaren, aktiernas nominella 

värde eller bokföringsmässiga värde, förvärvsdatum etc.76 Förteckningen innebär att samtli-

ga aktieägare ska registreras i aktieägarförteckningen vilken har som ändamål att bevisa ak-

tieinnehaven i bolaget om detta inte visar sig tydligt på annat sätt.77 

3.4.2 Bolagets organisation 

Frågor rörande SPE-bolagets interna organisation regleras i bolagsordningen.78 Förutsatt att 

bestämmelserna i förordningen följs har aktieägarna således stor frihet att bestämma över 

hur frågor rörande bolagets interna organisation ska regleras. Denna frihet och flexibilitet 

som aktieägarna har grundar sig i att småföretag är i behov av en struktur som passar deras 

behov och storlek bäst och därför bör de få besluta om vad som bäst passar de.79 Dock re-

glerar inte förordningen vad som händer om en fråga som anges i Bilaga 1 inte är, eller en-

dast delvis, är reglerad i bolagsordningen. Emellertid har det funnits förslag på att det ska 

upprättas modellartiklar för bolagsordningen.80 Kommissionen beslutade dock att detta 

skulle läggas fram av Advisory Group och inte med förslaget om en SPE-förordning.81 

                                                 
75 SPE-förordning 2008/0130 (CNS), Art.23 och KOM (2008) 396 slutlig, s.8  

76 SPE-förordning 2008/0130 (CNS), Art. 14 och Art. 15.  

77 SPE-förordning 2008/0130 (CNS), Art. 14.3 och KOM (2008) 396 slutlig, s.7.   

78 SPE-förordning 2008/0130 (CNS), Art.26.  

79 KOM (2008) 396 slutlig, s.13.  

80 Zaman D.F.M.M., m.fl. The European Private Company (SPE) – A Critical Analysis of the EU Draft Statute, 2009, 
s.48. Se även KOM (2008) 396 slutlig, s.4.  

81 Europeiska Kommissionen, Minutes of the 10th meeting of the Advisory Group on Corporate Gover-
nance and Company Law, DG MARKT/F2/LZ D (2008), Bryssel 30 juni 2008.  
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Förordningen ger vidare en icke uttömmande lista över bolagsbeslut som måste fattas.82 

Vissa beslut ska enligt artikeln fattas med kvalificerad majoritet vilket innebär 2/3 av bola-

gets röster, dock får en större majoritet krävas av bolagsordningen. Utöver dessa beslut 

som kräver kvalificerad majoritet ska det framgå av bolagsordningen vilken beslutbarhet 

och majoritet som fordras vid omröstning av andra beslut. SPE-bolaget ska enligt den för-

slagna stadgan ha ett ledningsorgan. Behörigheten för SPE-bolagets ledningsorgan omfattar 

de beslut som inte meddelas av förordningen eller bolagsordningen. SPE-bolagets led-

ningsorgan ansvarar dessutom för bolagets drift. I bolagsordningen ska dessutom lednings-

strukturen för SPE-bolaget fastställas, antingen ett monistiskt eller ett dualistiskt system.83 I 

bolagsordningen ska aktieägarna därutöver även besluta om avsättning och utnämning av 

ledningspersonal samt vilka behörighetskriterier och mandatperioder som fordras. De upp-

gifter som åligger ledningspersonerna i förordningen är dock inte uttömmande utan fler 

kan fastställas i bolagsordningen. Förordningen fastställer således endast vilka områden 

som bolaget minst måste reglera i bolagsordningen.84 Det är viktigt att påpeka att bolags-

ordningen ska vara skriftlig och undertecknad av samtliga aktieägare som stiftade bolaget.85 

Vidare finns det inget krav på att en bolagsstämma måste hållas rent fysiskt utan aktieägar-

na reglerar själva vilken metod som ska användas i bolagsordningen.86 Aktieägarna har 

dessutom omfattande rätt till information om SPE-bolagets verksamhet.87 

3.4.3 Aktiekapital och revisionsplikt 

Småföretag ska kunna anpassa sitt aktiekapital och de rättigheter som gäller för aktier efter 

sina särskilda behov av den orsaken att sådana företag ofta behöver långsiktiga ekonomiska 

och personliga åtaganden. Med anledning därav kan SPE-bolaget anpassa strukturen på sitt 

aktiekapital efter sina särskilda villkor. Enligt förordningen ska ett SPE-bolag ha ett minsta 

tillåtna aktiekapital på endast 1 €.88 Det låga beloppet är bl.a. även till för att underlätta eta-

bleringen av nya företag. Normalt är kravet på lagstadgade minimikapital satta betydligt 

                                                 
82 SPE-förordning 2008/0130 (CNS), Art. 27.  

83 KOM (2008) 396 slutlig, s.9.  

84 SPE-förordning 2008/0130 (CNS), Art. 8.1.  

85 SPE-förordning 2008/0130 (CNS), Art 8.2.  

86 SPE-förordning 2008/0130 (CNS), Art. 27.3.  

87 KOM (2008) 396 slutlig, s.8 och SPE-förordning 2008/0130 (CNS), Art 28.1.  

88 SPE-förordning 2008/0130 (CNS), Art. 19.4. 
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högre och motiveras med att det ska skydda borgenärerna. Emellertid tar borgenärer, enligt 

undersökningar, hänsyn till andra aspekter än aktiekapitalet som exempelvis kassaflödet. 

Oftast ställer personer i bolagets ledning personliga garantier till sina borgenärer genom 

olika metoder.89 Beroende på företagets verksamhet har olika bolag olika behov av aktieka-

pitalets storlek därför är det inte möjligt att reglera ett kapitalkrav som är praktiskt för alla 

bolag. Den som bäst kan avgöra vilket behov av aktiekapital ett bolag har är aktieägaren så-

ledes är minimikravet satt lågt.90 Vidare ska de rättigheter och skyldigheter som följer med 

en aktie regleras i bolagsordningen samt även eventuella begränsningar gällande aktiens 

överlåtbarhet.91Det ska vidare anges i bolagsordningen om stiftarna ska erlägga ersättning i 

form av kontanter eller apportegendom. Aktieägarnas förpliktelser för aktiekapitalet ska re-

gleras av tillämplig nationell lagstiftning.92 

 
Vad beträffar utarbetande, registrering, revision och offentliggörande av räkenskaper fram-

går det att SPE-bolaget ska omfattas av kraven i tillämplig nationell lagstiftning. Dessutom 

ska bolagets redovisning, som sköts av ledningsorganet, regleras av tillämplig nationell lag-

stiftning.93 Följaktligen regleras revisionsplikten av tillämplig nationell lagstiftning.  

3.4.4 Övriga bestämmelser 

SPE-bolaget kan bildas av obegränsat antal aktieägare som både kan vara juridiska och fy-

siska personer.94 Enligt vad som framgår av SPE-förordningen finns det inget krav på att 

vissa funktionärer inom bolaget måste vara bosatta inom specifika länder, s.k. bosättnings-

krav. Det framgår endast att bolaget ska ha sitt säte, huvudkontor eller huvudsakliga verk-

samhet inom gemenskapen.95 SPE-bolagets säte och huvudkontor behöver vidare inte vara 

i samma medlemsstat, detta för att bolagen ska kunna dra så mycket nytta som möjligt av 

den inre marknaden. Dessutom ska SPE-bolaget enligt förslaget kunna flytta sitt säte obe-

roende av om den huvudsakliga verksamheten eller huvudkontoret också flyttar.96 Bestäm-

                                                 
89 KOM 2008 (396) slutlig, s.7.  

90 KOM 2008 (396) slutlig, s.8. 

91 SPE-förordning 2008/0130 (CNS), Art.16.   

92 SPE-förordning 2008/0130 (CNS), Art 20.  

93 SPE-förordning 2008/0130 (CNS), Art 25.  

94 SPE-förordning 2008/0130 (CNS), Art. 3.  

95 SPE-förordning 2008/0130 (CNS), Art.7. 

96 SPE-förordning 2008/0130 (CNS), Ingressen (4). och SPE-förordning 2008/0130 (CNS), Art. 35.  
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melser kring SPE-bolagets upplösning återfinnes i Art. 40 där det bl.a. står att likvidations-

förfarande ska regleras av gällande nationell lagstiftning och av rådets förordning (EG) nr 

1346/2009. Enligt nyssnämnda artikel kan ett SPE-bolag upplösas då tidsperioden för bo-

laget löpt ut, efter beslut av aktieägarna eller i de fall det fodras av nationell lagstiftning.  

3.5 Kompromissförslag till SPE-förordningen 

Flera förslag till SPE-förordningen har lagts fram efter det ursprungliga förslaget. Samtliga 

förslag som lagts fram har dock, av olika anledningar, förkastats av vissa medlemsstater, 

bl.a. av Sverige. I det följande kommer en promemoria från Justitiedepartementet att bely-

sas där ett kompromissförslag från det ungerska ordförandeskapet diskuteras kort. Av 

promemorian framgår även Sveriges ståndpunkt till förslaget.  

I början av 2011 presenterade det ungerska ordförandeskapet ett kompromissförslag gäl-

lande SPE-förordningen där bl.a. aktiekapitalets storlek och arbetstagarinflytandet pekades 

ut som problemområden. Syftet med kompromissförslaget var att undersöka vilka möjlig-

heter det finns att föra förhandlingarna framåt. Det ungerska ordförandeskapet föreslog att 

medlemsstaterna ska få rätt att själva välja en lägsta nivå för aktiekapitalet mellan 1 och 

8 000 €. Beträffande arbetstagarinflytande föreslogs ”en rätt till gränsöverskridande medverkan 

om bolaget har minst 400 arbetstagare och minst hälften av dessa arbetar i en medlemsstat som föreskriver 

rätt till medverkan som dessa arbetstagare inte får i den medlemsstat där bolaget har sitt säte”.97 Enligt 

ursprungsförslaget är den generella principen att SPE-bolaget omfattas av bestämmelser 

avseende arbetstagarmedverkan som gäller i den medlemsstat bolaget har sitt säte, vilken 

härrör från direktivet om gränsöverskridande fusioner (2005/56/EG).98 

I promemorian framlägger Justitiedepartement, i överläggning med Civilutskottet, tre hu-

vudsakliga meningsskiljaktigheter till det ungerska förslaget.99 Det ska dock anmärkas att 

argumenten inte har blivit föremål för någon offentlig diskussion. Regeringen har ett posi-

tivt ställningstagande till åtgärder som kan göra det lättare för små och medelstora företag 

att etablera sig och bedriva verksamhet. Regeringen är dock tveksam över att syftet med 

SPE-förordningen är just att underlätta för små och medelstora företag och framhåller vi-

                                                 
97 Se t.ex. Dnr 090-1923-2010/11,Justitiedepartementet, enheten för fastighetsrätt och associationsrätt, i över-

läggning med Civilutskottet den 3 mars 2011. Återfinns som bilaga 2010/11:258540, Bilaga 3 SPE-bolag, 
s.2-3. 

98 KOM (2008) 396 slutlig, s.9 och SPE-förordning 2008/0130 (CNS), Art. 34.1.  

99 Dnr 090-1923-2010/11 s.1-2.    
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dare att tidigare europeiska associationsformer, som exempelvis SE-bolagen, inte fick något 

genombrott. Det är viktigt med anledning därav att SPE-förordningens bestämmelser blir 

enkla att tillämpa, enhetliga och dessutom anpassas efter de små företagens behov. På 

grund därav bör inte nationell rätt få reglera frågor som är väsentliga för bolagsformen.100 I 

promemorian anförs vidare att ”för svenskt vidkommande är det av central betydelse att arbetstagar-

nas rätt till inflytande i SPE-bolagen säkras”. Det ska dessutom inte vara möjligt att använda 

SPE-bolaget med avsikt att kringgå de svenska nationella reglerna. På grund därav är den 

nivå på minst 400 anställda som diskuteras avseende gränsöverskridande arbetstagarinfly-

tande inte godtagbar. Vad gäller kapitalkravet för ett SPE-bolag är det viktigt att skyddet 

för bolagets borgenärer tillgodoses samt att grundläggande svenska intressen inte är mot-

stridiga av regelverket. Den varierande kapitalbasen som föreslår ifrågasätts i promemorian 

med hänsyn tagen till förordningens harmoniseringssyfte. Dessutom uppstår det tvivel då 

bolag, med varierande aktiekapital, tillåts uppträda i en och samma form.101 

Argumentet gällande aktiekapitalets storlek anses inte hållbart av framställningens författare 

av två huvudsakliga anledningar. För det första, som nämnts tidigare i framställningen, kan 

borgenärsintresset tillgodoses genom andra åtgärder. Borgenärer kan exempelvis kräva en 

kassaflödesanalys för att granska bolagets likviditet. För det andra varierar aktiekapitalets 

storlek, i de bolagsformer som närmast motsvarar svenska privata aktiebolag, i övriga med-

lemsstater. I exempelvis Storbritannien är minsta kravet för aktiekapital 1£ och i Frankrike 

har man avskaffat kravet på minsta tillåtna aktiekapital för privata aktiebolag. USA och Au-

stralien har sedan länge slopat ett krav på lägsta aktiekapital.102 På grund därav bör även en 

variation av aktiekapitalets storlek i fråga om ett SPE-bolag kunna vara möjlig. Argumentet 

beträffande kringgåendet av de nationella reglerna förutsätter att de svenska reglerna är de 

”rätta” reglerna. Argumentet är av den orsaken inte hållbart då det sannolikt finns delade 

meningar om vilket regelverk som har de ”rätta” reglerna samt att det är svårt att bevisa ett 

sådant påstående. Den diskussionen lämnas dock därhän. Det ska i sammanhanget anmär-

kas att det i dagsläget redan är möjligt att kringgå de svenska nationella reglerna genom oli-

ka förfaranden. Exempelvis kan man starta en Limited Liability Company, en bolagsform 

som närmast liknar ett svenskt privat aktiebolag, i Storbritannien och bilda filial i Sverige. 

                                                 
100 Dnr 090-1923-2010/11 s.2. 

101 Dnr 090-1923-2010/11 s.2. 

102 SOU 2008:49, aktiekapital i privata aktiebolag, s.66, s.72 och s.77.  
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Genom ett sådant förfarande åtnjuter bolaget ett lägre minsta tillåtna aktiekapital i jämfö-

relse med de svenska reglerna.103 

Trots att den svenska regeringen har uttalat att de är positiva till åtgärder som underlättar 

för små och medelstora företag att etablera sig och driva verksamhet ter det sig som att den 

svenska regeringen är emot förslaget om ett SPE-bolag.104 Regeringen är tveksam till om 

kompromissförslaget är ägnat att underlätta för just små och medelstora företag. De hänvi-

sade till europabolaget, SE-bolaget, som inte fått någon större genomslagskraft. Regeringen 

anser dessutom att det inte är lämpligt att i så stor utsträckning överlämna väsentliga frågor 

gällande SPE-bolaget till reglering på nationell nivå då det är viktigt att regelverket blir så 

enhetligt som möjligt samt enkelt för bolagen att tillämpa.105 Det ter sig som att regeringen 

ser till egna intressen istället för de mindre bolagens. Regeringen bör istället för att peka ut 

delar av förordningen se till dess helhet och praktiska betydelse för företagen samt förde-

larna som ett sådant självanpassat regelverk medför. 

3.6 Analys av SPE-förordningen med utgångspunkt i verkty-

gen för utvärdering 

Med hänsyn tagen till diskussionerna som fördes under verktygen för utvärdering anses 

förslaget om en SPE-förordning bli en stark konkurrent då den är enkel, flexibel, effektiv, 

bl.a. genom att inte vara onödigt kostsam, samt modern. SPE-bolagsformen ersätter inte 

andra nationella rättsformer utan utgör snarare ett alternativ till de inhemska bolagsformer-

na inom EU. Den föreslagna regleringen sätter upp de allra viktigaste kraven och lämnar i 

övrigt frihet åt bolaget att reglera frågor i bolagsordningen. Förslaget framstår som ”det 

minsta möjliga” regelverket med hänsyn tagen till förordningens relativt få bestämmelser. 

Sammantaget kan man säga att kommissionens syfte med förordningen uppnås, i alla fall i 

den ursprungliga versionen.  

SPE-förordningen anses enkel då den har enkla och tydliga bestämmelser samt ett enkelt 

och lättbegripligt språk. Dessutom har förordningen en systematisk och logisk uppbyggnad, 

med relativt få bestämmelser, vilket gör det enkelt att följa och hitta i regelverket. Därut-

                                                 
103 Jfr. Rättsfallet Centros C-212/97 från EU-domstolen där ett bolag bildades i överensstämmelse med lag-

stiftningen i en annan medlemsstats i vilken bolaget hade sitt säte men bedrev verksamheten genom en filial 
i en annan medlemsstat.  

104 Se exempelvis Andersson J, ABL – Monsters Inc.? Ett standardkontraktuellt perspektiv på ABL och förslaget till 
SPE-bolag, Juridisk publikation 1/2012, s.97-98.  

105 Dnr 090-1923-2010/11 s.2.  
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över torde förordningens bestämmelser inte vara alltför betungande för SPE-bolagen att 

fullgöra i praktiken. Detta med anledning av att förordningen erbjuder SPE-bolaget en 

långtgående frihet att reglera bestämmelser själva, om än i begränsad form. Bestämmelser 

som inte är av tvingande natur blir således enklare för bolagen att utföra i praktiken då de, 

till viss del, själva bestämmer hur ett visst förfarande ska gå till.  

SPE-förordningen är flexibel då den ger SPE-bolaget en långtgående frihet att reglera frå-

gor i bolagsordning enligt vad som bäst passar deras behov och verksamhet, även om den-

na frihet är tämligen kontrollerad av förordningens Bilaga 1. De frågor som SPE-bolaget 

själv får reglera i bolagsordningen är främst frågor om rör bolagets interna organisation. 

SPE-bolagen måste dock ha vetskap om att de bestämmelser de själva reglerar är förenliga 

med rättsordningen. Det faktum att många bestämmelser ska regleras i bolagsordningen 

kan dock orsaka transaktionskostnader även om ett sådant förfarande anses flexibelt i sig. 

Det kan vara betungande, både administrativt och ekonomiskt, för ett mindre bolag att vid 

bildandet behöva ta ställningen till en rad frågor och förhandla fram desamma eftersom de 

sannolikt inte besitter all den kunskap som är nödvändig. Detta i sin tur medför extra kost-

nader i form av konsultarvoden. Det kan även tänkas medför besvär då detta kan påverka 

exempelvis borgenärer som sluter avtal med bolaget. Denna svårighet är dock hänförlig till 

det initiala skedet av bolagets bildande och medför således inga större problem när bolaget 

väl bildats och etablerat sig. Kostnaderna som uppstår vid upprättandet av bolagsordningen 

kan ställas mot aktieägarnas möjlighet att tillämpa ett självanpassat regelverk. Dessa kost-

nader kan dessutom ställas mot det faktum att bolaget genom en sådan frihet i bolagsord-

ningen kan reglera frågor som är ekonomiskt fördelaktigare för bolaget än vad en lagstad-

gad bestämmelse skulle vara.   

En nackdel med förordningens Bilaga 1,vilken anger vilka områden som SPE-bolaget minst 

ska reglera i bolagsordningen, är att den inte är uttömmande. Det krävs därför att bolaget 

täcker upp alla nödvändiga områden och utformar bestämmelserna själva vilket kan ge 

upphov till transaktionskostnader. Det kan även tänkas att bolagen, av olika orsaker, inte 

kommer att reglera alla frågor som är uppställda i förordningens Bilaga 1. Problem uppstår 

då med anledning av att förordningen inte innefattar standardbestämmelser som ska gälla i 

de fall bolaget försummat att inrätta de uppställda kraven i bolagsordningen. Detta medför 

en osäkerhet om vad som ska gälla och är följaktligen inte kostnads- eller tidseffektivt då 

det exempelvis kan uppstå tvister. Emellertid är ett förslag från Advisory Group att det ska 

upprättas modellartiklar. Dessa modellartiklar kan förslagsvis finnas i en separat bilaga som 
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bolagen kan välja att anta. Framställningens författare förespråkar att förordningen utarbe-

tar modellartiklar till bolagsordningen vilket följaktligen skulle ge SPE-förordningen likhe-

ter med HBM och ett s.k. standardkontrakt. Detta under förutsättning att bestämmelserna 

är utformade efter vad som förmodas passa de flesta aktörers verksamhet och behov. Mo-

dellartiklarna fungerar då som standardbestämmelser som bolagen kan anta utan att själva 

behöva förhandla fram dem. SPE-bolagen erbjuds följaktligen mer flexibilitet då de får 

möjlighet att välja att använda sig av modellartiklarna, eller om de så önskar själva utforma 

de regler som erfordras av förordningens Bilaga 1. Utformas modellartiklar kan de fungera 

som s.k. ”gap fillers”, det vill säga att de fyller i de luckor som bolaget av exempelvis, tids- 

eller kostnadsskäl försummat att reglera och således fungera som ett standardkontrakt. Det-

ta sparar bolaget både tid och pengar då många områden redan blir täckta, vilket är effek-

tivt. Bolagen torde dock reglera bestämmelserna själva där de anser att fördelarna med att 

upprätta en specialanpassad bestämmelse överstiger kostnaderna för densamma. Att SPE-

bolaget har en långtgående frihet att reglera frågor i bolagsordningen är inte endast en för-

del för att det ger bolaget flexibilitet och eventuellt minskade transaktionskostnader. Det är 

även en fördel då stiftarna sannolikt har mer incitament än lagstiftaren, vid tidpunkten för 

bolagsordningens upprättande, att agera i bolagets bästa. Fördelen med dispositiva be-

stämmelser är således att de är mer flexibla än tvingande och även mer kostnadseffektiva. 

Även fast modellartiklarna inte blir optimala för alla SPE-bolags behov kan de ändå vara 

tillräckliga. Mest sannolikt kommer bolagen anse att modellartiklarna är tillräckliga eftersom 

bolagens transaktionskostnader minskar när de antar modellartiklarna istället för att upprät-

ta egna. Det är således av stor betydelse att modellartiklarna är väl formulerade och att de 

motsvarar, i den mån det går, vad de flesta avtalsparter hade förhandlat fram under optima-

la avtalsförhållanden. Detta skulle dessutom leda till att få SPE-bolag skulle göra avsteg 

från modellartiklarna. Träder förordningen i kraft utan att erbjuda någon sort av standard-

bestämmelser kan inte förordningen fungera fullt ut som ett standardkontrakt, vilket som 

anförts innan är den mest optimala utformningen. Det kan emellertid tänkas att standard-

mallar arbetas fram på nationell nivå allteftersom fler företag väljer att bildas enligt SPE-

förordningen. 

Trots bristen på standardbestämmelser, som förslaget står idag, anses SPE-förordningen 

ändå vara flexibel med anledning av den regleringsfrihet som erbjuds. Som framgått över-

väger fördelarna med dispositiva bestämmelser fördelarna med tvingande bestämmelser, då 

tvingande bestämmelser inte kan anpassas efter bolagens enskilda behov. Ett SPE-bolag 
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kan skräddarsy sina egna regler, främst regler om bolagets interna organisation, vilket gör 

att bestämmelserna kan anpassas efter bolagets behov och verksamhet. Detta lämnar även 

utrymme för bolaget anpassa sig efter ändrade omständigheter och nya idéer. SPE-bolagets 

flexibilitet är följaktligen kostnadseffektiv då de inte behöver följa ett regelverk som inte 

passar deras behov. SPE-förordningen är med anledning av ovanstående ett flexibelt regel-

verk där bolagsordningen får stor betydelse. 

Ännu ett flexibelt attribut för SPE-bolaget är att det saknas ett bosättningskrav i förord-

ningen, vilket innebär att bolaget fritt kan välja vilken ”ledningspersonal” den vill tillsätta. 

Det är dessutom kostnads- och tidseffektivt för bolaget att inte behöva leta funktionärer 

som är bosatta inom specifika länder. Vidare anses ledningsstrukturen för SPE-bolaget 

flexibelt då bolaget, genom reglering i bolagsordningen, får fastställa om de ska ha ett mo-

nistiskt eller dualistiskt system. Därutöver finns det fler bestämmelser som bolaget får re-

glera i bolagsordningen. Exempelvis får bolaget i bolagsordningen själva avgöra hur bolags-

stämman ska gå till, således finns inget krav på att den måste hållas rent fysiskt. Detta är en 

fördel i synnerhet för de bolag vars ägare befinner sig på skilda orter då bolagets slipper ex-

empelvis transportkostnader. Denna frihet som bolaget besitter, att själva avgöra hur bo-

lagsstämman ska verkställas, medför till att bolaget får en möjlighet att vara mer mottaglig 

för tekniska innovationer. Bolaget kan således välja ett mer modernt och tekniskt innova-

tivt förfaringssätt genom att exempelvis använda sig av webben. Är ägarna överens därom 

kan en betydligt mindre kostsam bolagsstämma föras genom en intern webbplats. Ett så-

dant förfarande skulle vara betydligt enklare och ta mindre tid då bolaget inte behöver or-

ganisera ett datum då samtliga kan närvara på samma ort.  

Den ledande faktorn, till bolagsformens eventuella konkurrenskraft, anses dock vara dess 

kostnadseffektiva och flexibla aktiekapital. Det krävs endast 1 €, enligt ursprungsförslaget, 

för att bilda ett SPE-bolag vilket är en mycket attraktiv egenskap i synnerhet för de länder 

inom EU vars motsvarighet kräver ett betydligt högre aktiekapital. Det låga aktiekapitalet är 

inte endast en fördel på grund av den låga kostnaden utan även för att bestämmelsen med-

för en flexibilitet för bolagen som själva kan avgöra hur mycket aktiekapital de vill gå in 

med. Detta är en mycket gynnsam bestämmelse för privata aktiebolag då de oftast är små 

och har begränsat med kapital, i alla fall till en början. Dessutom anses denna bestämmelse 

vara modern då den följer den utveckling som sker inom Europa där vissa länder valt att 

slopa aktiekapitalet och vissa valt att sänkt aktiekapitalet betydligt.  
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De kompromissförslag som lagts fram som föreslår att medlemsstaterna själva ska få fast-

ställa ett minsta tillåtna aktiekapital, mellan 1 och 8 000 €, anses föråldrat och inte flexibelt. 

Som nämnts under avsnitt 3.5 är regeringens argument avseende aktiekapitalet inte hållbart 

då aktiekapitalet redan är varierande i medlemsstaterna. Dessutom kan borgenärsintresset 

tillgodoses genom andra åtgärder. Vad beträffar revisionsplikten är en bedömning av be-

stämmelsen oväsentlig avseende bolagsformens konkurrenskraft då den ska regleras av till-

lämplig nationell lagstiftning. 

Beträffande aktieägarförteckning kan kravet på sådan inte anses alltför betungande för bo-

laget då de uppgifter som erfordras i förteckningen är nödvändiga. Förordningen föreskri-

ver klart och tydligt vad aktieägarförteckningen ska innehålla vilket gör det enkelt för bola-

get att tillämpa bestämmelsen, förstå dess innebörd samt fullgöra kraven som uppställs. 

Uppgifter är dessutom inte svåra eller kostsamma att genomföra. Bestämmelserna kring ak-

tieägarförteckningen kan således jämföras med vad Cheffins kallar för en ”enkel regel". Ett 

annat exempel på "en enkel regel" är bestämmelsen kring likvidationsförfarandet. Denna 

bestämmelse medför ingen oförutsägbarhet då den på ett klart och tydligt sätt uppställer 

under vilka omständigheter ett bolag kan upplösas. Vidare tillåter SPE-förordningen som 

undantagsregel förvärv av egna aktier. Även denna bestämmelse är enkel då det klart och 

tydligt framgår av artikeln vilka villkor som måste vara uppfyllda för att ett bolag ska ha rätt 

att förvärva sina egna aktier. Generellt sett är förordningens regler kring aktier flexibla då 

aktieägarna till viss utsträckning exempelvis får bestämma vilka rättigheter aktierna i bolaget 

medför. Med anledning av att bestämmelserna i förordningen är få, enkla och tydliga samt 

endast riktade till en adressat torde sannolikheten för bolagen att vara oroliga över om de 

uppfyllt de krav som uppställs i förordningen vara små.  

Avseende modernitet anses SPE-förordningen uppfylla kraven som ställs då förordningen 

är anpassad efter bolagens behov. Det torde dessutom inte vara alltför svårt att modifiera 

regelverket med tanke på dess enkla och få bestämmelser. Att förordningen innefattar rela-

tivt få bestämmelser ökar sannolikheten för att lagstiftaren ska kunna uppfatta vilken be-

stämmelse som blivit föråldrad och främst bör ändras. Med anledning av att förordning 

endast riktar sig till en adressat, ett privat aktiebolag, är sannolikheten stor att bolagen får 

gehör för sina behov av förändringar. Eftersom många frågor ska regleras i bolagsordning-

en ligger det dock inte endast på lagstiftaren att upprätthålla regelverkets modernitet. Det 

åligger således bolaget att företa de förändringar som erfordras i bolagsordningen, trots att 

sådana ändringar inte är vanliga att företa. Dessutom medför flexibiliteten till att bolaget 
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blir mer mottagligt för innovationer och kreativitet, vilket upprätthåller en viss modernitet.  

Med anledning av att SPE-bolaget lämnar åt den tillämpliga nationella lagstiftningen att re-

glera frågor kring arbetsrätt, skatterätt och insolvens, kommer SPE-bolagets kostnader till 

följd av nämnda områden vara desamma som den nationella motsvarigheten, i det aktuella 

fallet ABL. Det kan som en första anblick anses att det är en nackdel att vissa bestämmelser 

i förordningen ska regleras av nationell rätt. Detta med anledning av att sådana bestämmel-

ser kan motverka enigheten mellan SPE-bolag som bildas i olika medlemsstater. Dock tor-

de de bestämmelser som ska regleras av nationell rätt, som exempelvis skatterättsliga frå-

gor, inte vara avgörande för stiftarna då de sannolikt prioriterar ett tämligen självanpassat 

regelverk. Det ska även påpekas att SPE-bolaget regleras av nationell rätt i sista hand, när det 

uttryckligen framgår av förordningen. Detta ligger dock utanför ramen för framställningen.  

Det faktum att förordningen inte ställer ett högt krav på aktiekapitalet samt att bolaget 

slipper anpassa sig efter ett ”generellt” regelverk anses kompensera för de kostnaderna som 

kan uppstå vid upprättandet av bolagsordningen. Förslaget om ett SPE-bolag medför fler 

fördelar än nackdelar och gör således att bolagsformen kan komma att bli mycket konkur-

renskraftig. En stor fördel med ett eventuellt ikraftträdande av förordningen skulle vara den 

harmonisering som bolagsformen erbjuder samtidigt som den kan bistå medlemsstaternas 

nationella bolagsformer med vägledning genom att vara ett sorts modellavtal. Som nämnts i 

framställningen kan dock kostnader i form av konsultarvoden uppstå vid omställningen till 

nya regler och lagar. I ett inledande skede kommer därför inte många registrera SPE-bolag, 

förordningen kommer istället få genomslag på längre sikt då intressenter blivit måttligt in-

formerade om regelverkets fördelar.  

Det är enligt framställningens författare inga tvivel om att SPE-bolaget kommer vara kon-

kurrenskraftigt på marknaden, frågan är dock i vilken utsträckning. Möjligheten att SPE-

bolagen kommer att konkurrera med medlemsstaternas nationella bolagsformer är stor med 

avseende på dess egenskaper. Ett bolags stiftare kommer att föredra SPE-bolaget där för-

slaget erbjuder fler fördelar än den nationella motsvarigheten. Det finns dock en möjlighet 

att förordningen har strängare regler än den nationella motsvarigheten vilket skulle innebä-

ra att förslaget inte skulle vara en lika attraktiv bolagsform i just den medlemsstaten.  

För Sveriges vidkommande är det följaktligen viktigt att utreda vilken av ABL eller SPE-

förordningen som är det mest konkurrenskraftiga regelverket. Framställningens nästa kapi-

tel belyser det svenska aktiebolagsrättsliga förenklingsarbetet för att sedan kunna jämföras  

med SPE-förordningen.  
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4 Förändringar i den svenska bolagsrätten för små priva-

ta aktiebolag 

4.1 Förenklingsförslagets ursprung 

Utredarens huvudsakliga uppdrag i SOU 2009:34 gick ut på att överväga ändringar i ABL 

och ABF som skulle medföra förenklingar för aktiebolagen. Uppdraget var särskilt inriktat 

på de små aktiebolagens behov av förenklade associationsrättsliga regler.106 Av drygt 347 

000 registrerade aktiebolag var ca 1 200 av dessa publika aktiebolag, således var övriga regi-

strerade aktiebolag privata aktiebolag. Merparten av de privata aktiebolagen utgörs av små 

aktiebolag, vilket innebär bolag med liten omsättning, få anställda och ett begränsat antal 

delägare. Emellertid innefattar betänkandets förenklingsförslag samtliga privata aktiebo-

lag.107 Uppsatsen kommer dock endast att belysa de regelförenklingsförslag som anses ha 

mest betydelse och som är mest relevanta för framställningen. 

4.2 ABLs struktur och kännetecken 

ABL riktar sig inte till en specifik bolagsform då den innehåller bestämmelser som riktar sig 

både till privata och publika aktiebolag.  ABL är ett omfattande regelverk indelat i 32 kapi-

tel som utgörs av ca 850 paragrafer, varav ca 700 gäller för privata aktiebolag. Regelverket 

har trots sin omfattning en logisk uppbyggnad. Vidare utgörs det associationsrättsliga re-

gelverket av mestadels tvingande bestämmelser, men innehåller även dispositiva bestäm-

melser.108 Det ska anmärkas att tvingande regler som är avsedda att skydda borgenärsintres-

set och framtida aktieägare inte kan åsidosättas. Emellertid kan tvingande regler som enbart 

är avsedda att skydda minoritetsaktieägare åsidosättas med samtliga aktieägares samtycke.109 

De bestämmelser aktiebolaget själv får välja att ta in i bolagsordningen, s.k. fakultativa be-

stämmelser, blir offentliga så snart bolagsordningen ingivits till Bolagsverket.  

                                                 
106 SOU 2009:34 s.14. 

107 SOU 2009:34 s.14-15.   

108 Andersson J, ABL – Monsters Inc.? Ett standardkontraktuellt perspektiv på ABL och förslaget till SPE-bolag, Juri-
disk publikation 1/2012, s.89 ff.  

109 SOU 2009:34 s.153.  
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4.3 Föreslagen regelförenkling för små privata aktiebolag 

4.3.1 Syftet med förslaget om regelförenkling 

Huvudsyftet med utredningen har särskilt varit inriktat på de små aktiebolagens behov av 

förenklade associationsrättsliga regler. Med utredningen strävar regeringen bland annat ef-

ter att det ska bli enkelt att etablera och driva aktiebolag i Sverige. Detta är viktigt då det är 

en del av regeringens strategi för ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Kostnaderna 

för detta får dock inte vara betungande. Regeringen har även som mål att minska aktiebola-

gens administrativa börda så långt det är möjligt. Regeringen hade som mål att minska de 

administrativa kostnaderna fram till 2010 med 25 %.110 Detta får dock inte ersätta andra 

viktiga intressen såsom exempelvis bekämpandet av ekonomisk brottslighet, skattekontroll 

och skyddet för aktiebolagets borgenärer.111 Syftet med regelförenklingen är vidare att den 

svenska aktiebolagsrätten ska vara så konkurrenskraftig som möjligt.112 Således är de mål 

regeringen vill uppnå med utredningen att förenkla för de små aktiebolagen, minska deras 

administrativa börda och se till att den svenska aktiebolagsrätten är konkurrenskraftig.  

4.3.2 Aktier 

4.3.2.1 Aktiebrev och aktiebok 

Bestämmelser beträffande aktiebok återfinnes i 5kap. ABL. Aktieboken, vilken innehåller 

en förteckning över aktieägare och aktier, ska föras av samtliga aktiebolag och har som än-

damål att ”ligga till grund för utövandet av aktieägares rättigheter mot bolaget, och att ge bolaget, aktie-

ägare och andra underlag för att bedöma ägarförhållandena i bolaget”, 5kap 1§ ABL. Regler om ak-

tiebrev hittas i 6kap ABL och kan endast utfärdas av bolag som inte är avstämningsbolag. 

En aktie är förenad med vissa rättigheter och då ett aktiebrev utfärdats för den aktien är 

dessa rättigheter på vissa sätt knutna till aktiebrevet. Det har sedan tidigare talats om att re-

gelverket kring aktiebrev är i behov av en modernisering men de tidigare förslagen om slo-

pande av aktiebreven har inte genomförts. Därmed ansåg utredningen i SOU 2009:34 att 

det fanns skäl att se över frågor av dessa slag igen med utgångspunkt i de förslag som pre-

senterades av Aktiebolagskommittén i betänkandet Aktieägarregister, SOU 2001:1.113 Det 

                                                 
110 Direktiv 2007:132, Kommittédirektiv, Ett enklare aktiebolag, 2007-09-19, s.1-2. 

111 SOU 2009:34 s.16 och s.154.  

112 SOU 2009:34 s.16.  

113 SOU 2009:34 s.177. 
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finns inte skäl för att gå närmare in på förslagen från det tidigare betänkandet utan endast 

åskådliggöra argumenten från densamma.  

I utredningen föreslås att aktiebrev, interimsbevis samt utdelningskuponger ska avskaffas 

med anledning av att det pappersbaserade system med aktiebrev idag är föråldrat. Emis-

sionsbevisen ska dock behållas enligt förslaget.
114

 Det som talar för ett avskaffande är de 

olägenheter systemet kring aktiebreven medför bolagen. Det är tidskrävande, kostsamt och 

dessutom administrativt betungande att hantera aktiebreven. Då det är ovanligt att små bo-

lag utfärdar aktiebrev samt att familjeägda bolag med en eller få aktieägare sällan anträffar 

ägarförändringar, är behovet av aktiebrev inte framstående. För bolag med fler aktieägare är 

aktiebreven mer betungande då de innebär fler manuella och kostnadskrävande delar. 

Kostnader kan även uppstå vid exempelvis arvsskifte eller försäljning av aktier då det sker 

en växling mellan ägare av aktiebreven. Det som talat för att aktiebreven ska behållas är att 

det kan uppstå kostnader och risk för att förlora vissa rättigheter vid en eventuell övergång. 

Dessutom följer aktiebreven, i samband med pantsättningar och aktieöverlåtelser, kända 

regler och har inarbetade rutiner.115 Det ska påpekas att inga större problem fastställdes då 

Norge avskaffade aktiebreven med en övergångstid om ett år.116 

Även fortsättningsvis ska styrelsen enligt förslaget vara skyldigt att föra aktiebok, något 

centralt aktieägarregister bör således inte införas. Innehållet i aktieboken kommer att få 

större betydelse och innehålla fler uppgifter då aktiebreven avskaffas. Genom att öka inne-

hållet i aktieboken anses det öka bolagets förutsättningar för att få sina förpliktelser genom-

förda. Dessutom får aktiebokens innehåll betydelse bl.a. i samband med bolagets ekono-

miska rättigheter då aktieboken kommer innehålla uppgifter om rätt till avkastning av akti-

er, förfoganderättsinskränkningar och pantsättning av aktier.117 Anteckningarna i aktiebo-

ken ska vara rättsgrundade och ersätta pappersdokumentens funktioner. Dock är en förut-

sättning för att det ska funka att det i praktiken sker förbättringar för förfarandet av aktie-

böckerna. Revisorerna prioriterar inte att granska aktieboken som det ser ut i dagsläget, det 

verkar inte heller som att många bolag uppfyller de krav som ställs på aktieboken. En lös-

ning skulle kunna vara just det faktum att aktieboken får större betydelse. En nackdel, med 

                                                 
114 SOU 2009:34 s.188. 

115 SOU 2009:34 s.188. 

116 SOU 2009:34 s.189. 

117 SOU 2009:34 s.19. s.193 och s.196.  
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tanke på aktiebokens utökade funktion och detaljningsgrad, är att det kan ta lång tid att 

föra en sådan aktiebok.118 

Eftersom aktieboken enligt förslaget kommer att få större betydelse för både aktieägare och 

rättighetshavare måste aktieboken föras på ett betryggande sätt för att förhindra rättsförlus-

ter. Aktieboken ska därför även fortsättningsvis föras, bevaras och hållas tillgänglig av sty-

relsen som således är ansvarige för densamma.119 Eftersom en aktieförvärvare inte kan styr-

ka sitt förvärv genom att visa upp aktiebrev med en obruten överlåtelsekedja, efter att ak-

tiebreven avskaffas, ska de styrka sitt förvärv genom exempelvis uppvisande av överlåtelse- 

bodelnings- eller arvskifteshandlingar för att kunna föras in som aktieägare i aktieboken. 

Förslaget ålägger vidare bolaget en skyldighet att utan dröjsmål informera aktieägarna eller 

annan som berörs därav om införingar eller anteckningar i aktieboken.120 

4.3.2.2 Förvärv av egna aktier 

Huvudregeln är enligt 19kap 1§ ABL att ett aktiebolag inte får förvärva egna aktier utom i 

de fall som anges i 5 §. Utredningens föreslår att de privata aktiebolagen ska få utökade 

möjligheter att förvärva sina egna aktier, utan någon begränsning av antalet egna aktier som 

får förvärvas, eftersom det kan medföra en förenkling för bolagen vid ägar- och genera-

tionsskifte. Minst en aktie får dock inte ägas av bolaget självt. Förvärv av nämnda slag ska 

fattas vid bolagsstämma med enkel majoritet om erbjudandet är riktat till ägare av samtliga 

aktier eller av samtliga aktier av visst slag eller med kvalificerad majoritet genom förhand-

lingar mellan bolaget och en eller flera ägare samt utan kostnad för mottagaren genast 

skicka kopior till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Det ska noteras att 

flera EU-länder, exempelvis Norge, England, Finland och Frankrike tillåter förvärv av egna 

aktier för motsvarande bolagsform. Sker dock ett förvärv av egna aktier i strid mot be-

stämmelserna om skyddet för bolagets bundna kapital och försiktighetsregeln (17kap 3-4§§ 

ABL) ska de förvärvade aktierna avyttras inom sex månader. Fullgör inte bolaget denna 

skyldighet blir aktierna ogiltiga och aktiekapitalet måste minskas. Styrelsen ska vidare hålla 

förslaget tillgängligt för aktieägarna under minst två veckor före bolagsstämman och på bo-

lagsstämman. Det huvudsakliga syftet med förslaget och förvärvet ska anges i kallelsen.121 

                                                 
118 SOU 2009:34 s.190. 

119 SOU 2009:34 s.198. 

120 SOU 2009:34 s.199 och s.201.   

121 SOU 2009:34 s.235-238.  
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4.3.3 Bolagets organisation 

Vad gäller föreslagna förenklingar för bolagets organisation föreslås att revisor, styrelsele-

damot, samt lekmannarevisor eller dess suppleanter vid anmälan till Bolagsverket inte ska 

behöva bifoga ett bolagsstämmoprotokoll längre. Som förslag ska det istället på heder och 

samvete försäkras att uppgifterna stämmer överens med de beslut anmälan har sin grund 

på. Detta medför att antalet handlingar som bolagen vid olika anmälningsärenden ska ge till 

Bolagsverket minskas. Enligt gällande rätt ska vidare en styrelse som har färre än tre leda-

möter minst ha en styrelsesuppleant, 8kap 3§ ABL. Utredningen föreslås att samma krav 

ska gälla fast på styrelser med endast en ledamot, då det oftast är svårt att få tag på en sup-

pleant.122 Utredningen föreslår dessutom att styrelseledamots mandattid i 8kap 13§ ABL ska 

ändras så att mandattiden gäller tills vidare om inte annat framgår av bolagsordningen, vil-

ket minskar administrativa kostnader i samband med årliga val.123 Ytterligare ett förslag är 

att avskaffa kravet på upprättandet av en arbetsordning, 8kap 6§ ABL, och även avskaffa 

kravet på att upprätta skriftliga instruktioner om arbetsfördelningen mellan bolagsorganen, 

8kap 7§ ABL. Kraven anses belasta bolagen administrativt samtidigt som de i många små 

aktiebolag visats sig vara av mindre betydelse.124 

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman där aktieägares rätt i bolaget utövas, 

7kap ABL. Minst en bolagsstämma måste hållas varje år. Då aktiebolag med ett stort antal 

aktieägare har störst praktiskt behov av formkraven kring bolagsstämman har ändamålen 

med bolagsstämma i de små bolagen ifrågasatts. Utredningen föreslår att bolagsstämman 

inte ska vara tvingande för de privata aktiebolagen. Eftersom det redan finns möjlighet till 

en s.k. skrivbordsstämma är det enligt utredningen svårt att hitta en annan lösning för be-

slutsfattandet. En skrivbordsstämma, s.k. per capsulum förfarande, innebär att bolagsstäm-

mobeslut kan fattas utan att sammanträde äger rum genom att mötesprotokollet cirkulerar 

bland styrelseledamöterna för godkännande på ett betryggande sätt.125 Emellertid är skriv-

bordsstämman inte lagreglerad utan framgår av en generell princip som säger att om aktie-

ägare är överens därom, kan de frångå bestämmelser som enbart är avsedda att skydda ak-

                                                 
122 SOU 2009:34 s. 214-215. 

123 SOU 2009:34 s.220. 

124 SOU 2009:34 s.216-219. 

125 SOU 2009:34 s.211-212. 
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tieägarna.126 Utredningen övervägde inte om skrivbordstämma borde framgå direkt av lagen 

utan bedömde istället att Bolagsverket ska tillhandahålla information om densamma.127 

4.3.4 Övriga förslag och överväganden 

Enligt bosättningskravet i 2kap 1§ ABL ska en stiftare av ett aktiebolag vara bosatt inom 

EES. Dessutom är huvudregeln att kravet även gäller vissa funktionärer inom bolaget så-

som exempelvis minst halva antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, den verkställan-

de direktören och vice verkställande direktören.128 De tre huvudsakliga motiveringar, histo-

riskt sett, till bosättningskravet är att förhindra utländsk kontroll över det svenska närings-

livet, underlätta för bolagets ledning att hålla sig underrättad om bolagets förhållanden och 

underlätta delgivning med bolaget och dess ställföreträdare samt att kunna verkställa privat-

rättsliga domar.129 Kravet som innebär att utomeuropeiska företag hindras från att utse led-

ningspersonalen man tillönskar i sitt svenska dotterbolag utgör en konkurrensnackdel för 

Sverige. För att de svenska företagen ska vara konkurrenskraftiga beträffande etablering av 

dotterbolag i Sverige med ägande utanför EES föreslår utredningen att bosättningskravet 

avskaffas på grund av nyssnämnda samt andra redovisade skäl i utredningen.130 

Eftersom ett likvidationsförfarande kan vara kostsamt (likvidatorns arvoden) och tidskrä-

vande (kan finns okända borgenärer) föreslår utredningen ett förenklat likvidations förfa-

rande som alternativ för privata aktiebolag vilket ska göra det enklare, snabbare och mindre 

kostsamt i synnerhet för de bolag som har verksamhet i mindre omfattning eller ingen alls. 

Förfarandet får dock inte inbjuda till missbruk och måste beakta skyddet för borgenärer-

na.131 Förslaget är att ansökan om upplösning ska undertecknas av samtliga aktieägare, sty-

relseledamöter och eventuell verkställande direktör, således ska inget särskilt bolagsstäm-

mobeslut krävas. Vidare ska det i ansökan, som erbjuds på Bolagsverkets hemsida, intygas 

på heder och samvete att samtliga skulder är betalda. Till ansökan ska intyg från Skattever-

                                                 
126 SOU 2009:34 s.208-209. 

127 SOU 2009:34 s.210. 

128 8kap 3§ ABL, 8kap 9§ ABL, 8kap 28§ ABL, 8kap 30§ ABL, 8kap 37§ ABL, 25kap 30§ ABL.  

129 SOU 2009:34 s.226. 

130 SOU 2009:34 s.226-229. 

131 SOU 2009:34 s.254-257.  
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ket och Kronofogdmyndigheten bifogas för att tillgodose behovet av kontroll och insyn.132 

Kallelsetiden på okända borgenärer bör förslagsvis minskas från sex till två månader.133 

4.4 Minskning av aktiekapitalet 

En utredning tillsattes år 2008 för att se över regleringen kring aktiekapitalet.134 I utredning-

en diskuterades huruvida de privata aktiebolagens lägsta tillåtna aktiekapital skulle sänkas. 

Sänkning av aktiekapitalet har under många år varit debatterad internationellt och trenden 

inom EU går mot en sänkning eller ett slopande av aktiekapitalet. Omarbetningen av aktie-

kapitalet har sin grund i det förenklingsarbete som pågår i Sverige och EU och som bl.a. 

har till syfte att stärka företagens konkurrenskraft.135 Utredningen ansåg att den lagstadgade 

miniminivån för aktiekapitalet kan ha betydelse vid val av företagsform. Dessutom tyckte 

regeringen att företag vars kapitalbehov är lägre bör kunna få välja den associationsform 

som är bäst lämpad för dem. En sänkning av aktiekapital skulle således enligt utredningen 

gynna de företag som inte har ett kapitalbehov på 100 000 kr och då inte heller vara ett 

hinder för de att välja just aktiebolagsformen. Utredningen bedömde att det inte fanns skäl 

att slopa minimigränsen i svensk rätt, utan att aktiebolagsformen istället bör göras mer till-

gänglig och ge företag mer valfrihet genom att sänka kapitalkravet.136 

I prop. 2009/10:61137 ansåg regeringen att aktiekapitalets storlek, som då var 100 000kr, ut-

gjorde ett klent borgenärsskydd. Aktiekapitalets funktion som ett borgenärsskydd kan då 

ifrågasättas i synnerhet då regeringen anser att det är ett klent skydd i realiteten. Det faktum 

att borgenärer i stor utsträckning kräver säkerheter i form av borgen eller pant talar för att 

borgenärerna kan skyddas på andra sätt än genom aktiekapitalet. Dock, som framgår av 

bl.a. utredningen, Svenska Bankföreningen och Företagarna samt vissa remissinstanser, 

finns det somliga borgenärer som fäster vikt vid aktiekapitalet.138 Regeringen antog försla-

get att kapitalkravet skulle sänkas från 100 000 kr till 50 000 kr. Regeringen motiverade 

                                                 
132 SOU 2009:34 s.259. 

133 SOU 2009:34 s. 260, 263, 266  

134 SOU 2008:49Aktiekapitalet i privata aktiebolag. 

135 SOU 2008:49 s.10 och s.63 ff.  

136 SOU 2008:49 s.11-13. 

137 Prop. 2009/10:61 En sänkning av kapitalkravet för privata aktiebolag. 

138 Prop. 2009/10:61 s.10-12. 
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denna sänkning med att det är en lämplig avvägning mellan skilda intressen.139 Utredningen 

kom fram till att sänkning av gränsen i sig inte skulle innebära att nyföretagande ökar utan 

följden förväntades snarare bli att fler företagare väljer aktiebolaget som företagsform.
140

 

Lagändringen trädde i kraft den 1 april 2010. Det ska anmärkas att aktiekapitalet kan betalas 

kontant eller med apportegendom, om det är reglerat i stiftelseurkunden. 2kap 16§ ABL.  

4.5 Avskaffande av revisionsplikten 

”Revisionen syftar till att tillgodose bl.a. aktieägarnas, de anställdas, borgenärernas och det allmännas in-

tresse av att det sker en ändamålsenlig kontroll av att företagets affärer sköts på ett lagenligt och korrekt 

sätt samt att företagets ställning och resultat redovisas riktigt”.141 Huvudregeln är att alla aktiebolag 

omfattas av skyldigheten att ha minst en revisor. En utredning om avskaffandet av revi-

sionsplikten utgavs i mars 2008.142 Utredningen föreslog att revisionsplikten skulle avskaffas 

för små aktiebolag som uppfyllde ett särskilt gränsvärde. Propositionen utgavs sedan i april 

2010 och den nya bestämmelsen trädde i kraft 1 november 2010. Utredningen ansåg att 

svenska företag var i ett konkurrensmässigt underläge i förhållande till andra länder inom 

EU då svenska företag var tvungna att ha en mer kostnadskrävande revision än andra eu-

ropeiska länder, exempelvis Storbritannien. Gränsvärdet för revisionsplikten skulle enligt 

utredningen sättas i enlighet med det gränsvärde som finns i det fjärde bolagsdirektivet.143 

Regeringen valde ett synnerligen lägre gränsvärde än vad utredningen föreslog med anled-

ningar som bl.a. att konsekvenserna av en inskränkning av revisionsplikten blir lättare att 

hantera för bolagets intressenter ju mindre bolag som omfattas. Således får intressenterna 

vid en tämligen försiktig reform större möjlighet att anpassa sig. Det bör även anmärkas att 

det förslag regeringen kom fram till är det lägsta gränsvärde som utredningen ansåg var värt 

att överväga vid ett avskaffande av revisionsplikten.144 

                                                 
139 Prop. 2009/10:61 s.8 och s.12.  

140 Prop.2009/10:61 s.9-10.  

141 Prop. 2009/10:204, En frivillig revision, s.56. 

142 SOU 2008:32 Avskaffande av revisionsplikten för små företag.  

143 SOU 2008:32 s. 180-184. 

144 Prop. 2009/10:204 s.70-71.  
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För att ett företag ska undgå kravet på lagstadgad revision måste företaget för det första 

vara onoterat och anses som småföretag enligt 1kap 3§ ÅRL. För det andra måste företaget 

uppfylla kriterierna som är uppställda i 9kap 1§ ABL.145 

4.6 Analys av regelförenklingen i den svenska bolagsrätten 

med utgångspunkt i verktygen för utvärdering 

Avseende antalet privata aktiebolag i Sverige (av dryg 347 000 registrerade aktiebolag är en-

dast 1200 publika) kan man dra slutsatsen att Sveriges ekonomi är särskilt beroende av de 

privata aktiebolagen då de utgör merparten av landets aktiebolag. De mindre bolagen har 

således stor påverkan på landets ekonomi. Regelverket för de svenska privata aktiebolagen 

bör därmed vara utformat på ett sätt som ger dem konkurrensfördel. Eftersom Sverige är 

en liten stat, i jämförelse med andra stater inom EU, bör Sverige i möjligast mån utnyttja 

alla de möjligheter som finns till att förenkla för de mindre bolagen och därmed göra dem 

konkurrenskraftiga på marknaden. ABL är som synes ett mycket omfattande regelverk men 

som onekligen är logiskt uppbyggd med kapitelindelningar. Emellertid ter det sig ganska 

uppenbart att det blir svårt för en person utan juridiska kunskaper att orientera sig i det 

omfattande regelverket. Förvisso kan jurister eller andra kunniga bistå med svar men nor-

malt är konsultarvoden av sådant slag förenade med kostnader.  

Eftersom ABL riktar sig till både privata och publika aktiebolag kan regelverket inte till-

fredställa de mindre företagens behov av specialanpassade bestämmelser. En av nackdelar-

na med att ABL inte riktar sig till en bestämd kategori av bolag är att regelverket då, mer el-

ler mindre, tvingas innehålla fler bestämmelser än nödvändigt. Därför kan bolag, i synner-

het mindre bolag, behöva tillämpa regler som inte är nödvändiga med hänsyn tagen till de-

ras storlek och verksamhet. Följaktligen orsakar detta transaktionskostnader för de bolag 

som ändå måste följa bestämmelserna vilket leder till att bestämmelserna blir ineffektiva. 

Regelverket i sin helhet är därav kostsam och svår för de mindre bolagen att tillämpa i 

praktiken. Med anledning av att ABL är ett omfattande och komplicerat regelverk är det 

sannolikt att de svenska aktiebolagen även utsätts för oro och betänkligheter gällande la-

gens krav, vilket inte heller är effektivt. Regelverkets stora omfång försvårar således till-

lämpningen av lagen. I detta avseende är inte ABL som helhet enkel. Regelverket blir dess-

utom tids- och kostnadsmässigt ineffektivt för små bolag att förstå och tillämpa.  

                                                 
145 Prop. 2009/10:204 s.1.  
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Dessutom utgörs bestämmelserna kring privata aktiebolag i ABL av mestadels tvingande 

bestämmelser. Tvingande bestämmelser är som anförts svåra och kostsamma för ett litet 

bolag att rätta sig efter samt hindrar bolagen från att avtala om vad som passar dem bäst.  

Det lämnas således inte mycket valmöjligheter för bolagen vilket ger till synes att bolags-

formen i stora drag inte är flexibel. De privata aktiebolagen betungas av administrativa bör-

dor som även kan vara kostsamma då bolaget tvingas följa de krav som uppställs. Eftersom 

de tvingande bestämmelserna är sanktionsbelagda är det viktigt att aktörerna är väl infor-

merade om dem. Detta torde dock vara svårt med avseende på regelverkets omfång. Det 

ska dock anmärkas att även fast tvingande bestämmelser inte är flexibla kan dem ändock 

vara befogade utifrån olika skyddsintressen samtidigt som de säkerställer att målen uppnås. 

Framställningens författare är dock, likt Cheffins, av den meningen att lagen spelar en be-

gränsad roll i affärssammanhang. Möter de svenska privata aktiebolagen en mängd tving-

ande bestämmelser som är i konflikt med bolagets behov eller förväntningar kan bolaget till 

slut välja att ”neutralisera” reglernas effekt. Det torde inte vara osannolikt att bolagen väljer 

att bildas enligt en annan bolagsform som är fördelaktigare för just deras verksamhet och 

behov, om en sådan skulle finnas tillgänglig. Eventuellt SPE-förordningen vara alternativet 

för bolagen i Sverige, mer om detta senare.  

Läsaren ska dock påminnas om att ABL även innefattar många dispositiva bestämmelser, 

vilket ger ett flexibelt attribut. Denna egenskap i regelverket ger likheter med ett s.k. stan-

dardkontrakt. De dispositiva bestämmelserna i ABL minskar bolagens behov av att upprät-

ta individuella avtal då de kan välja att tillämpa bestämmelsen i lagen. Bestämmelser av så-

dan natur är mer kostnadseffektiva då bolagen får en valmöjlighet. Transaktionskostnader 

reduceras vid tillämpning av standardbestämmelser eller dispositiva bestämmelser eftersom 

bolagen då inte behöver följa alla de formaliteter och krav som uppställs utan kan välja vad 

de ska spendera pengar på med hänsyn tagen till deras verksamhet och struktur. Det kan 

även tänkas höja ambitionsnivån för bolagen att driva en verksamhet med ett mer flexibelt 

regelverk. Emellertid bör en dispositiv bestämmelse vara utformad utifrån från vad de fles-

ta aktörer skulle avtalat om under optimala avtalsförhållanden för att bestämmelserna ska 

vara så kostnadseffektiva som möjligt (jfr HBM). Med anledning av att ABL inte endast har 

en adressat samt är omfattande kan det inte antas att lagstiftaren vid bestämmelsernas ut-

formning utgick från vad de flesta aktörer i mindre privata aktiebolag var i behov. Även 

fast ABL erbjuder viss flexibilitet i form av dispositiva bestämmelser, kan de ändå inte an-

ses erbjudas i tillräckligt stor omfattning då de inte är kostnadseffektiva. Detta med anled-
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ning av att de sannolikt inte passar de mindre bolagens enskilda behov. Emellertid är förde-

len med dispositiva bestämmelser att bolaget kan välja att avtala bort regeln om de finner 

att det är ekonomiskt fördelaktigare för dem att avtala om bestämmelsen själva.  

Helhetsbilden av regelförenklingsförslaget i SOU 2009:34 är att utredaren, överraskande 

nog, istället för att föreslå förenklingar istället utökar regelverket med fler paragrafer och 

fler bördor. Exempelvis föreslår utredningen att aktiebreven ska avskaffas eftersom de 

medför olägenheter för bolagen då de är tidskrävande, kostsamt och administrativt betung-

ande att hantera. Detta i sig skulle vara en förenkling, som bidrar till minskade transak-

tionskostnader, om inte utredningen vidare föreslog att utöka aktieboken. Som helhet anses 

detta förslag inte vara kostnadseffektivt då utredningen avser att utöka aktieboken genom 

att föra över aktiebrevens olägenheter. Förfarande är dessutom inte tidseffektivt då upprät-

tandet av en aktiebok med ett utökat innehåll sannolikt tar längre tid. Dessutom blir det 

kostsamt och tidskrävande för bolaget att informera aktieägarna eller annan som berörs 

därav varje gång nya införingar eller anteckningar görs i aktieboken. Utredaren motiverar 

aktiebokens utökade innehåll med att det kommer öka bolagets förutsättningar för att få 

sina förpliktelser genomförda. Detta anses dock inte vara ett hållbart argument då inget ga-

ranterar att utfallet blir så. Dessutom är syftet med regelförenklingsförslaget att förenkla för 

de mindre aktiebolagen, inte föra över bördor från en bestämmelse till en annan. 

Emellertid innebär utredningens regelförenklingsförslag mindre förenklingar då vissa hand-

lingar, som bolagen vid olika anmälningsärenden ska ge till Bolagsverket, minskas. Detta är 

effektivt då bolaget sparar tid och pengar på att upprätta dessa. Kravet på en bolagsstämma 

ska dock kvarstå då det svenska regelverket redan erbjuder möjlighet till en s.k. skrivbords-

stämma. Nämnda förfarande är särskilt fördelaktigt för bolag med få antal aktieägare som 

oftast är överens om besluten. Bolagen erbjuds således en viss flexibilitet då de har möjlig-

het att välja en skrivbordsstämma. Dock kan det inte anses vara tids eller kostnadsmässigt 

effektiv för ett mindre bolag att behöva ta kontakt med Bolagsverket eller en juridiskt kun-

nig person för att informeras om förfarandet. Bestämmelsen bör framgå klart och tydligt av 

ABL, vilket skulle minska informationskostnaderna. Det måste anses viktigt för bolag att 

det finns lättillgänglig information att tillgå, enligt framställningen är det enklast och mest 

förutsägbart om all nödvändig information framgår klart och tydligt i lagen. Detta är en 

förutsättning för enkelhet.  
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Vidare ska enligt förslaget inget bolagsstämmobeslut krävas för att likvidera bolaget, istället 

ska ansökan om upplösning undertecknas av samtliga aktieägare, styrelseledamöter och VD 

och intyg från Skatteverket och Kronofogdmyndigheten bifogas. Detta anses inte bli en 

förenkling för bolagen då den tid och kostnad bolaget spar på ett bolagsstämmobeslut istäl-

let går till att upprätta tidskrävande handlingar. Det är således inget effektivt förslag. Bola-

gen ska dock enligt förslaget inte behöva upprätta en arbetsordning eller skriftliga instruk-

tioner om arbetsfördelning mellan bolagsorganen. Detta är effektivt för bolagen då de spa-

rar tid och pengar på att upprätta handlingar av nämnda slag, dock inte i en avsevärd om-

fattning då handlingar av nämnt slag sannolikt upprättas endast en gång. Förslaget erbjuder 

vidare flexibilitet för bolagen då, i synnerhet de som har ett fåtal anställda och aktieägare, 

kan anpassa arbetsordningen efter bolagets dagliga verksamhet. Omvänt torde det dock 

inte vara alltför betungande att upprätta nämnda handlingar för en liten grupp.  

Vidare föreslås mandattiden för styrelseledamöter gälla tills vidare vilket är kostnadseffek-

tivt då bolaget spar tid och kostnader i samband med årliga val. Slutligen är ett regelförenk-

lingsförslag att i svensk rätt tillåta förvärv av egna aktier, vilket skapar ett mer konkurrens-

kraftigt regelverk. Detta eftersom en sådan bestämmelse finns i andra nationella lagstift-

ningar samt i förslaget om en SPE-förordning. Det svenska regelverket kommer således 

följa andra nationella lagstiftningar och vara i takt med utvecklingen på området och såle-

des vara modern, i alla fall i detta avseende. Förslaget om att avskaffa bosättningskravet an-

ses medföra en förenkling. Genom att avskaffa bosättningskravet uppställs inga hinder för 

etablering av dotterbolag i Sverige med ägande utanför EES. Detta medför ökad flexibilitet 

för bolagen då de får tillsätta den ledningspersonal de tillönskar vilket sparar tid och peng-

ar. Förslaget är således kostnadsmässigt effektivt och flexibelt.   

Sammanfattningsvis bidrar regelförenklingsförslagen inte till någon ansenlig förenkling, 

flexibilitet eller minskade transaktionskostnader för de privata aktiebolagen. Inget av försla-

gen medför bolagen valmöjligheter. Förvisso medför möjligheten till en skrivbordsstämma 

en valmöjlighet men denna möjlighet har funnits redan innan utredningen tillsattes. Sam-

mantaget är utredarens regelförenklingsförslag chockerande klena. Förslagen som lagts 

fram gör ingen betydelsefull skillnad för de mindre aktiebolagen då de sammantaget har en 

tämligen motsatt effekt än den önskvärda. Syftet med regelförenklingen var som nämnt att 

förenkla de associationsrättsliga reglerna för de mindre bolagen med beaktande av deras 

behov. Syftet har inte åstadkommits då förslagen istället innebär fler bestämmelser och 

ökade krav. Regelförenklingsförslaget innebär att bolagen istället genom information och 
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mallar får hjälp att fullgöra de skyldigheter som lagen ålägger dem. Exempelvis ska Bolags-

verket enligt förslaget utöka sina informationstjänster. Hjälp av det nämnda slaget minskar 

dock inte kraven som uppställs i lagen utan underlättar endast företagen att uppfylla de-

samma. Förenklingsarbetet har i sin helhet således inte gått ut på att ta bort regler för de 

privata aktiebolagen och således göra lagen kortare och mer överskådlig. Vidare medför 

inget av regelförenklingsförslagen en ökad kontraktsfrihet. Det var inte ens tal om att ak-

tiebolagen i större utsträckning skulle få besluta om exempelvis bolagets interna organisa-

tion. Utredningen bort föreslagit att de privata aktiebolagen ska få reglera mer i bolagsord-

ning så att de får den specialanpassning de behöver. Som tidigare anfört torde aktiebolagen 

ha mer incitament än lagstiftaren, vid tidpunkten för bolagsordningen upprättande, att age-

ra för bolagets bästa. Det är såldes viktigt med avseende på flexibilitet att bolaget får möj-

lighet att kunna anpassa bestämmelser efter sitt specifika behov eller verksamhet. En sådan 

kontraktsfrihet är dessutom både tids- och kostnadsmässig effektiv för ett bolag.  

ABL kan vidare inte anses vara ett modernt regelverk då det inte är anpassat efter de mind-

re bolagens behov. Dessutom är det svårt att modernisera ABL med hänsyn tagen till re-

gelverkets omfång och det stora antalet tvingande bestämmelser. Dessutom är det både 

tidskrävande och kostsamt att ändra en bestämmelse i lagstiftningen. Det är således enklare 

att upprätthålla modernitet med tillämpning av dispositiva bestämmelser. Problematiken 

som uppstår vid modernisering av ett så pass omfattande regelverk är dessutom vem man 

ska vidta förändringarna för, är det i ABLs fall de privata eller de publika bolagen? Dessut-

om kan det vara svårt för lagstiftaren att bedöma vilka, av ca 850 paragrafer, som är de allra 

viktigaste att förändra med avseende att förenkla. 

Eftersom regelförenklingsförslaget i sin helhet inte är tillräckligt kostnadseffektiv kan de 

privata aktiebolagen trösta sig med att Sverige åtminstone lyckats minska transaktionskost-

naderna för de privata aktiebolagen genom att avskaffa revisionsplikten och minska kravet 

på aktiekapitalet. Avseende aktiekapitalets framsteg i övriga medlemsstater kan det dock 

inte anses tillräckligt motiverat eller modernt att ha kvar ett kapitalkrav på 50 000kr för de 

privata aktiebolagen då trenden inom EU går mot ett avskaffande av kapitalkravet. Be-

stämmelsen medför ingen flexibilitet då bestämmelsen är tvingande och lämnar således fri-

het åt bolaget att själv bestämma aktiekapitalet. En kostnad på 50 000kr kan vara betung-

ande för ett litet bolag, i synnerhet i inledningsskedet. Borgenärsskyddet är som tidigare an-

förts inte ett väl grundat argument för aktiekapitalet. Dessutom bör hänsyn tas till den 

eventuella SPE-förordningen som kan komma att träda i kraft vilken har ett lagstadgat ak-
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tiekapital på endast 1 €. Denna bestämmelse är således varken flexibel, kostnadseffektiv el-

ler modern. Det flexibla i bestämmelsen är emellertid att aktiekapitalet kan betalas kontant 

eller genom apportegendom. Vad beträffar revisionsplikten borde gränsvärdet satts högre 

så att bestämmelsen blir kostnadseffektiv för fler bolag.   

Med tanke på ABLs omfång torde regelförenklingsförslag, likt de aktuella, inte påverka re-

gelverkets konkurrenskraft i tillräckligt stor omfattning. ”Strödda ” förenklingar i ett så om-

fattande regelverk torde inte göra en väsentlig skillnad att hitta och tillämpa lagen. Generellt 

sett innebär onekligen förenklingsförslaget en minskad börda för bolagen men bestämmel-

serna i sig är fortfarande av tvingande natur. Utredningen bort föreslagit förenklingar som 

medför mer flexibilitet, kostnadseffektivitet och enkelhet för bolagen. Utredningen har så-

ledes föreslagit en alltför försiktig reform som inte kommer göra någon större skillnad av-

seende regelverkets konkurrenskraft. För att försäkra att det svenska privata aktiebolaget 

förblir en attraktiv bolagsform bör fler ändringar göras med hänsyn tagen till utvecklingen i 

EU samt det faktum att ett förslag om en SPE-förordning har tillkommit. I det följande 

ställs SPE-förordningens bestämmelser mot de svenska reglerna för privata aktiebolag för 

att kunna bedöma vilket av de aktuella regelverken som är mest konkurrenskraftigt. 
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5 Analys 

5.1 Vad skiljer den svenska bolagsrätten för privata aktiebolag 

från förslaget om en SPE-förordning 

Oavsett om en bolagsform till ytan verkar väl lämpad att reglera ett bolags angelägenheter 

kan situationen i praktiken vara annorlunda. När de som omfattas av bolagsformens be-

stämmelser finner det besvärligt och kostsamt att följa lagen finns en stor risk att dessa in-

divider väljer att kringgå problemet om det finner det värt att göra det. Detta kan de göra 

genom att exempelvis omstrukturera bolaget och således byta bolagsform. Som nämnt spe-

lar lagen således en begränsad roll i affärssammanhang. Med anledning därav är det viktigt 

att jämföra bestämmelserna i SPE-förordningen och ABL, mer specifikt regelförenklings-

förslaget, för att kunna bedöma vilken bolagsform företagarna i Sverige skulle välja att bilda 

sitt bolag enligt. Därefter kan det bedömas, utifrån de aktuella förhållandena, vilken av de 

förevarande bolagsformerna som är den mest attraktiva och konkurrenskraftiga.  

Det ska först och främst framhållas att utredningens förenklingsförslag är en liten smula i 

jämförelse med förslaget om en SPE-förordning. SPE-förordningen är ett betydligt större 

förslag då det är en ny omfångsrik bolagsform medans utredning endast föreslår ”strödda” 

och ”klena” förändringar till en redan befintlig bolagsform. En stor skillnad mellan regel-

verken är att SPE-förordningen endast utgörs, främst, av 48 paragrafer medans ABL utgörs 

av ca 850 paragrafer. Det ska anmärkas, som läsaren troligen uppfattat, att SPE-

förordningen saknar regleringen av en rad frågor som generellt brukar finnas med i en ak-

tiebolagslag, exempelvis den svenska aktiebolagslagen. SPE-förordningen består således av 

de bestämmelser som kommissionen troligtvis ansåg vara de allra viktigaste att reglera. 

SPE-förordningen uppställer med andra ord minimiregler och lämnar i övrigt kontraktsfri-

het åt bolaget. Till stor del får aktieägarna reglera denna kontraktsfrihet i bolagsordningen. 

Därutöver finns även flertalet frågor som ska regleras av nationell rätt. Båda regelverken 

har vidare en logisk struktur men SPE-förordningen är enklare utformad och mer lämplig 

för mindre bolag. Detta eftersom SPE-förordningen är särskilt anpassad för mindre privata 

bolag medans ABL är riktad både mot privata och publika aktiebolag.  

SPE-förordningen har betydligt färre och enklare bestämmelser samtidigt som den erbjuder 

bolagen mer flexibilitet i jämförelse med det svenska regelverket för privata aktiebolag. I 

stora drag kan man säga att ABL utgörs av tvingande bestämmelser medans SPE-förslaget 

utgörs av mer självreglerade bestämmelser. Som berörts tidigare i framställningen krävs för 
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att verktygen enkelhet och flexibilitet ska uppfyllas att bestämmelserna så långt det är möj-

ligt inte ska vara tvingande. För i synnerhet mindre bolag är det av stor vikt att kunna nyttja 

regler som kan anpassas efter deras behov och verksamhet. Detta leder till att det blir mer 

effektivt och enkelt för dem att tillämpa reglerna i praktiken. Då förenklingsförslaget inne-

håller bestämmelser av tvingande natur kan det inte anses vara ett välgrundat försök att 

förenkla den svenska bolagsformen. Sverige kan således inte uppnå den enkelhet och flexi-

bilitet som erfordras för de privata aktiebolagen då den största delen av bestämmelserna 

fortfarande är tvingande. Väljer man att bilda ett mindre bolag enligt SPE-förordningen 

åsamkas man således mindre kostnader än om man bildar ett privat aktiebolag enligt ABL. 

Detta eftersom bolaget enligt SPE-förordningen inte behöver tillämpa bestämmelser som 

är irrelevanta för dess verksamhet eller storlek. Kontraktsfriheten gör att SPE-bolaget kan 

bättre anpassat efter varje bolags enskilda behov och är således mer kostnadseffektiv. 

I jämförelse med SPE-förordningen är det svenska regelverket mindre förutsägbart vilket 

bidrar till att bolagsformen blir ineffektiv. Framställningens författare grundar detta på ex-

empelvis det faktum att en företagare, under förutsättning att han inte besitter juridiska 

kunskaper, exempelvis inte vet att det finns möjlighet till en s.k. skrivbordsstämma. Det 

finns många bestämmelser som inte framgår på ett klart och tydligt sätt. Det finns dessut-

om bestämmelser som är komplicerade till sin utformning och således svåra att förstå och 

tillämpa. Det torde dessutom vara svårt för de mindre bolagen att bedöma när de kan avvi-

ka från en viss bestämmelse då ABL innefattar bestämmelser både till privata och publika 

aktiebolag. ABL är betydligt mer komplicerat än SPE-förordningen vilket är kostnadsmäs-

sigt ineffektivt då bolag ”tvingas” att söka juridisk rådgivning.  

Det bör i sammanhanget utredas huruvida bolagsformerna är effektiva utifrån ett ex ante 

och ex post perspektiv. Valet av bolagsform är således både ex ante och ex post effektivt 

under förutsättning att bolagets grundare anser att fördelarna med att bilda bolaget enligt 

en bolagsform överstiger kostnaderna som är hänförliga till bildandet samt att det har skett 

till låga kostnader och med tillgång till all nödvändig information. Enligt nämnda teori ska 

dessutom bolaget själv kunna bedöma vad som är bäst för dem. Ett bolag kan, som fram-

gått i framställningen, avgöra vad som är bäst för dess behov genom att det finns en viss 

kontraktsfrihet. SPE-förordningen är enkel, innehåller flexibla bestämmelser och är inte 

särskilt kostsam. Fördelarna med att bilda ett bolag enligt SPE-förordningen torde anses 

överstiga kostnaderna. På grund därav bör SPE-bolaget på ett övergripande plan anses vara 

det mest effektiva valet av bolagsform trots att fördelar inte alltid går att mäta fullt ut.  
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Delsyftet med regelförenklingsförslagen var att minska de administrativa kostnaderna och 

för SPE-förordningen var delsyftet att minska kostnader hänförliga till skillnader mellan de 

nationella reglerna. Detta delsyfte är bäst uppfyllt av SPE-förordningen då det är ett regel-

verk som tillämpas på lika villkor i samtliga medlemsstater. Det svenska regelförenklings-

förslaget har dock inte förmått bidra till en väsentlig minskning av de administrativa kost-

naderna, mer om detta nedan.  

I det följande kommer mer specifika skillnader och likheter mellan bolagsformerna att bely-

sas. Först och främst ska det framhållas att vad gäller kapitalkravet i de förevarande bolags-

formerna är det uppenbart att SPE-förordningen är den mest kostnadseffektiva med ett 

krav på endast 1 € i jämförelse med det svenska kapitalkravet på 50 000kr. Det är inte möj-

ligt att reglera ett aktiekapital som är praktiskt för alla bolag och på grund därav är kapital-

kravet i SPE-förordningen den mest verklighetssinnade då den medför flexibilitet. Båda bo-

lagsformer tillåter dock att aktiekapitalet ska betalas kontant eller med apportegendom. Vil-

ket som ska gälla ska för SPE-bolagen regleras i bolagsordningen och för det privata aktie-

bolagen i stiftelseurkunden. SPE-bolagets aktieägare ska enligt förordningen dessutom ex-

empelvis kunna bestämma vilka rättigheter bolagets aktier medför, hur dessa rättigheter 

förändras och vilka förfaranden som tillämpas om aktierna överlåts. Som huvudregel tillåter 

inte SPE-förordningen förvärv av egna aktier utom i undantagsfall. Förenklingsförslaget i 

ABL är att bolagen ska få utökade möjligheter att förvärva sina egna aktier. Sker förvärvet 

av de egna aktierna i strid mot dess bestämmelser ska förvärvet återkallas inom 6 månader 

enligt förslaget och enligt förordningen inom ett år från förvärvet. Båda bolagsformerna 

erbjuder vidare en flexibilitet med avseende på bolagsstämmor. Enligt SPE-förordningen 

finns inget krav på att en bolagsstämma måste hållas rent fysiskt utan aktieägarna avgör 

själva vilken metod som ska användas i bolagsordningen. Det svenska regelverket erbjuder 

möjlighet till en skrivbordsstämma vilket också är flexibelt i sig, emellertid är den inte lag-

stadgad. Skillnaden är att flexibiliteten i ABL är begränsad då bolagen har att välja mellan 

en ”vanlig” bolagsstämma eller en skrivbordsstämma medans bolagen enligt förordningen 

själva, i bolagsordningen, får reglera hur ett sådant förfarande ska gå till.  

Vad beträffar revisionsplikten finns det ingen skillnad då revisionsplikten enligt SPE-

förordningen ska regleras av nationell rätt. Som nämnt är en väsentlig och stor skillnad 

dock att SPE-förordningen erbjuder betydligt mer flexibilitet då SPE-bolaget exempelvis 

får reglera frågor kring dess interna organisation, aktiekapital och ledningsstruktur i bolags-

ordningen. Utredningen föreslår att avskaffa kravet på att upprätta en arbetsordning samt 
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avskaffa kravet på att upprätta skriftliga instruktioner om arbetsfördelningen mellan bo-

lagsorganen för de svenska privat aktiebolagen. Det finns vidare inget bosättningskrav i 

SPE-förordningen emellertid finns ett bosättningskrav för de svenska privata aktiebolagen. 

Dock har utredningen föreslagit att kravet ska avskaffas. SPE-bolaget ska ha en aktieägar-

förteckning som ska innehålla de uppgifter som fastställs av förordningen. De svenska pri-

vata aktiebolagen har för närvarande både en aktiebok och ett aktiebrev. Utredningen före-

slår dock att aktiebreven avskaffas och istället öka innehållet i aktieboken. Det torde vara 

enklare att upprätta en aktieägarförteckning än att upprätta en utökad aktiebok.  

Varken SPE-förordningen eller regelverket för de svenska privata aktiebolagen är utforma-

de som ett standardkontrakt. Båda har dock karaktärsdrag från ett sådant. Det svenska re-

gelverket erbjuder flexibilitet i form av en del dispositiva bestämmelser och SPE-

förordningen erbjuder flexibilitet genom att tillåta SPE-bolaget reglera många frågor i bo-

lagsordningen. Nackdelen är dock som nämnt att SPE-förordningen, i dagsläget, inte er-

bjuder standardbestämmelser som ska gälla i de fall bolaget inte tagit ställning till bestäm-

melsen i bolagsordningen. Träder inte Advisory Groups förslag om modellartiklar för bo-

lagsordningen igenom kan det tänkas att standardmallar för SPE-bolagen arbetas fram på 

nationell nivå allteftersom juridiskt kunniga hjälper till att bilda bolagen. Detta skulle ge 

förordningen funktionen av standardkontrakt vilket är kostnadseffektivt för bolagen då de 

inte nödvändigtvis behöver reglera de frågor som är uppställda i bilagan. Å andra sidan kan 

det vara ekonomiskt fördelaktigare för ett bolag att själva reglera en bestämmelse än att 

anta en lagstadgad bestämmelse.   

Sett till förslaget om en SPE-förordning samt hur bestämmelserna för de privata aktiebola-

gen kommer att se ut efter de föreslagna regelförenklingarna ter det sig som att SPE-

förordningen är det mest moderna regelverket av de två. Detta med anledning av att SPE-

förordningen är mer anpassat efter de mindre bolagens enskilda behov. Dessutom är det 

mer sannolikt att SPE-förordningen moderniseras då den endast har en adressat i jämförel-

se med ABL. Bolagen torde få mer gehör för sina behov av förändringar enligt SPE-

förordningen än enligt ABL som har betydligt fler bestämmelser och adressater. Som 

nämnts är det även viktigt att ett regelverk är utformat med bestämmelser som är enkla att 

anpassa till förändrade omständigheter för att inte föråldras och således bli obsoleta. Som 

framgått är tvingande bestämmelser inte enkla att ändra på då ett sådant förfarande är kost-

samt och långvarigt. Att regelverket för de svenska privata aktiebolagen innehåller många 

tvingande bestämmelser är således en nackdel. Emellertid tillåter SPE-förordningen att 
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många bestämmelser regleras i bolagsordningen. Förfarandet för att ändra en bestämmelse 

i bolagsordningen förefaller enklare men sker inte ofta i praktiken. Det anförda innebär att 

båda bolagsformerna i fråga har benägenhet att bli obsoleta. Det faktum att SPE-bolaget 

erbjuds att reglera den interna organisationen och lämnas mer frihet att reglera bestämmel-

ser efter dess enskilda behov överväger dock det faktum att bolagsordningar inte ofta änd-

ras. 

I jämförelse med reglerna i den svenska bolagsrätten anses, med hänsyn tagen till hur för-

slaget om SPE-förordningen står idag, att SPE-förordningen är mindre omfattande, enkla-

re, mer flexibel och mer effektiv samt enklare att genomföra i praktiken. Dessutom är det 

större sannolikheten att SPE-förordningen moderniseras än ABL.  

5.2 Vilken bolagsform förväntas vara mest konkurrenskraftig? 

För att kunna bedöma huruvida SPE-förordningen förväntas få genomslagskraft på privata 

aktiebolag i Sverige bör det först bedömas vilken av de två som är mest konkurrenskraftig. 

Som nämndes under avsnitt 2.1 bedöms en bolagsform vara konkurrenskraftig enligt före-

varande framställning om bolagsformen anses enkel, flexibel, effektiv och modern. Som 

framgått är den optimala bolagsformen till liten del tvingande vilken minimerar kostnader 

och uppmuntrar till efterlevnad. Bestämmelserna bör dessutom vara flexibla och lämna fri-

het åt bolaget och aktieägarna att reglera bestämmelser enligt vad som passar deras behov 

och verksamhet bäst. För att en bolagsform ska vara konkurrenskraftig krävs vidare att fö-

retagsstrukturen är stabil samtidigt som den ger möjlighet att dra nytta av ny teknik för att 

inte riskera att föråldras och bli omodern.  

Framställningen författare anser att den lämpligaste utformningen är den som närmast lik-

nar ett standardkontrakt med få tvingande bestämmelser och mycket självreglering samt 

dispositiva bestämmelser. Standardkontraktet bör dock i möjligast mån motsvara vad de 

flesta avtalsparter skulle ha förhandlat fram om all nödvändig information var tillgänglig 

samt om det inte fanns några transaktionskostnader. Enligt nämnda förutsättningar kom-

mer SPE-förordningen sannolikt vara mest konkurrenskraftig, trots att den har vissa bris-

ter. SPE-bolaget är ett mycket bättre regelverk för de mindre bolagen än vad ABL är.146 

Trots att det svenska regelverket är väl genomtänkt (diskuterbart) och medför till att de till-

tänkta personerna beter sig på ett avsett sätt, är reglerna inte de lämpligaste eller billigaste 

                                                 
146 Jfr med det anförda i avsnitt 3.6, 4,6 och 5.1.  
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för bolagen i praktiken. Dessutom kan SPE-bolaget få funktionen av ett standardkontrakt 

om modell artiklar eller standardbestämmelser arbetas fram.  

Det är dock omöjligt att på förhand kunna säga hur bolagsformen för ett SPE-bolag kom-

mer att se ut när det väl antas, om det överhuvudtaget antas eftersom medlemsländerna 

inte har kommit överens om dess utformning ännu. Men som ursprungsförslaget står och 

som regelförenklingsförslagen står idag, samt med hänsyn tagen till skillnaderna och likhe-

terna mellan de ifrågavarande bolagsformerna som belystes i föregående kapital, står det 

klart att SPE-förordningen besitter de flesta egenskaper som gör en bolagsform konkur-

renskraftig. Detta förutsätter emellertid att den träder ikraft med de egenskaper som den 

har enligt ursprungsförslaget. SPE-bolaget kommer högst sannolikt vara den bolagsform 

som de flesta kommer att välja då den är bättre lämpad och anpassad för mindre bolag. 

Frågan som framställningens författare ställer sig till är då vilka delar i SPE-förordningen 

som kommer att vara mest attraktiva? Är det reglerna kring bolagets interna organisation, 

det låga aktiekapitalet eller regelverket som sådant? Mest sannolikt torde SPE-förordningen 

som helhet vara inbjudande. Det ska dock framhållas att ett regelverk inte bäst utformas 

från teorin utan i praktiken. Inget garanterar att det som antas passa de flesta aktörers be-

hov i teorin överensstämmer med vad de i verkligheten faktiskt är i behov av och skulle ha 

förhandlat fram.  

Trots att regeringen har uttalat att de är positiva till åtgärder som underlättar för små och 

medelstora företag att etablera sig och driva verksamhet ter det sig som att den svenska re-

geringen är emot förslaget om ett SPE-bolag. Som nämnt är det största, och kanske enda, 

skälet till att medlemsländer motsätter sig förslaget om ett SPE-bolag, risken att den kon-

kurrerar ut de inhemska motsvarande bolagsformerna. Detta behöver i sig inte vara en 

nackdel, i synnerhet inte för de som vill bilda mindre bolag i Sverige. Framställningens för-

fattare anser inte att ett införande av ett SPE-bolag skulle vara en nackdel, tvärtom skulle 

ett införande av en sådan enkel, flexibel, kostnadseffektiv och modern lag vara till fördel 

för de mindre bolagen i Sverige. Regeringens argument i kompromissförslaget att det inte 

ska vara möjligt att kringgå de nationella reglerna genom SPE-förordningen är således inte 

hållbart. Sverige ska med anledning av SPE-förordningens fördelaktiga egenskaper inte vara 

motståndare till ett sådant regelverk. Dessutom är det, som nämnts tidigare, redan möjligt 

att kringgå de nationella reglerna. 
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En förutsättning för att SPE-bolaget ska bli konkurrenskraftigt, verktygen för utvärdering 

åt sidan, är dock att kommissionen lyckas förmedla budskapet om fördelarna förordningen 

medför företagen. Staterna måste också komma till instinkt och inse nyttan med ett ikraft-

trädande av en SPE-förordning. SPE-bolaget kommer dock bli konkurrenskraftigt först då 

bolagsformen blivit väl etablerad på marknaden och aktörerna blivit väl informerade om 

dess innehåll och fördelar. Den troligtvis enda orsaken som kan leda till att SPE-bolaget 

inte blir en attraktiv bolagsform i Sverige är att företagarna inte blir tillräckligt informerade 

om regelverket och dess gynnsamma bestämmelser som är anpassade för mindre bolag.  

Det bör avslutningsvis framhållas att kommissionen, av allt att döma, genom att införa yt-

terligare147 en gemensam bolagsform vill förhindra konkurrensen mellan de nationella euro-

peiska systemen och istället harmonisera mellan de nationella lagstiftningarna. Kommissio-

nen vill förstärka de mindre bolagens konkurrenskraft på marknaden och har således inga 

dåliga intentioner eller avsikter med förslaget. Avsikten med förslaget är inte att konkurrera 

ut det svenska privata aktiebolaget utan att förenkla och göra det mer flexibelt för små bo-

lag som bildas i exempelvis Sverige att etablera sig och driva sin verksamhet på den inre 

marknaden. Eftersom det svenska privata aktiebolaget, enligt vad som framgått av fram-

ställningen, inte besitter de egenskaper som gör ett regelverk konkurrenskraftigt bör de 

mindre bolagen i Sverige på annat vis få en möjlighet att bli framgångsrika på marknaden. 

Utredningen har, enligt hur förenklingsförslaget står idag, inte kunna uppnå sitt syfte att 

stärka de privata aktiebolagens konkurrenskraft. Detta syfte kan dock åstadkommas av 

SPE-förordningen när den väl träder ikraft. Enligt framställningens författare spelar det, i 

grund och botten, ingen roll om regelverket för ett eventuellt SPE-bolag är långt bättre och 

mer konkurrenskraftigt än regelverket för det svenska privata aktiebolaget. Detta eftersom 

ett införande av förordningen ger Sveriges företag en ny alternativ associationsform som är 

bättre anpassad för näringsverksamhet i mindre skala och som således förenklar företagan-

det. SPE-bolagen kommer följaktligen gynna landets ekonomi då de mindre bolagen kan bli 

konkurrenskraftiga. Ett införande av förordningen medför således inget negativt då den 

skapar bättre förutsättningar och möjligheter för de privata aktiebolagen i Sverige.  

Med anledning av att SPE-förordningen bedöms vara mer konkurrenskraftig än det svens-

ka regelverket för privata aktiebolag förväntas SPE-förordningen få genomslagskraft på de 

privata aktiebolagen i Sverige.  

                                                 
147 Jfr. exempelvis SE-bolaget.  
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5.3 Kommer SPE-förordningens eventuella konkurrenskraft 

påverkas av förändringarna i den svenska bolagsrätten? 

SPE-förordningen kommer högst sannolikt, med anledning av det anförda i 5.1 och 5.2, 

inte att påverkas av förenklingarna som föreslås ske då förordningen är bättre lämpad för 

de mindre aktiebolagen. Dessutom är skillnaderna mellan de aktuella regelverken avsevärda. 

De förenklingar som föreslås i SOU 2009:34 är ”klena” i jämförelse med den föreslagna 

SPE-förordningen. Lagstiftaren föreslår ”strödda” förenklingar i ett omfattande regelverk, 

vilka i praktiken inte medför några betydande förenklingar. Trots att det svenska regelver-

ket för de privata aktiebolagen har avskaffat revisionsplikten, sänkt aktiekapitalet samt före-

slagit regelförenklingar för de privata aktiebolagen finns det fortfarande, enligt framställ-

ningens författare, behov av en bolagsform i form av ett SPE-bolag för de mindre bolagen.   

I det fall SPE-bolaget blir ett attraktivt alternativ till den svenska bolagsformen för privata 

aktiebolag kan detta förväntas leda till mer förändringar i den svenska bolagsrätten för att 

kunna upprätthålla en inte obetydlig konkurrenskraft. Av denna anledning bör den svenska 

lagstiftaren utarbeta bestämmelser som ger den svenska bolagsrätten en konkurrenskraft på 

lång sikt. Regelförändringen för de svenska privata aktiebolagen bör vara så långtgående att 

de anses vara i takt med regelförändringen på EU-nivå och således vara moderna. Det mest 

eftersträvansvärda utfallet av regelförenklingsarbetet som pågår i Sverige för de privata ak-

tiebolagen är att utredningen föreslår vassare förenklingsförslag än de hittills framställda. 

Detta är nödvändigt om de svenska privata aktiebolagen överhuvudtaget ska vara ett tillta-

lande alternativ och således kunna konkurrera med och påverka SPE-förordning. Som ut-

redningens förslag står idag kan det inte anses att reformarbetet uppfyller de behov och den 

förenkling som de små bolagen i Sverige är i behov av. Trots regelförenklingsförslaget finns 

det således fortfarande ett behov av en bolagsform i form av ett SPE-bolag i Sverige.  

Med anledning av det anförda torde förordningens förväntade konkurrenskraft inte påver-

kas av utredningens regelförenklingsförslag. ”Strödda” förenklingar i ett så omfångsrikt re-

gelverk som ABL kan således inte ge den konkurrenskraft som erfordras. Frågan som åter-

står är då om, och i så fall vilka, ytterligare förenklingar det svenska regelverket bör vidta 

föra att kunna konkurrera med den eventuella SPE-förordningen. Detta tas det ställning till 

i nästa kapitel. 
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6 Är det svenska regelverket i behov av mer förenklingar 

för de privata aktiebolagen? 

Som framgått finns det betydande skillnader mellan bolagsformerna i fråga vid en konkur-

renskraftsbedömning. Förenklingarna som föreslås vidtas i ABL för de privata aktiebolagen 

är som nämnts inte tillräckliga för att nå upp till SPE-förslagets konkurrenskraft. Med an-

ledning av ABLs omfattning gör det sannolikt ingen skillnad om lagstiftaren går in i ABL 

och företa ytterligare ”klena” förenklingar med avsikt att göra det svenska regelverket kon-

kurrenskraftigt. Regelförenklingar kan således inte ersätta de mindre bolagens behov av en 

SPE-förordning. Förenklingsarbetet bör dock inte avstanna utan ytterligare förenklingar 

kan göra skillnad för bolagen i Sverige, dock inte i syfte att konkurrera med SPE-bolaget. 

Det är således viktigt att underlätta för de privata aktiebolagen på den svenska marknaden 

oavsett om SPE-förordningen träder i kraft. Den intressanta frågan är om SPE-förslaget 

kommer påverka den fortsatta bearbetningen av utredningens regelförenklingsförslag. Det-

ta är något som framställningens författare förespråkar, oavsett om en SPE-förordning trä-

der ikraft eller inte. Det bör dock anmärkas i sammanhanget att det svenska regelverket är 

betydligt mer omfattande än förslaget om en SPE-förordning. Det kan med anledning där-

av vara svårt för lagstiftaren att efterlikna SPE-förordningen för det svenska privata aktie-

bolaget. 

Väljer Sverige redan nu att vidta vassare förändringar som innebär fler förenklingar och 

mindre betungande kostnader etc. för de privata aktiebolagen, kan till viss utsträckning, de 

svenska privata aktiebolagens konkurrenskraft höjas. Dock inte i en önskvärd omfattning. 

Utredningen bör således lägga fram vassare förslag för att regelverket för svenska privata 

aktiebolag ska bli enklare, mer flexibelt, mer effektivt och mer modernt än vad det är i 

dagsläget. Förslagsvis kan Sverige se över aktiekapitalet igen. Regeringen bör inte lägga allt-

för stor fokus på aktiekapitalet då borgenärsintresset inte anses vara ett hållbart argument. 

Framställningens författare förespråkar med anledning därav ett slopande av kapitalkravet 

för de privata aktiebolagen. Dessutom går trenden inom EU mot ett sänkande eller helt av-

skaffande av kapitalkravet för privata aktiebolag. Avseende revisionsplikten skyller reger-

ingen den tämligen försiktiga reformen på att intressenterna ska ha större möjlighet att an-

passa sig vilket inte är hållbart om regering vill stärka de privata aktiebolagens konkurrens-

raft. Regeringen bör se över frågan igen och föreslå ett högre gränsvärde. Förslagsvis bör 

gränsvärdet sättas i enlighet med det gränsvärde som finns i det fjärde bolagsdirektivet.  
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Med anledning av att bestämmelserna i bolagsordningen blir offentliga så fort de ingivits till 

Bolagsverket bör utredningen överväga att låta bolagen reglera fler frågor i bolagsordning-

en. Det skulle inte göra en betydande skillnad för intressenterna att fler frågor regleras i bo-

lagsordningen då denna hålls offentlig och de sannolikt ändå granskar bolagsordningen. 

Exempelvis bör bolagen lämnas mer frihet att själva reglera bestämmelser kring bolagets in-

terna organisation i bolagsordningen. Detta är mycket viktigt då ägarstrukturen i mindre 

bolag inte nödvändigtvis är i behov av de bestämmelser som uppställs i ABL, som sanno-

likt är bättre lämpade för större bolag. Dessutom torde de mindre bolagen rimligtvis ställas 

inför andra svårigheter än vad de större bolagen ställs inför vad gäller organisationen, vilket 

innebär att de är i behov av specialanpassade regler. Denna frihet skulle ge bolagen mer 

flexibilitet. Dessutom blir det enklare och mer kostnadseffektivt för bolagen då de inte be-

höver följa bestämmelser som inte är anpassade för deras storlek och behov. 

Vidare bör möjligheten till en s.k. skrivbordstämma vara lagstadgad. Genom att förfarandet 

är lagreglerat får samtliga berörda bolag kännedom om möjligheten till en sådan stämma. 

Dessutom blir det tydligare och klarare för bolagen vad som fodras för en skrivbords-

stämma. Det blir således enklare och mer förutsägbart för bolagen om förfarandet är lag-

stadgat. Detta i sin tur minskar informations- och transaktionskostnader. Detta kan inte an-

ses vara alltför betungande för lagstiftaren att uppfylla. Utredningen bör dessutom övervägt 

en annan metod för bolagsstämma eller t.o.m. överväga att låta de privata aktiebolagen, likt 

SPE-bolaget, själva reglera vilken metod de vill använda i bolagsordningen.  

Som framfört är det viktigt att underlätta för de svenska privata aktiebolagen, oavsett om 

en SPE-förordning träder ikraft eller inte, då de är i behov av mer förenklingar. Detta dels 

för att det privata aktiebolaget ska vara konkurrenskraftigt på den nationella marknaden 

och dels för att överhuvudtaget kunna påverka SPE-bolagets eventuella konkurrenskraft i 

Sverige. Som utredningens förenklingsförslag står idag gör den ingen större skillnad för de 

privata aktiebolagens konkurrenskraft. Vidtar regeringen inte vassare förenklingar för de 

svenska privata aktiebolagen kommer konkurrensen bli betydligt mer påtaglig i framtiden. 
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7 Slutsats 

Det ska först och främst framhållas att syftet med SPE-förordningen är att göra det enklare 

och mer flexibelt för små och medelstora företag att utöva sin verksamhet och etablera sig 

på den inre marknaden och därav stärka deras konkurrenskraft då mindre bolag anses vara i 

behov av förändringar av nämnda slag. Dessutom är syftet att minska kostnader som upp-

står i situationer där nationella regler skiljer sig åt vad gäller att driva och bilda bolag. Syftet 

med regelförenklingen för de privata aktiebolagen i Sverige, som är snarlikt SPE-

förordningens, är att det ska bli enkelt att etablera och driva privata aktiebolag i Sverige 

samt att den svenska aktiebolagsrätten för de små bolagen ska vara så konkurrenskraftig 

som möjligt. Målet är även att minska aktiebolagens administrativa börda så långt som möj-

ligt. Detta är en del av regeringens strategi för ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt.  

Den största och mest uppenbara skillnaden mellan SPE-förordningen och ABL är regel-

verkens omfattning. ABL är ett betydligt mer omfattande regelverk som består av ca 850 

paragrafer i jämförelse med SPE-förordningen som tillsammans med bilagan uppgår till ca 

90 paragrafer. En annan stor skillnad är aktiekapital som i SPE-förordningen endast är 1 € 

och för det svenska privata aktiebolaget 50 000kr. Utredningens regelförenklingsförslag är 

klena och strödda ”förenklingar” medan SPE-förslaget är en heltäckande bolagsform. Ex-

empelvis föreslår utredningen att avskaffa bosättningskravet, att avskaffa aktiebreven och 

utöka aktieboken, att likvidationsförfarandet förenklas och att bolagen ska få utökade möj-

ligheter att förvärva sina egna aktier. I SPE-förordningen finns inget bosättningskrav, likvi-

dationsförfarandet är relativt enkel, bolaget har en aktieägarförteckning och bolaget får un-

der vissa villkor förvärva sina egna aktier. Dessutom får SPE-bolaget enligt förordningen 

frihet att själva reglera frågor kring bolagets interna organisation i bolagsordningen vilket de 

svenska privata aktiebolagen inte har. Sammantaget är SPE-förordningen enklare, mer flex-

ible, effektivare (både kostnads- och tidmässigt) samt mer modernt än ABL. Med anledning 

av det anförda förväntas SPE-förordning vara mest konkurrenskraftig. Detta dock under 

förutsättning att förordningen träder i kraft enligt ursprungsförslaget.   

Som anförts förespråkar framställningens författare att ett bolagsrättsligt regelverk ska vara 

utformat som ett standardkontrakt. Det anses vara den lämpligaste och mest kostnadsef-

fektiva bolagsformen under förutsättning att det motsvarar vad de flesta aktörer skulle för-

handlat fram under optimala förhållanden. Detta med anledning av att bestämmelserna i 

standardkontraktet kan träda in och täcka upp de områden som bolaget av diverse anled-
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ningar försummat att reglera. På grund därav anses standardkontrakt vara allmännyttiga 

ekonomiskt sett. Ingen av de aktuella regelverken är utformade som ett standardkontrakt. 

Emellertid kan SPE-förordningen mest efterlikna ett sådant om modellartiklar till förord-

ningens Bilaga 1 arbetas fram eller om standardbestämmelser arbetas fram vilket skulle göra 

förordningen ännu mer konkurrenskraftigt.  

Med anledning av att ABL är ett betydligt mer omfattande och komplicerat regelverk än 

den föreslagna SPE-förordningen torde de ”klena” och ”strödda” förenklingsförslagen inte 

påverka SPE-bolagets förväntade konkurrenskraft. Förordningen påverkas inte heller av 

den tämligen försiktiga reformen av revisionsplikten och aktiekapitalet som ägt rum. Med 

anledning av ABLs omfattning gör det sannolikt ingen skillnad om lagstiftaren går in i ABL 

och företar ytterligare ”klena” förenklingar med avsikt att konkurrera med SPE-

förordningen. Det krävs betydligt vassare förslag för att det svenska privata aktiebolaget 

överhuvudtaget ska påverka SPE-bolagets förväntade konkurrenskraft. Med anledning där-

av samt med anledning av att det är viktigt att stärka de privata aktiebolagens konkurrens-

kraft på den nationella marknaden, oavsett om en SPE-förordning träder i kraft, är de 

svenska reglerna för privata aktiebolag i behov av mer förenklingar. Exempel på regelför-

enklingar som bör företas i det svenska regelverket är ett slopande av aktiekapitalet och en 

höjning av gränsvärdet för revisionsplikten. Dessutom bör aktiebolagen få mer kontrakts-

frihet så att regelverket kan anpassas efter bolagens enskilda behov och verksamhet. Denna 

regleringsfrihet kan bolagen förslagsvis få i bolagsordningen. Samtliga nämnda förslag skul-

le medföra till att det svenska regelverket blir mer kostnadseffektivt och flexibelt.  

SPE-förordningen är avslutningsvis en positiv utveckling för bolagsrätten med bakgrund i 

verktygen för utvärdering och kan således komma att bli av stor vikt för företagande i 

framtiden. SPE-förordningen är sammantaget ett långt bättre regelverk för privata aktiebo-

lagen än ABL. Med anledning av det anförda förväntas SPE-förordningen ha genomslags-

kraft på privata aktiebolag i Sverige då merparten av de svenska företagarna sannolikt 

kommer att föredra SPE-bolaget framför det svenska privata aktiebolaget. Detta oberoende 

av regelförenklingsförslaget, sänkning av aktiekapitalet och avskaffandet av revisionsplik-

ten. Regelförenklingsförslaget uppfyller inte de behov av förenkling som de privata aktiebo-

lagen i Sverige behöver. På grund därav finns det i Sverige behov av en bolagsform i form 

av ett SPE-bolag. Förordningens faktiska konkurrenskraft väntas nu med spänning. 
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