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LAGRÅDET                

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-03-01 

 

Närvarande:  f.d. justitierådet Lars K Beckman, f.d. justitierådet Inger 

Nyström och regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson. 

 

Enligt en lagrådsremiss den 12 februari 2004 (Justitiedepartementet) 

har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

1.   lag om europabolag, 

2.   lag om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för 

      juridiska personer m.fl., 

3.   lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385), 

4.   lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713), 

5.   lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud, 

6.   lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, 

7.   lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverk-   

      samhet, 

8.   lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora 

      exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag, 

9.   lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554), 

10. lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kredit-  

      institut och värdepappersbolag, 

11. lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i för- 

      säkringsföretag, 

12. lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella 

      instrument, 

13. lag om ändring i insiderstrafflagen (2000:1086), 
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14. lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för 

      vissa innehav av finansiella instrument, 

15. lag om ändring i lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska 

      pengar, 

16. lag om ändring i lagen (2004:000) om investeringsfonder, 

17. lag om ändring i lagen (2004:000) om bank- och finansierings- 

      rörelse. 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits nr 1, 2, 3, 5 och 9  av hov-

rättsassessorn Jens Wieslander, nr 4, 11, 13 och 14 av hovrätts-

assessorn Anders Domert samt övriga förslag av hovrättsassessorn 

Henrik Lennefeldt. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Förslaget till lag om europabolag 

 

15 § 

 

Enligt första meningen i den föreslagna paragrafen skall Patent- och 

registreringsverket utfärda ett intyg som bekräftelse på att allt full-

gjorts som krävs i fråga om flyttning av bolagets säte. Enligt andra 

meningen i paragrafen får ett sådant intyg dock inte utfärdas om det 

föreligger ett sådant förhållande som avses i artikel 8.15 i rådets för-

ordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för  

europabolag (SE-förordningen). 

 

Sagda punkt i förordningen utgör en stoppregel för en önskad flytt-

ning av ett bolag. Enligt den svenska versionen av förordningens text 

i 8.15 får ett europabolag som har varit föremål för ett rättsligt för- 
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farande rörande avveckling, likvidation, insolvens eller beta l- 

ningsinstä llelse eller andra liknande förfaranden inte flytta sitt säte.  

 

Ordalydelsen ger närmast vid handen att förbudet gäller utan be-

gränsning i tiden; det bolag som en gång varit föremål för något nu 

angivet förfarande kan inte åberopa senare inträffade förändringar 

eller verksamhet. 

 

En jämförelse med de franska, engelska och tyska lydelserna av 

8.15 kan emellertid väcka tveksamhet om räckvidden av bestämmel-

sen. Samtliga dessa texter synes väl kunna tolkas så att det är ett 

pågående rättsligt förfarande som utgör hinder för den önskade flyt t-

ningen. 

 

Vad som i författningskommentaren till 15 § anförs som exempel på 

de i 8.15 angivna situationerna kan också sägas ge intrycket att det 

är pågående förfaranden som skall utgöra hinder för utfärdande av 

det ifrågavarande intyget. 

 

Lagrådet finner det angeläget att den nu påtalade otydligheten  

undanröjs. 

 

Förslaget till lag om ändring i försäkringsrörelselagen 

 

Liksom i fråga om europabolag i allmänhet är de svenska bestäm-

melserna om europabolag som fått koncession att bedriva försäk-

ringsrörelse (försäkringseuropabolag) komplement till SE-för-

ordningen. 

 

Särskilda bestämmelser om försäkringseuropabolag har fogats till 

försäkringsrörelselagen i ett nytt kapitel, 1a kap. I kapitlets inledande  
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paragraf hänvisas till ett tjugotal paragrafer i lagen om europabolag, 

vilka skall gälla även för försäkringseuropabolag. I flera av dessa pa-

ragrafer finns i sin tur hänvisningar till bestämmelser i aktiebolagsla-

gen (1975:1385), vilka dock inte skall gälla för försäkringseuropabo-

lag. I 1a kap. 1 § försäkringsrörelselagen har hänvisningarna till la-

gen om europabolag därför i ett flertal fall måst kompletteras med 

bestämmelser om att hänvisningarna i den lagen till vissa lagrum i 

aktiebolagslagen i stället skall avse vissa angivna lagrum i försäk-

ringsrörelselagen. 

 

Resultatet av den valda tekniken har blivit en lagstiftning som, enligt 

Lagrådets mening, inte motsvarar rimliga krav på tillgänglighet och 

överskådlighet. Eftersom en översyn av försäkringsrörelselagen har 

inletts anser sig Lagrådet dock kunna acceptera det remitterade för-

slaget som en temporär lösning.  

 

1 a kap. 5 § 

 

Vad som anförs beträffande 15 § lagen om europabolag gäller även 

5 § 3. 

 

Förslaget till lag om ändring i lagen om bank- och finansierings-

rörelse  

 

10 kap. 34 § 

 

Vad som anförs beträffande 15 § lagen om europabolag  gäller även 

34 § 3. 
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Övriga lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 


