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REMISSVAR (Ju2014/2639/L1) 

Synpunkter på kommissionens förslag till direktiv om enmansbolag 
(KOM(2014) 214 slutlig) 

 

Direktivet syftar i korthet till att göra det möjligt att grunda ett enmansbolag 
(SUP) på ett enklare sätt än idag – till exempel föreslås minimikapitalet att 
endast utgöra 1 (en) euro. Alla medlemsstater ska vara skyldiga att möjliggöra 
denna bolagsform. Något krav på att det skall föreligga någon 
gränsöverskridande verksamhet föreligger inte. SUP kan alltså verka såväl 
gränsöverskridande som rent nationellt. Det ska också gå att omvandla redan 
existerande bolag till SUP. 

Saco vidhåller de synpunkter som lämnats den 24 april 2014 angående 
direktivförslaget, och vill därutöver tillägga följande. 

I artikel 7.4 sägs att lagen i det land där SUP är registrerat ska gälla för bolaget. 
Detta bör innebära att regler om arbetstagares styrelserepresentation styrs av 
registreringslandets lag. Något krav på att bolaget ska vara registrerat i det land 
där den huvudsakliga verksamheten bedrivs finns inte. Det krävs inte heller att 
SUP har någon gränsöverskridande verksamhet för att direktivet ska vara 
tillämpligt. Därmed finns en risk att bolaget väljer att registrera bolaget i ett 
land där det inte finns någon rätt till styrelserepresentation för de anställda, 
även om verksamhet bedrivs med anställda i Sverige, och således kringgår den 
svenska styrelserepresentationslagen.  

Det är helt väsentligt att anställdas rätt till styrelserepresentation i Sverige inte 
försämras genom SUP. Hur detta tekniskt bör regleras i direktivet förutsätter vi 
att regeringen samråder om med arbetsmarknadens parter under 
förhandlingarnas gång. 

En utgångspunkt bör dock vara att registrering ska ske där den huvudsakliga 
verksamheten bedrivs.  

I artikel 21 sägs att den ende ägaren till SUP bl.a. ska kunna utse och avsätta 
”directors”, vilket enligt definitionen i artikel 2 (5) med största sannolikhet 
också inkluderar arbetstagarrepresentanter i styrelsen. Enligt punkten 3 i 
artikel 21 får inte medlemsstaterna inskränka aktieägarens rätt att fatta beslut. 
Denna ordning strider mot styrelserepresentationslagen, som stadgar att det är 
arbetstagarorganisationerna som utser styrelserepresentanter. 

Artikel 21 är inte heller förenlig med medbestämmandelagens regler om 
arbetsgivarens förhandlingsskyldighet. I artikeln sägs t.ex. att aktieägaren ska 
bestämma över byte av säte, omvandling av SUP till en annan bolagsform och 
att upplösa bolaget. Allt detta får anses omfattas av arbetsgivarens 
förhandlingsskyldighet i medbestämmandelagen. Eftersom medlemsstaterna 
enligt punkten 3 inte får begränsa aktieägarens beslutsbefogenhet vare sig när 
det gäller tid eller plats, är medbestämmandelagens krav på förhandlingar 
innan beslut fattas, inte förenligt med direktivet.  

Ett tillägg behövs därför i artikel 21 om att den inte får påverka arbetsgivarens 
skyldighet att informera och förhandla med arbetstagarna, och inte heller 
arbetstagarnas rätt till styrelserepresentation. 
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Slutligen har Saco stora frågetecken när det gäller om den ordning som föreslås 
för SUP kommer att medföra än fler brevlådeföretag, där det är mycket svårt 
för bl.a. arbetstagare att driva in sina fordringar. Det låga aktiekapital som 
krävs för bildande, och det enkla förfarandet för registrering, medför stora krav 
på kontroller mot missbruk och att ansvar kan utkrävas.  

Som vi har anfört tidigare, anser vi att det är viktigt att underlätta framväxten 
av små och medelstora företag. Det aktuella direktivförslaget medför dock 
oacceptabla nackdelar för bl.a. arbetstagarna. Om inte stora ändringar sker bör 
därför direktivet inte komma till stånd.  
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