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Sammanfattning 
De europeiska medlemsstaterna hade en vision om en gemensam bolagsform med ett 

gemensamt regelverk för att på så sätt förtydliga sitt syfte som union genom att sudda ut 

nationsgränserna. Det tog emellertid mer än 40 år för europakommissionen att förena 

sig om den gemensamma bolagsformen på grund av motsättningar i lagstiftningsförfa-

randet. Tanken om det gemensamma regelverket förblev sålunda en vision. SE-bolaget 

möjliggjordes som bolagsform genom en förordning om bolagets bildande och struktur. 

På grund av ytterligare svårigheter att enas dröjde det ett par år innan direktivet om ar-

betstagarinflytandet tillgängliggjordes. Övriga bestämmelser lämnades, på grund av me-

ningsskiljaktigheter, till nationell lagstiftare att avgöra, således hänvisar SE-förordningen 

till tillämplig lag om nationella publika aktiebolag där SE-förordningen inte tar vid. 

SE-bolaget torde vara den ultimata bolagsformen för företag eftersom att bolagsformen 

genom sin enhetlighet öppnar upp möjligheterna till bland annat gränsöverskridande 

fusioner, möjligheten till att fritt kunna flytta sätet inom gemenskapen och gränsöver-

skridande handel. Trots de möjligheter som SE-bolaget innebär går det inte att komma 

ifrån det faktum att succén om SE-bolag uteblivit i Sverige. Resultaten är en kombinat-

ion av faktorer där nackdelarna överväger fördelarna. En av de huvudsakliga faktorerna 

torde vara bristen på en gemensam lagstiftning för bolagsformen. 

 

  



 

 
iii 

Bachelor’s Thesis in Commercial and Tax Law (company law) 
Title: SE-bolag – varför uteblir succén i Sverige? 

Author: Nergiz Ucar 

Tutor: Jan Andersson, Hanna Almlöf 

Date:   2012-05-14 

Subject terms: SE-bolag, SE-förordningen, SE-direktivet 

 

Abstract 

In order to reach their purpose of being a union and eliminate company borders, the 

European Member States envisioned a common company structure with streamlined re-

gulatory framework. However, due to differences in the legislative procedures, it took 

more than forty years for the European Commission to unite on this common com-

pany. The dream of a common regulatory framework thus remained as just that: a vis-

ion. The SE was made possible as a legal reform through regulation of the company's 

formation and structure. Due to further difficulties in reaching agreements, it took a few 

years before the directive on employee involvement was made available. Because of di-

sagreements, other provisions were left to the national legislature to determine. There-

fore, the SE regulation refers to the law applicable to National Public Limited Compa-

nies when the SE-Regulation appeals so. 

Because of its unity, the possibilities of including cross-border mergers and cross-border 

trade makes the SE the ideal company structure for businesses. Despite the clear pot-

ential of the SE, the fact is that the success of the SE defaulted in Sweden. This is the 

result of a combination of factors where the disadvantages overwheigh the advantages. 

One of the main factors that has contributed to the defaulted success of the SE in Swe-

den is the lack of a common corporate law. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Redan på 1960-talet anordnade EU-kommissionen diskussioner om en gemensam europe-

isk bolagsform. På grund av meningsskiljaktigheter mellan medlemsländerna, främst beträf-

fande arbetstagarinflytande, tog det mer än 40 år för parterna att förena sig om antagandet 

av SE-bolag. I Sverige tillgängliggjordes SE-bolaget som en ny associationsform år 2001 i 

samband med att förordningen om SE-bolag införlivades. I SE-förordningen finns be-

stämmelser om SE-bolagets bildadande samt dess organisation, men förordningen är ännu 

inte fullständig och hänvisar därför ibland till nationell lagstiftning som därigenom blir gäl-

lande rätt.1 

Det dröjde dock ytterligare ett par år innan medlemsländerna kunde enas om arbetstagarin-

flytande inom SE-bolagen. År 2004 kom direktivet om arbetstagares inflytande och lämna-

des till medlemsländerna att implementera i den nationella lagstiftningen.2  

Genom ett gemensamt regelverk möjliggör SE-bolag för företag att bedriva verksamhet 

gränsöverskridande inom Europa. EU försöker på så sätt ännu en gång att förverkliga sitt 

syfte som union genom att sudda ut nationsgränserna. Trots dessa möjligheter om ett grän-

söverskridande aktiebolag har succén ännu uteblivit i Sverige, succé i den bemärkelsen att 

SE-bolag i Sverige rent etableringsmässigt ännu ej framstår som framgångsrikt med hänsyn 

till följande siffror. Det finns idag totalt 1137 stycken registrerade SE-bolag3, varav 5 bolag 

är registrerade i Sverige. Detta kan exempelvis jämföras med Tyskland som har 194 antal 

registrerade SE-bolag.4  

En harmoniserad bolagsrätt torde vara eftertraktat från bolag med gränsöverskridande 

handel eftersom att det skulle innebära en förenklad handel när nationsgränserna suddas ut. 

Trots detta kvarstår en utebliven framgång om SE-bolaget i Sverige och det bör utredas 

varför situationen ser ut så. En av EU:s grundpelare är en gemensam inre marknad, där in-

                                                
1 Ds 2003:15 Europabolag, s. 9. 

2 http://www.worker-participation.eu/European-Company/History (hämtad 2012-04-17, 19.03). 

3 http://ecdb.worker-participation.eu/about_etui.php (hämtad 2012-04-09, 15.47). 
2 http://www.worker-participation.eu/European-Company/History (hämtad 2012-04-17, 19.03). 

3 http://ecdb.worker-participation.eu/about_etui.php (hämtad 2012-04-09, 15.47). 

4 http://www.worker-participation.eu/European-Company/SE-COMPANIES/Facts-and-Figure (2012-05-
05, 16.47). 
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divider och företag ska kunna använda sig av varor, tjänster och kapital under lika konkur-

rensförhållanden. Det torde därför vara av de individer och företags intresse, som påverkas 

direkt eller indirekt, av att succén om SE-bolag ännu uteblivit i Sverige.5 Det torde också 

vara av statens intresse ur en ren ekonomisk aspekt då fler bolag innebär högre inkomst för 

staten genom till exempel skatt.  

Det finns ett antal uppsatser som har belyst frågan om SE-bolag, dess framtid samt varför 

SE-bolagen inte varit populära att etablera. Dessa har emellertid inte belyst förevarande 

uppsats syfte eller utifrån samma perspektiv. Dessa uppsatser har vidare ett antal år på 

nacken varför en ny studie med annat perspektiv och syfte bör aktualiseras. 

1.2 Syfte och avgränsning 

Ledmotivet för uppsatsen är varför succén om SE-bolag uteblir från ett svensk perspektiv. 

Syftet är därför att från företagens perspektiv analysera på vilka grunder bolag i Sverige av-

står från att bilda ett SE-bolag eller ombilda ett bolag till SE-bolag. 

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att utreda just SE-bolagets särställning i Sverige och inte 

det publika aktiebolagets ställning, varför uppsatsen inte heller, i större omfattning än vad 

som krävs, behandlar svenska publika aktiebolag. Därför kommer uppsatsen inte heller att 

gå in och behandla svensk gällande rätt. 

De privata europabolagen, så kallade SPE-bolagen, har ännu ej förverkligats utan utgör 

alltjämt endast ett förslag som är uppe på den politiska agendan. Därför lämnas dessa bolag 

utan avseende i uppsatsen.6 

1.3 Metod och material 

Uppsatsen bygger på en problem- och intresseorienterad ansats, där utgångspunkten inte är rätts-

reglerna som forskningsföremål utan rättsreglerna lägger översiktligt grunden för syftets 

problematik i SE-bolagen. Uppsatsen går med andra ord inte in på lagstiftningens djup utan 

bestämmelserna i SE-förordningen såväl som i SE-direktivet tas upp och förklaras för att 

klargöra bestämmelserna och för att reda ut rättsläget. Rättsreglerna tas således upp för att 

belysas och konstateras. Sverige ställs vidare i relation till Tyskland, men enbart i syfte att il-

                                                
5 Ds 2003:15 Europabolag, s. 13. 

6 http://www.worker-participation.eu/European-Company/European-Private-Company-SPE (hämtad 2012-
04-17, 15.10). 
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lustrera, och inte komparera, ländernas särställning med SE-bolagen i dagsläget. Materialet 

bearbetas sedan, i den omfattning som är nödvändig för att nå fram till uppsatsens syfte, i 

en analys som förhåller sig till en analytisk-deskriptiv metod som både är kritisk och kon-

struktiv.7 Därefter presenteras resultatet av uppsatsens syfte i ett eget kapitel som slutsats.  

Material som underlag för uppsatsen kommer först och främst att bestå av SE-

förordningen och SE-direktivet vidare används de svenska förarbeten som låg till grund för 

införlivande av förordningen. Större delar av den refererande delen förklarar översiktligt 

SE-bolaget som bolagsform, den delen bygger på SE-förordningen. Eftersom att SE-

direktivet är av direkt relevans för SE-bolaget såväl som för SE-förordningen förklaras 

även bestämmelser om arbetstagarinflytande i den refererande delen. 

Underlag för uppsatsen finns bland annat i en databas8 som syftar till att tillgodose behovet 

av information inom ramen för EU:s företagande. Databasen är en del av European Trade 

Union Institute som är ett oberoende forsknings- och utbildningscenter.9 Eftersom att det 

saknas ett faktiskt centralregister för SE-bolagen återfinns material av betydelse här. Den 

handbok som uppsatsen hänvisar till har varit av betydelse för uppsatsens syfte och finns 

på databasens hemsida som pdf-fil. Databasen är uppdaterad men det bör beaktas att det är 

upp till medlemsstaterna att förse databasen med information beträffande SE-bolagen och 

dess utveckling. På så sätt är databasen därför beroende av medlemsstaternas samarbete 

och att en sådan samverkan faktiskt upprätthålls.  

Vidare återges, med underlag som är hämtat från en studie som Ernst&Young10 har gjort 

på begäran av europakommissionen, delar av denna studie. Denna studie gjordes 2009 och 

är således ett par år gammal, men icke desto mindre fortfarande av betydelse eftersom att 

läget för SE-bolagen inte ändrats drastiskt de senaste åren.  

Vidare skulle vara doktrin vara av intresse, i form av tryckt litteratur, artiklar, och eventuella 

skrivelser från myndigheter. Tyvärr råder det brist på doktrin inom SE-bolagets område ef-

tersom att ämnet inte uppmärksammas, vilket i sig talar för en utebliven succé. Artiklar 

                                                
7 Westberg, Festskrift till Per Olof Bolding, s. 423-426. 

8 http://www.worker-participation.eu/ 

9 http://ecdb.worker-participation.eu/about_etui.php (hämtad 2012-04-09, 15.47). 

10 http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/se/study_SE_9122009_en.pdf (hämtad 
2012-05-07, 23.47). 
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som är valida och av direkt intresse för uppsatsens syfte har även varit svåra att hitta. 

Följaktligen lämnas doktrin utan avseende.  

1.4 Disposition 

Efter inledningskapitlet finns det ett andra kapitel som följs av fem avsnitt. Det första av-

snittet i kapitel två beskriver översiktligt SE-bolaget och dess innebörd, vilka regelverk som 

tillämpas på bolagsformen och vad dessa innebär. I avsnitt nummer två behandlas SE-

bolagets ändamål och motiv. SE-bolaget definieras sedan och det påvisas ett antal riktlinjer 

för bolagsformen. Därefter återges i det tredje avsnittet hur normhierarkin ser ut, hur ett 

SE-bolag bildas och vilka förutsättningar som gäller för bildandet samt registreringsförfa-

randet. I avsnitt nummer fyra klargörs SE-bolagets organisation genom att främst gå ige-

nom SE-förordningen och dess bestämmelser. Därefter avslutas kapitel två med det fjärde 

avsnittet som med hjälp av SE-direktivet beskriver vad en omstrukturering till ett SE-bolag 

innebär samt bolagets process mot att nå överenskommelser om arbetstagarinflytandet. 

Det tredje kapitlet är indelat i fyra avsnitt med en huvudrubrik om bolag i Sverige och 

Tyskland. Det första avsnittet beskriver SE-bolagets ställning i Sverige och Tyskland. Det 

andra avsnittet illustreras Sverige och Tysklands likheter och skillnader mellan tillämplig lag 

om SE-bolag i respektive lagstiftning för att sedan i det tredje avsnittet övergå till Sverige 

respektive Tysklands bolagsstrukturer och eventuell diskrepans. Kapitlets fjärde och sista 

avsnitt skildrar SE-bolagets incitament i Sverige och i Tyskland. 

Kapitel nummer fyra består av endast en huvudrubrik där faktorer som är av relevans för 

uppsatsens syfte analyseras. Avslutningsvis i kapitel fem dras en slutsats där uppsatsens 

syfte besvaras i den mån det är möjligt. Källförteckning och bilagor återfinns efter slutsat-

sen.  
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2 SE-bolag 

2.1 Allmänt 

Sedan oktober 2004 finns en alternativ bolagsform för att bilda eller ombilda ett bolag 

inom Europa, ett överstatligt publikt aktiebolag - SE-bolaget. Ett SE-bolag är således ett 

europeiskt publikt aktiebolag för gränsöverskridande handel inom Europa som endast kan 

upprättas inom EU och EES-länderna. Bolagsformen fastställs i två europeiska rättsakter, 

SE-förordningen som reglerar SE-bolagets bildande och organisation, samt SE-direktivet 

som kompletterar stadgan för SE-bolag vad gäller arbetstagarinflytande.11 SE-förordningen 

är till skillnad från SE-direktivet direkt bindande för berörda medlemsstater sedan oktober 

2001. SE-förordningen är således likvärdig nationell lagstiftning utan att behöva implemen-

teras däri.12 SE-direktivet uppger vilka mål som medlemsstaterna ska uppnå, hur direktivet 

implementeras är dock självständigt.13 Sverige införlivade direktivet i nationell lagstiftning 

den 10 juni 2004 och tillämplig lag är lag (2004:559) om arbetstagarinflytande i europabolag. 

Kommissionens grundtanke var att SE-bolagen skulle regleras EU-rättsligt i ett gemensamt 

regelverk för att på så sätt skapa ett oberoende av vilken medlemsstat SE-bolaget inrättar 

sig i. Utfallet blev dock annorlunda och resultatet har inneburit att nationell lag tillämpas 

när SE-förordningen brister. Detta har medfört en viss flexibilitet i nationell rätt vid inför-

livandet av EU-lagstiftningen, inom till exempel skatterätt och konkurslagstiftning – områ-

den som ännu står oreglerade inom SE-lagstiftning. Räddningen återfinns istället i nationell 

lagstiftning för publika aktiebolag, SE-bolagets säte är därför avgörande för vilken med-

lemsstats lag som blir tillämplig. Avgörande för var SE-bolaget har sitt säte är i den med-

lemsstat bolaget är registrerat i och har sitt huvudkontor.14 När SE-bolaget väl upprättats 

kan bolaget flytta till ett annat EU- eller EES-land eller slå sig samman med andra bolag 

över gränserna.15 

                                                
11 Stollt, Wolters, Worker involvment in the European company (SE) - A handbook for practitioners, s. 9. 

12 http://ec.europa.eu/eu_law/introduction/what_regulation_sv.htm (hämtad 2012-05-11, 14.07). 

13 http://ec.europa.eu/eu_law/introduction/what_directive_sv.htm (hämtad 2012-05-11, 14.24). 

14 SE-förordningen art. 7. 

15 Stollt, Wolters, Worker involvment in the European company (SE) - A handbook for practitioners, s. 10. 
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2.2 SE-bolagets syfte och motiv 

Syftet med associationsformen SE-bolag är att ge företag en hög grad av flexibilitet och 

rörlighet inom EU:s inre marknad. För den skull kan SE-bolag flytta sitt säte till en annan 

medlemsstat, utan att behöva avveckla eller skapa en ny juridisk person.16 De förbehåll som 

ska beaktas för att upprätta ett SE-bolag är att sätet måste finnas i det land där SE-bolagets 

huvudkontor är beläget, vilket innebär att även huvudkontoret måste flyttas om bolaget 

väljer att upprätta ett SE-bolag i en annan medlemsstat. Vidare får SE-bolaget inte flytta till 

ett land utanför EU eller EES-området, om så sker upplöses bolaget. Det är inte tillåtet för 

ett publikt aktiebolag som omvandlas till ett SE-bolag att flytta sitt säte samtidigt som om-

vandlingen sker.17 Syftet är att förhindra att överföring av säte missbrukas för att på så sätt 

fly från befintliga uppgörelser i ursprungslandet. När SE-bolaget etablerat sig är det därefter 

fritt att flytta sitt säte inom EU eller EES-stater. 

När ledningen i ett bolag fattat beslut om att etablera ett SE-bolag är det viktigt för arbets-

tagarna att utreda orsakerna till en sådan omvandling, detta eftersom att en omvandling till 

ett SE-bolag kan påverka arbetstagarna och deras intressen, till exempel genom att arbets-

tagarnas rätt till medverkan fryses. Det torde därför ligga i arbetstagarnas intressen att se ef-

ter sina behov för att inte hamna i ett sämre läge än innan ombildningen.18 

Ett argument för att strukturera om till SE-bolag torde vara att SE-strukturen återspeglar 

europeiska strävanden ett företag kan ha. Dessa ambitioner kan förverkligas genom en om-

bildning till SE-bolag för att därigenom påverka kunden och marknadens uppfattning av 

bolaget. Den europeiska strävan är i praktiken många gånger inte vad som utlöser motivet 

för att inrätta ett SE-bolag, utan detta används snarare som en utstyrsel till motivet. Ett hu-

vudsakligt ledmotiv för att inrätta SE-bolag är möjligheten till förbättrad rörlighet över 

gränserna inom EU genom att överföra sätet till en annan medlemsstat.  

Vidare är SE-bolaget flexibelt genom friheten att besluta om styrelsen ska ha en monistisk 

eller en dualistisk struktur, samt att det bereds ett enhetligt förvaltningssystem där SE-bolag 

ges möjlighet till en harmoniserad handelsstruktur i Europa. Företag har även påpekat för-

                                                
16 SE-förordningen art. 8. 

17 SE-förordningen art. 37. 

18 Stollt, Wolters, Worker involvment in the European company (SE) - A handbook for practitioners, s. 17 f. 
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delarna med att kunna skräddarsy överenskommelser om europeiskt arbetstagarinflytande 

istället för att följa nationella bestämmelser.  

Företag som bildas under SE-statuten ska föregås eller följas av förkortningen SE. Kapi-

talet i bolaget ska uttryckas i euro och minsta tecknade kapital ska uppgå till 120 000 

euron.19 Det höga aktiekapitalet medför att SE-bolaget främst är av intresse för större nat-

ionella bolag.20 I övrigt tillämpas nationella regler om aktiekapital, aktier och redovisning.21 

Upprättande av SE-bolag torde innebära kostnadsbesparingar, huruvida SE-statuten bidrar 

till minskade kostnader kan dock inte generaliseras. Ett SE-bolag kan spara pengar genom 

att till exempel effektivisera förvaltningsstrukturer, avlösa eventuella dotterbolag och eta-

blera sig i medlemsstater med ett gynnsamt skattesystem, eftersom att bestämmelserna om 

skatt inte är enhetliga.22 En ombildning till SE-bolag torde, i varje fall inte officiellt, motive-

ras av ett minskat arbetstagarinflytande eftersom att det betraktats som ett missbruk av SE-

direktivet genom att begränsa arbetstagarnas rätt till inflytande i bolaget på ett osedvanligt 

sätt.2324 

2.3 Normgivning, bildande och registrering av SE-bolag 

I SE-förordningens artikel 9 fastställs normgivningen i en hierarkisk ordning. Ett SE-bolag 

regleras primärt av SE-förordningen och har på så sätt företräde framför alla nationella la-

gar inom SE-bolagets tillämpningsområde vid en eventuell konflikt. Därefter regleras ett 

SE-bolag av bestämmelserna i ett bolags bolagsordning, om SE-förordningen hänvisar dit. 

Eftersom att SE-förordningen är ofullständig och saknar bestämmelser om SE-bolagets 

förvaltning och bildande i både SE-förordningen och bolagens bolagsordning blir nationell 

lagstiftning tillämplig. För att säkerställa en effektiv tillämpning hänvisar SE-förordningen 

därför till den nationella lagstiftningen där SE-bolaget har sitt säte. Främst tillämpas de lag-

bestämmelser som har antagits av medlemsstaterna som gäller särskilt för SE-bolagen, sak-

nas bestämmelser i SE-förordningen tillämpas de lagbestämmelser som gäller för ett nat-

ionellt publikt aktiebolag i enlighet med medlemsstaternas lagstiftning. Bestämmelserna i 
                                                
19 SE-förordningen art. 4.2. 

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

21 Prop. 2003/04:134 s. 4. 

22 Stollt, Wolters, Worker involvment in the European company (SE) - A handbook for practitioners, s. 18 f. 

23 SE-direktivet art. 11. 

24 SOU 2003:64 s. 149. 
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bolagsordningen tillämpas på SE-bolaget på samma villkor som för ett nationellt publikt 

aktiebolag som bildats i överensstämmelse med lagstiftningen i det land där bolaget har sitt 

säte.  

SE-förordningen bereder fem olika sätt att bilda ett SE-bolag på. Gemensamt för de olika 

sätten att bilda ett SE-bolag på är genom existerande juridiska personer, en fysisk person 

kan således ej agera stiftare. SE-bolag kan bildas på följande sätt: 

1. Genom fusion där minst två publika aktiebolag omfattas av olika medlemsstaters 

lagstiftning. 

2. Genom holdingbolag där minst två av aktiebolagen lyder under olika medlemsstaters 

lagstiftning eller i minst två år har ett dotterbolag eller en filial belägen i en annan 

medlemsstat. 

3. Genom bildande av dotterbolag där minst två bolag omfattas av olika medlemsstaters 

lagstiftning eller i minst två år har ett dotterbolag eller en filial i annan medlemsstat. 

4. Genom att ombilda ett publikt aktiebolag som i minst två år har ett dotterbolag i an-

nan medlemsstat. 25 

5. Genom att ett SE-bolag själv bildar ett eller flera dotterbolag i form av SE-bolag.26 

Varje SE-bolag ska registreras enligt nationell lagstiftning i den medlemsstat där bolaget har 

sitt säte. För att ett SE-bolag ska kunna registreras krävs bland annat att bolaget kommit 

överens om riktlinjer för arbetstagares inflytande. Vidare krävs att bolaget uppfyller kraven 

för publika aktiebolag i den medlemsstat där bolaget har sitt säte.27 

2.4 SE-bolagets organisation 

Det finns två strukturer för företagsstyrning av ett SE-bolag, genom en monistisk eller du-

alistisk struktur. Den monistiska strukturen, som också ligger närmast Sveriges struktur, in-

nebär att det finns ett bolagsorgan utöver bolagsstämman, nämligen ett förvaltningsorgan. 

Gemensamt för svenska publika aktiebolag och SE-bolag är aktieägarnas beslutanderätt 

som utövas vid bolagsstämman.28 Den dualistiska strukturen, som ligger närmast Tysklands 

struktur, har två bolagsorgan utöver bolagsstämman, ett ledningsorgan och ett tillsynsor-
                                                
25 SE-förordningen art. 2.1-4. 

26 SE-förordningen art. 3.2. 

27 SE-förordningen art. 9, 12.1-2. 

28 Prop. 2003/04:112 s. 46 f. 
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gan. Till skillnad från ett vanligt publikt aktiebolag, där medlemsstaterna vanligtvis reglerar 

val av struktur, är SE-bolaget självständigt i sitt val av struktur. SE-bolag i diverse med-

lemsländer kan med andra ord tillämpa en struktur som normalt inte används i landet.29 

Ett dualistiskt SE-bolag har således två styrelseorgan. Ledningsorganet ansvarar för bola-

gets ledning och förvaltning medan tillsynsorganet kontrollerar, väljer och entledigar leda-

möter i ledningsorganet. En medlemsstat får föreskriva den verkställande direktör att an-

svara för den löpande förvaltningen på samma villkor som gäller för publika aktiebolag där 

dess säte är lokaliserat. En ledamot i SE-bolagets ledningsorgan får dock inte vara ledamot i 

tillsynsorganet.30 Vidare får en ledamot i tillsynsorganet inte ha befogenheter att vidta för-

valtningsåtgärder avseende SE-bolaget.31 Åtminstone var tredje månad ska ledningsorganet 

underrätta tillsynsorganet om SE-bolagets ekonomiska ställning och dess utveckling. Föru-

tom den informationen ska ledningsorganet med goda marginaler varsko tillsynsorganet om 

händelser som kan ha en märkbar inverkan på SE-bolaget. Tillsynsorganet har rätt att från 

ledningsorganet kräva information för att kunna utöva omnämnd kontroll över ledningsor-

ganet.32 Ledamöterna i tillsynsorganet tillsätts av bolagsstämman.33 

Förvaltningsorganet, som motsvarar styrelsen i ett svenskt aktiebolag, ansvarar för ledning 

och förvaltning i ett monistiskt SE-bolag. På samma sätt som i den dualistiska strukturen 

kan en medlemsstat ålägga den verkställande direktören att ansvara för ledning och förvalt-

ning i bolaget på det sätt som gäller för publika aktiebolag i medlemsstaten där SE-bolaget 

har sitt säte.34 Förvaltningsorganets ledamöter utses av bolagsstämman.35 Förvaltningsorga-

net ska hålla sammanträde minst en gång var tredje månad för att se efter SE-bolagets eko-

nomiska ställning och dess förutsebara utveckling. Vidare har ledamöterna i förvaltningsor-

ganet rätt att ta del av informationen som delges organet.36   

                                                
29 Stollt, Wolters, Worker involvment in the European company (SE) - A handbook for practitioners, s. 11. 

30 SE-förordningen art. 39.1-3. 

31 Se-förordningen art. 40.1. 

32 SE-förordningen art. 41.1-3. 

33 SE-förordningen art. 40.2. 

34 SE-förordningen art. 43.1. 

35 SE-förordningen art. 43.3. 

36 SE-förordningen art. 44.1-2. 
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Valet av företagsstruktur fattas av bolagsstämman utefter vad som anges i bolagsordningen 

och är således inte förhandlingsbar mellan ledning och arbetstagare. Formellt sett innebär 

detta att arbetstagare inte kan hindra styrelsens slutliga val av företagsstruktur. I bolagsord-

ningen ska det vidare framgå vilka kategorier av åtgärder där tillsynsorganets medgivande 

krävs i en dualistisk struktur, eller för vilka det krävs ett uttryckligt beslut av förvaltningsor-

ganet i en monistisk struktur. Medlemsstaterna får själva reglera vilka kategorier av åtgärder 

som ska tas upp i bolagsordningen för SE-bolag med säte i landet.37 Styrelsens faktiska rät-

tigheter beror således till stor del på vilket medlemsland SE-bolaget är registrerat i. 

2.5 SE-bolagets arbetstagarinflytande 

SE-direktivet reglerar arbetstagares inflytande på verksamheten i SE-bolagen. Direktivets 

syfte är att skapa en rättslig ram för att möjliggöra ett bolags omorganisation på gemen-

skapsnivå.38 Därför säkerställs att bildandet av ett SE-bolag inte innebär att arbetstagarinfly-

tandet minskar eller försvinner i de berörda bolagen.39 Därför kan inte ett SE-bolag bildas 

såvida bolaget inte träffat avtal i frågan om arbetstagarinflytandet. Med arbetstagarinflytan-

det menas ”samtliga mekanismer, däribland information, samråd och medverkan, genom vilka arbetsta-

garrepresentanterna kan utöva ett inflytande på beslut som fattas inom bolaget”.40 

Lednings- och förvaltningsorganen i bolaget ska så snart som möjligt tillhandahålla inform-

ation till de anställda och eventuella representanter i samtliga berörda företag när planen 

om upprättande av ett SE-bolag offentliggjorts. Detta för att inrätta det särskilda förhand-

lingsorganet som företräder arbetstagarna i bolagen för att sedan inleda förhandlingar om 

arbetstagarinflytandet i bolaget. Det särskilda förhandlingsorganet är det enda organ med 

behörighet att förhandla för de anställda i bolaget.41  

Vid val av ledamöter till det särskilda förhandlingsorganet utnämns dessa i proportion till 

antal anställda arbetstagare i varje deltagande bolag, dotterbolag och driftsenhet i varje 

medlemsstat. Varje enhet i deltagande bolag tilldelas en andel eller del av andel motsva-

rande tio procent av antalet arbetstagare som är anställda i alla medlemsstater tillsammans. 

                                                
37 SE-förordningen art. 48. 

38 SE-direktivet ingress (2). 

39 SE-direktivet ingress (3). 

40 SE-direktivet art. 2. h). 

41 Stollt, Wolters, Worker involvment in the European company (SE) - A handbook for practitioners, s. 24 f. 
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SE-bolag som bildas genom fusion tillhandahålls ytterligare platser i det särskilda förhand-

lingsorganet så att varje företag som genom fusionen försvinner representeras av minst en 

representant. Sådana ytterligare ledamöter får dock ej överstiga tjugo procent av det ur-

sprungliga antalet. Förhandlingsorganen från arbetstagar-och bolagssidan ska därefter upp-

rätta ett skriftligt avtal bestående av en ordning för arbetstagarinflytandet i SE-bolaget.42 

Medlemsstaterna får föreskriva att det bland ledamöterna får ingå fackföreningsrepresen-

tanter som ej behöver vara anställda i de deltagande bolagen.43 

Medlemsstaterna bestämmer själva hur det särskilda förhandlingsorganet ska utses.44 Det 

särskilda förhandlingsorganet kan bistås av experter under förhandlingarna. Dessa experter 

utses av det särskilda förhandlingsorganet från till exempel externa arbetstagarorganisation-

er för att biträda dem i arbetet och de kan även närvara vid förhandlingsmötena för att 

främja enhetlighet och konsekvens på europeisk nivå.45 Kostnader som uppstår i samband 

med förhandlingar för inrättandet av arbetstagares inflytande ska bäras av de berörda bola-

gen för att det särskilda förhandlingsorganet ska kunna utföra sina åtaganden på ett pas-

sande sätt.46 Förhandlingarna mellan ledningen och det särskilda förhandlingsorganet får 

fortgå under sex månader från det att det särskilda förhandlingsorganet upprättats och för-

längas upp till ytterligare sex månader om parterna kommer överens därom.47 

En ordning för arbetstagarinflytande ska fastställas i varje SE-bolag i enlighet med SE-

direktivet.48 Därför ska det särskilda förhandlingsorganet, som företräder arbetstagarna, in-

rättas.49 SE-direktivet föreskriver inte detaljerat om arbetstagares inflytande eftersom att en 

sådan åtgärd inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna.50 Därför tillhan-

dahåller SE-direktivet istället ett förhandlingsförslag mellan företrädare i företagsledningen 

och arbetstagarrepresentanterna. Efter att det särskilda förhandlingsorganet tillsats ska så-

                                                
42 SE-direktivet art. 3.1-3. 

43 SE-direktivet art. 3.5. 

44 Stollt, Wolters, Worker involvment in the European company (SE) - A handbook for practitioners, s. 26. 

45 SE-direktivet art. 3.5. 

46 SE-direktivet art. 3.7. 

47 SE-direktivet art. 5. 

48 SE-direktivet art. 1. 

49 SE-direktivet art. 3.2. 

50 SE-direktivet ingress (4). 
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ledes förhandlingar om arbetstagarinflytandet hållas mellan förhandlingsorganen. Om par-

terna inte lyckas förhandla fram ett avtal om arbetstagarinflytandet finns i SE-direktivet 

vissa referensbestämmelser att tillgå, för att därigenom på ett effektivt sätt garantera eller 

bibehålla arbetstagarnas rätt till information och samråd över gränserna.51 Ett bolag är dock 

inte skyldigt att bereda arbetstagare inflytande i bolaget i större omfattning än innan om-

bildningen till SE-bolag. 

Förhandlingarna om arbetstagares inflytande kan få olika utfall, varav tre är möjliga. Det 

första utfallet kan vara att det särskilda förhandlingsorganet med två tredjedelars majoritet 

kan besluta att inte inleda eller till och med avbryta pågående förhandlingar med bolagsled-

ningen. Det särskilda förhandlingsorganet kan även tillämpa de bestämmelser om informat-

ion till och samråd med arbetstagarna i bolagen för vad som gäller i respektive medlems-

stat. Detta gäller dock inte för bolag som ska ombildas till SE-bolag om det redan före-

kommer sådan medverkan i bolaget.52 Utfallet är generellt sett inte tillrådligt, eftersom att 

det särskilda förhandlingsorganets syfte är att nå ett resultat i förhandlingarna vilket blir 

svårt om dessa nekas eller avbryts. 

Det andra och vanligaste resultatet av förhandlingarna är att parterna ingår avtal om arbets-

tagares framtida inflytande i bolaget. Avtalet reglerar arbetstagarnas rättigheter och omfat-

tar gränsöverskridande information och samråd i den omfattningen som avtalats och deras 

rätt till deltagande.53 

Utfallet av det tredje och sista alternativet av förhandlingarna kan vara att bolagsorganen 

tillämpar referensbestämmelserna som är ett rättsligt reservsystem. Parterna kan antingen 

komma överens om att tillämpa referensbestämmelserna eller så blir dessa aktuella om par-

terna inte lyckas nå en överenskommelse inom tidsfristen.54 Vid ombildning till SE-bolag 

får referensbestämmelserna dock inte bli till nackdel för arbetstagarna i annan omfattning 

än innan ombildningen. Rättigheter som tidigare funnits är med andra ord skyddade. 

                                                
51 SE-direktivet ingress (11). 

52 SE-direktivet art. 3.6. 

53 Stollt, Wolters, Worker involvment in the European company (SE) - A handbook for practitioners, s. 26 f. 

54 SE-direktivet art. 7.1. 
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Tillämpningen av referensbestämmelserna anför lägsta tänkbara krav som det särskilda för-

handlingsorganet har rätt att begära. Ledningens enda sätt att hindra att referensbestäm-

melserna tillämpas är genom att överge projektet om SE-bolag.55  

                                                
55 Stollt, Wolters, Worker involvment in the European company (SE) - A handbook for practitioners, s. 27. 
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3 Bolag i Sverige och Tyskland 

3.1 SE-bolag idag 

I Sverige finns idag 5 registrerade SE-bolag, samtliga är dock skalbolag som varken bedri-

ver verksamhet eller har arbetstagare. Tyskland har motsvarande 194 registrerade SE-bolag 

varav 99 av dessa är skalbolag som varken bedriver verksamhet eller innehar arbetstagare. 

Sedan SE-bolagsformen möjliggjorts i Sverige har fyra SE-bolag transformerats till publika 

aktiebolag och ett SE-bolag har flyttat sitt säte till en annan medlemsstat. Sedan Tyskland 

införde SE-bolagsformen har ett SE-bolag hunnit likvideras, eller i varje fall upphört ur det 

tyska bolagsregistret och ett bolag har inte fått registreras på grund av otillräckliga överens-

kommelser beträffande arbetstagarinflytandet. Vidare har sju bolag omvandlats från SE-

bolag till andra tyska associationsformer och tre SE-bolag har flyttat sitt säte från Tyskland 

till en annan medlemsstat.56 

3.2 Olikheter i lagstiftningen 

Den svenska lagstiftningen, såväl som den tyska, som tillämpas för bildandet av ett publikt 

aktiebolag är jämförlig med bestämmelserna om bildandet av ett SE-bolag och bestämmel-

serna avviker inte särskilt från varandra. De luckor som SE-förordningen har lämnat har 

inte inneburit att lagstiftaren i varken Sverige eller i Tyskland har berett SE-bolagen mer 

flexibilitet eller stringens i respektive nationell lagstiftning, medlemsstaterna har helt enkelt 

ställt den nationella lagstiftningen i linje med de publika aktiebolagen i länderna. Det finns 

dock vissa särregleringar i Sverige och i Tyskland. I svensk lag framgår till exempel att ett 

svenskt publikt aktiebolag kan flytta sitt säte från medlemsstaten där bolaget registrerats. 

Detta innebär att möjligheten till att flytta ett bolags säte bortom Sveriges gränser inte är 

exklusiv för just SE-bolagen. Denna möjlighet saknas bland nationella bolagsformer i Tysk-

land och kan på så sätt bli till fördel för SE-bolaget som associationsform. Vidare har den 

svenska lagstiftaren valt att utvidga skyddet för de olika aktörerna i SE-bolagen, som till ex-

empel myndigheter och borgenärer, detta på grund av verksamhetens internationella art. 

                                                
56 http://www.worker-participation.eu/European-Company/SE-COMPANIES/Facts-and-Figure (hämtad 

2012-05-05, 17.10). 
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3.3 Strukturer 

I Sverige följer de nationella bolagens organisation och ledning den monistiska strukturen 

medan de tyska bolagsformerna struktureras efter det dualistiska systemet. Eftersom att 

SE-bolagen ger möjlighet till de båda strukturerna har både svensk och tysk lagstiftning 

vidtagit lämpliga åtgärder för att anpassa sig därefter. På så sätt möjliggörs det monistiska 

och det dualistiska systemet genom införlivande i nationell lag, men enbart för SE-bolagen. 

Generellt sett skiljer sig organisation och förvaltning inte mellan SE-bolagen och de 

svenska eller tyska publika aktiebolagen.  

3.4 SE-bolagets incitament 

Det finns varken särskilda skattemässiga eller sociala motiv som uppmanar till att upprätta 

ett SE-bolag under svensk eller tysk lag. Drivkraften till ett sådant upprättade återfinns 

möjligtvis i möjligheten till att välja struktur i de båda länderna. I Tyskland kan behovet av 

att bilda eller ombildas till ett SE-bolag te sig starkare än i Sverige eftersom att Tyskland till 

skillnad från Sverige saknar en nationell bolagsform som kan flytta sitt säte. Allmänt råder 

det brist på erfarenhet att tillämpa lagstiftningen på SE-bolagen. Detta innebär att lagstift-

ningen för de publika aktiebolagen framstår som mer fördelaktig i jämförelse till SE-

bolagen.57 

 

 

                                                
57 http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/se/study_SE_9122009_en.pdf s. 140 f och 

168 f. (hämtad 2012-05-07 23.47). Fotnot avser hela kapitel 3. 



 

 
16 

4 Analys 

Inledningsvis kommer den här delen att belysa de främsta faktorerna som bidragit till att 

bolag avstår från att ombildas till ett SE-bolag. En del faktorer som medför att bolag vill 

ombildas till SE-bolag kommer även att belysas eftersom att SE-bolaget är på gott och ont. 

Men det faktum att det tog mer än 40 år att komma överens om en gemensam bolagsform 

är anmärkningsvärt och det tyder på att allting inte står rätt till. Ordet ombildas är vidare 

utgångspunkten eftersom att uppsatsen redogjort för att det inte är möjligt att bilda ett SE-

bolag per se. Vad som sker är att redan upprättade juridiska personer omstruktureras/ombildas 

från en bolagsform till SE-bolag. Förvisso bildas en ny typ av bolagsform vid ombildning till 

SE-bolag, men det krävs att den ursprungliga bolagsformen är en juridisk person. Med 

andra ord är det omöjligt för en fysisk person att upprätta ett SE-bolag. 

Först och främst är bestämmelserna om SE-bolag inte helt och fullt gemensamma, det 

finns snarare lika många regelverk om SE-bolaget som det finns EES-stater, vilket enligt 

min uppfattning kan tolkas som ett felslaget försök till SE-bolag från europakommission-

ens sida. Tanken med SE-bolagen var att bilda en gemensam bolagsform, vilket kommiss-

ionen i grund och botten lyckats med. Emellertid är det oregelbundet att ha en gemensam 

bolagsform med skilda regelverk, eftersom att detta innebär skilda möjligheter och skilda 

förutsättningar i varje medlemsstat. Den bristande gemenskapen i bestämmelserna om SE-

bolag bidrar till en juridisk osäkerhet som avskräcker bolag från att ombildas till SE-bolag. 

Vilket är förståeligt eftersom att bolag som önskar upprätta SE-bolag i andra medlemsstater 

än hemstaten måste tillämpa främmande nationell lagstiftning när bestämmelserna om SE-

bolag hänvisar dit. Därifrån kan brist på rättslig kunskap få övertag och bolag kan bli 

tvungna att ta till juridisk rådgivning som är ännu ett led i kostnadsfrågan. 

Bristen på enhetliga bestämmelser beträffande SE-bolaget innebär inte bara en osäkerhet i 

lagstiftningen på grund av alla de olika nationella lagstiftningarna, utan bristerna öppnar 

även upp möjligheterna för regelkonkurrens. Problematiken medför även att SE-

förordningen framstår som svag i sin genomslagskraft när nationell rätt fyller ut luckorna 

och därigenom luckras gemenskapen i SE-bolaget upp på grund av olikheterna i de nation-

ella lagstiftningarna. Eftersom att SE-förordningen bland annat saknar en gemensam stadga 

om hur bolagsformen ska beskattas framstår det som omotiverat för bolag att ombildas till 
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SE-bolag i Sverige när landet är ett av de hårdast beskattade länderna.58 Möjligheterna som 

SE-bolaget erbjuder väger inte upp mot det faktum att skattefrågan står oreglerad. Bolag 

som ändock önskar upprätta ett SE-bolag söker sig med sannolikhet till en annan med-

lemsstat med förmånligare associationsrättslig lagstiftning och detta i sin tur innebär kon-

kurrens mellan medlemsländernas lagstiftning. Därigenom urholkas inte bara det ”gemen-

samma regelverket” utan även den gemensamma bolagsformen eftersom att lagstiftningen 

ter sig förmånligare i vissa medlemsstater. Medlemsstaterna spelar med andra ord inte med 

samma spelregler vilket innebär konkurrens på olika villkor. Detta resulterar i att medlems-

stater som framstår som mindre förmånliga i sin lagstiftning hamnar i skymundan, som till 

exempel Sverige. EU-lagstiftaren har försökt att försvåra förfarandet om regelkonkurrens 

för att de oreglerade SE-bestämmelserna inte ska missbrukas. Det tappra försöket sker ge-

nom att bolagets säte avgörs utefter var bolaget är registrerat och har sitt huvudkontor. 

Detta innebär att ett bolag måste flytta hela sin administrativa verksamhetsrörelse till det 

land under vilka lagar bolaget önskar följa. Frågan om hur stor den bördan egentligen är 

lämnas härvid utan avseende. 

Det är svårt att veta varför bolag i Sverige drar sig från att ombildas till SE-bolag, eftersom 

att samtliga bolag driver olika slags verksamheter och har olika ekonomier och framtida 

uppsättningar av mål. Men generellt är processen mot ombildning till ett SE-bolag både 

komplicerad, tidskrävande och kostsam.59 Icke att förglömma är att ett SE-bolag inte kan 

registreras förrän avtal om arbetstagarinflytande upprättas. Detta är en lång process i sig, 

för det första ska ett särskilt förhandlingsorgan tillsättas, därefter ska förhandlingar hållas, 

för att sedan presentera en ordning om arbetstagarinflytandet som avtalas om och det avtar 

inte där!60 Risken finns dessutom att förhandlingsorganen inte kommer överens under för-

handlingarna, vilket innebär att mer tid avsätts däråt, det kan ta ända upp till ett år. Ännu 

en risk som belöper är möjligheten för det särskilda förhandlingsorganet att besluta att av-

bryta förhandlingarna, detta skulle innebära mer spilld tid utan ett beslut om överenskom-

melse om arbetstagarinflytandet. Om förhandlingsorganen inte kommer överens om ar-

betstagarinflytande kan dessa hänvisas till referensbestämmelserna, men det särskilda för-

                                                
58http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/minska_skatt_pa_foretagande/minska-skatt-pa-

foretagande_94954.html (hämtad 2012-12-05, 23.15). 

59 http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/se/study_SE_9122009_en.pdf s. 239 f. 
(hämtad 2012-05-13, 23.17). 

60 http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/se/study_SE_9122009_en.pdf s. 241 f. 
(hämtad 2012-05-13, 23.24). 
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handlingsorganet måste alltjämt ge sitt godkännande innan avtal därom kan slutas. Såvida 

förhandlingsorganen inte enas om arbetstagarinflytandets ordning kan inte SE-bolaget upp-

rättas. Det bör påminnas om att det är bolaget som står för samtliga kostnader under förfa-

randet om arbetstagarinflytande, en nota på obestämd summa. 

Anledningen till varför bestämmelserna om arbetstagarinflytande är så hårt hållna är för att 

värna om arbetstagarna. Men eftersom att arbetstagarna inte får försättas i en sämre situat-

ion än innan ombildningen till SE-bolag är det svårt att se varför bestämmelserna därom är 

så omfattande och komplicerade. En lösning till problemet skulle kunna vara att låta bolag 

ombildas till SE-bolag med samma villkor för arbetstagarinflytande som innan ombildning-

en, för att efter SE-bolagets upprättande börja förhandla om arbetstagarinflytandet. Därige-

nom kan processen mot ombildning till SE-bolag förenklas genom att det brukliga infly-

tandet fortsätter i samma omfattning som innan ombildningen. En omstrukturering i sig 

innebär en omställning, varför bolagen inte bör angripas med bestämmelserna om arbetsta-

garinflytande i det första skedet. Kraven på bolag som önskar ombildas till SE-bolag är all-

deles för högt satta i ett alldeles för tidigt stadium av omstruktureringen, vilket är en bidra-

gande faktor till att bolag drar sig från att ombildas till SE-bolag.  

För att ombildas till ett SE-bolag krävs vidare ett tillskjutet aktiekapital på 120 000 euro, 

vilket är mer än dubbelt så stort som det lägsta tillåtna aktiekapitalet i ett svenskt publikt 

aktiebolag. Att ha råd att tillskjuta ett aktiekapital om 120 000 euro kräver rimligen ett väl 

etablerat bolag. SE-bolagets aktiekapital är i relation till många företags förmögenhet inte 

särskilt hög, men å andra sidan har inte Sverige överdrivet många stora bolag jämfört med 

andra medlemsstater. Det höga minimumkapitalet begränsar således mindre företag från 

möjligheten till att ombildas till ett SE-bolag.  

En huvudsaklig drivkraft till att upprätta ett SE-bolag är bolagsformens möjlighet till grän-

söverskridande rörlighet. SE-bolaget är den enda bolagsformen som bereder möjligheten 

till att flytta sätet bortom nationella gränser inom EU och EES. Vidare medför SE-bolaget 

en viss prestige, bolaget får ett slags europeiskt erkännande. Men SE-bolagsformen kan 

också medföra svårigheter för offentligheten att identifiera bolagsformen vilket kan resul-

tera i att folk istället drar sig från en relation till bolaget. SE-bolaget möjliggör vidare en 

förenklad koncernstruktur genom bland annat fusioner med bolag över gränserna, detta 

torde främst vara eftertraktat från bolag som är större och har dotterbolag inom gemen-

skapen. SE-bolaget för även med sig friheten att välja bolagsstruktur, detta innebär en möj-
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lighet för bolag att utgå ifrån en struktur som inte är möjligt för andra inhemska bolags-

former. Men möjligheten innebär även att länder som i vanliga fall bara bereder nationella 

bolag en bolagsstruktur rent rättsligt kommer ut på främmande mark eftersom att det råder 

brist på erfarenhet om den nya strukturen.61 

Under de 40 åren det tog för SE-bolaget att komma till har alternativa bolagsformer hunnit 

etablera sig runt om i gemenskapen. Många företag är troligtvis nöjda med den struktur och 

bolagsform de valt, eller i varje fall har de hunnit arbeta sig igenom de hinder som möts på 

vägen, annars hade bolagen troligtvis bytt upp sig. 

                                                
61 http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/se/study_SE_9122009_en.pdf s. 12 f. 

(hämtad 2012-05-13, 23.45). 
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5 Slutsats 

För att SE-bolaget ska få en genomslagskraft i Sverige såväl som i resten av EU krävs en 

harmoniserad bolagsrätt. Det är inte motiverat för bolag i Sverige att ombildas till SE-bolag 

för att genom den ihåliga lagstiftningen finna sig i samma skatteeffekter som innan en om-

bildning till SE-bolag när processen dit är komplicerad, kostsam och tidskrävande. Sverige 

är ett land med hög företagsskatt och bolag kommer knappast byta skepnad med den kom-

plexiteten som råder utan ett tydligare incitament. 

Många bolag drar sig från att ombildas till SE-bolag eftersom att processen om arbetstagar-

inflytande är en negativ förare. Emellertid är arbetstagarinflytandet ett led i ett bolags om-

strukturering till SE-bolag och såvida avtal om arbetstagarinflytandet inte upprättas så 

kommer inte SE-bolaget heller det. 

Kombinationen av ihålig lagstiftning som innebär rättsosäkerhet och som medför initiala 

juridiska kostnader, ett högt lägsta tillåtna aktiekapital, avsaknaden av skatteförmåner och 

jobbiga processer mot arbetstagarinflytandet resulterar i att bolag i Sverige avstår från att 

ombildas till SE-bolag. Generellt uppfattas det som att nackdelarna överväger fördelarna, 

varför succén om SE-bolag uteblir i Sverige. Europakommissionen måste vidta lämpliga åt-

gärder för att reformera SE-bolagets lagstiftning och tillämpningsområde innan SE-bolaget 

kan väntas få en riktig genomslagskraft i EU. 
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Bilaga 1 

Process vid för förhandling om arbetstagares inflytande i SE-bolag: 

 

 

Hämtad från: Stollt, M, Wolters, E, Worker involvment in the European company (SE) – A handbook 
for practitioners, ETUI, 2011, s. 24. 
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Process för arbetstagarinflytande för SE-bolag: 

 

 

Hämtad från: Stollt, M, Wolters, E, Worker involvment in the European company (SE) – A handbook 
for practitioners, ETUI, 2011, s. 28. 
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