
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förslag till EG-förordningen om privata 
europabolag 
Dnr Ju 2008/5674/L1 
 
 
Inledning 
TCO, LO och Saco är positiva till att åtgärder vidtas från Kommissionens sida för att stödja 
små och medelstora företag men hemställer att den svenska regeringen avvisar förslag till 
EG-förordning i dess nuvarande utformning från EU-kommissionen i juni 2008 
(KOM(2008) 396 slutligt) samt ordförandeskapets något modifierade förslag från den 11 
december 2008. 
 
Trots att de föreslagna reglerna uttryckligen vänder sig till små och medelstora företag kan 
även stora företag grunda ett SPE-bolag. Bolagsformen torde således även passa bra för stora 
företag som t ex svenska IKEA. Den nya bolagsformen kräver inte heller att bolaget har något 
gränsöverskridande rekvisit eller moment utan ett framtida SPE kan välja att uteslutande 
verka nationellt inom ramen för en nationell bolagsrätt. Aktiekapitalet föreslås endast utgöra 1 
(en) euro. Konsekvenserna för svensk bolagsrätt, borgenärers inflytande (däribland löntagare), 
marknadens förtroende m m kan bli betydande med denna extremt flexibla och förenklade 
aktiebolagsform. Det förtjänar att understrykas att ett SPE-bolag är ett aktiebolag vilket 
innebär att ägaren har ett mycket begränsat ekonomiskt ansvar med en euro som aktiekapital 
tillskillnad från en företagare som med personligt betalningsansvar bedriver verksamhet som 
enskild firma/handelsbolag. Med den utformning förslaget har i denna del öppnar det upp för 
oseriösa företag och hotar därmed en sund konkurrens. 
 
Styrelserepresentation för arbetstagare är en grundläggande och väl fungerande form för 
insyn och inflytande i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Till skillnad från många länder 
inom EU gäller den svenska styrelserepresentationslagen (1987:1245) även inom små och 
medelstora företag (en tröskel på 25 arbetstagare). På grund av rättsutvecklingen från EG-
domstolen och förslaget om en SPE-förordning hotas f n nationella system för arbetstagarin-
flytande i företagsstyrelser. Detta gäller särskilt länder med ”låga” trösklar för arbetstagar-
medverkan såsom de som gäller i Sverige.  
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I Sverige råder relativt stor enighet och politisk samsyn kring den svenska arbetsmarknads-
modellen där lagregler om styrelserepresentation är en viktig beståndsdel. Mot den bakgrun-
den är vår förhoppning att den svenska regeringen nu agerar. 
 
Förslag 
Vi har följande förslag till ändringar av aktuella EU- förslag om SPE-förordning. 
 
I första hand bör förslagen om SPE-förordning som de nu utformats avvisas och ”läggas på 
is” tills dess att det generella problemet avseende konsekvenser för nationella arbetstagar-
inflytandesystem av flytt av bolagssäte av alla typer av bolag (inte enbart s k SPE-bolag) fått 
en tillfredsställande lösning. Enligt vår uppfattning borde frågan om gränsöverskridande 
arbetstagarinflytande i företag som idag fritt kan etablera sig i valfri EU stat och samtidigt 
fortsätta att bedriva verksamhet i ursprungslandet i form av filialer m m lösas generellt i ett 
särskilt bolagsdirektiv (ett 14e bolagsdirektiv). Ett skäl är att dagens rättspraxis från EG-
domstolen allvarligt riskerar att urholka olika former av nationella system för arbetstagar-
inflytande – såsom det svenska. Ett ytterligare skäl är att vi anser att arbetstagarinflytande-
reglerna på europeisk nivå är krångliga och spretiga, då de successivt fått skiftande reglering i 
olika regelverk. Detta är en olycklig utveckling som varken gagnar företagen eller arbets-
tagarna.  
 
Först efter att denna generella fråga lösts bör en SPE-förordning och ett därtill kopplat 
direktiv om arbetstagarinflytande övervägas.  
 
EU är vidare endast behörighet att lagstifta om det finns ett tydligt gränsöverskridande 
rekvisit. Ett sådant saknas f n helt i förslagen. Även det innebär att förslagen bör avvisas av 
Rådet. 
 
Om det skulle visa sig att vårt förstahandsförslag inte kan vinna framgång i Rådet 
(enhällighet) föreslår vi i andra hand att den svenska regeringen driver följande krav i Rådet; 
 
1. SPE-förordningen bör referera till Europabolagsreglerna (SE - direktiv 2001/86/EG) om 
såväl medverkan som gränsöverskridande information och samråd. Dessa SE - bolagsregler 
behöver dock modifieras då de inte beaktar att bolag växer och förändras. Modifierade SE-
bolagsregler bör således gälla för SPE-bolag och slå till när det uppnår viss storlek (d v s även 
då flytt av säte ej är för handen utan då huvuddelen av verksamheten sker i registerlandet 
samtidigt som det finns objektiva gränsöverskridande moment). Samma SE-regler bör även 
gälla och slå till vid flytt av bolagssäte och löpande vid andra förändringar i SPE-bolaget. 
Observera att Europabolagsreglerna är otillräckliga på denna punkt. 

 
2. ”Tröskeln” för SE-reglernas tillämpning i artikel 35 och 39 med vårt förslag bör sättas så 
lågt som möjligt. Utgångspunkten bör vara, eftersom det handlar om små företag, att den inte 
sätts högre än 25 arbetstagare. Höga ”trösklar” är för oss oacceptabla eftersom sådana 
allvarligt skulle hota länder som Sverige med låga ”trösklar” för styrelserepresentation. 
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3. Skyddsregeln för uppnådd styrelserepresentation i artikel 39 bör ändras vid flytt av bolagets 
säte. Den föreslagna skyddsregelns tillämpning innebär att hemmedlemstatens1 regler2  ska 
gälla före registerlandets regler (artikel 39 p 2) om hemmedlemsstatens arbetstagare utgör 
minst en tredjedel av SPE-bolagets totala antal arbetstagare. Regeln, i den del den kräver 
1/3 av bolagets totala antal arbetstagare, bör strykas. Regeln öppnar för kringgående av 
nationella regler om arbetstagarinflytande genom möjligheten att starta SPE-bolag i länder 
utan styrelserepresentationsregler för att sedan flytta sitt säte till länder med styrelserepresen-
tation. 
 
För svenskt vidkommande blir effekten av föreslagen ”stupstocksregel” i artikel 39 – efter 
flytt av bolagets säte från Sverige - om den utlöses efter att man inte enats i förhandlingar - att 
svensk styrelserepresentation ska fortsätta att gälla. Problemet är att svensk lag endast gäller 
svenska bolag (efter flytt av registrerat säte omvandlas bolaget till ett utländskt bolag) och att 
den verksamhet som fortsatt bedrivs i Sverige sker i filialer på vilka styrelserepresentations-
regler inte kan appliceras. 
 
Reglerna öppnar för andra typer av kringgående av nationella arbetstagarinflytanderegler. Ett 
exempel är att svenskar kan välja att grunda och registrera ett SPE-bolag i ett land utan 
styrelserepresentationsregler (te x  i Estland) och sedan driva verksamhet i Sverige i filialform 
dvs utan svensk styrelserepresentation. Grundarna i exemplet kan även i de fall då det är fråga 
om flytt av bolagssäte till Sverige, undvika svenska styrelserepresentationsregler om antalet 
arbetstagare i hemstaten (Estland) utgör minst en tredjedel av företagets totala antal 
anställda3. Om t ex 100 arbetstagare finns i Estland så kan således SPE-företaget ha upptill 
200 arbets-tagare arbetande i Sverige utan att de omfattas av styrelserepresentation (svensk). 
Ett sådant regelsystem innebar en utmaning mot det svenska arbetstagarinflytandet och är 
oacceptabelt. 

t 

trösklar för medverkan som i Sverige och den passar även 
la för små/medelstora företag.   

i SPE-förordningen så skall dessa inte påverka 
ationella regler och praxis på området. 

a stark form av inflytande som att ha många personer i ett tillsynsorgan 
ualistiskt system).  

 
                                                

 
4. Ett SPE bolag kan även bildas genom fusion av företag. Här hänvisas i förslagen till det 
skydd som föreligger i det nationella införlivandet av fusionsdirektivet (2005/56/EG). Att de
föreligger ett reellt skydd här bör förtydligas i förslaget. I fusionsdirektivet förekommer en 
tröskel om 500 arbetstagare för att skyddet ska slå till. Som nämnts ovan är den tröskeln för 
hög då den hotar länder med låga 
il
 
5. Det bör därutöver tydligt markeras i texten att om gränsöverskridande information och 
samråd, i enlighet med vårt förslag, införs 
n
 
6. Vid jämförelse av olika nivåer eller grader av medverkan i de olika medlemsländerna 
bör beaktas att medverkan i en styrelse (monistiskt system) med två personer som i Sverige är 
att betrakta som en lik
(d

 
1 Med hemmedlemsstat avses den medlemsstat i vilken ett SPE är registrerat omedelbart innan flytt av det 
registrerade sätet till en annan medlemsstat. 
2 Som kanske ej existerar som i Estland/Spanien 
3 Se professor Niklas Bruuns analys i EU& arbetsrätt nr 4 2008 
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SPE-förslaget innebär att förhandlingar om medverkan för arbetstagare ska aktualiseras enligt 
artikel 39 om en viss andel (minst en tredjedel) av SPE-bolagets arbetstagare finns i hem-
medlemsstaten och lagstiftningen i värdmedlemsstaten (säteslandet) inte innehåller minst 
samma nivå på medverkansreglerna. Graden av medverkan avgörs av nivån på den andel 
ledamöter arbetstagare har rätt att välja, föreslå eller avvisa i ett privat europabolags förvalt-
nings- eller tillsynsorgan. 
 
I Sverige har arbetstagarna i aktiebolag med fler än 25 anställda rätt att utse två, och i vissa 
fall tre, arbetstagarledamöter i en styrelse. De utgör alltid en minoritet av styrelsens totala 
antal ledamöter och deltar på samma villkor som övriga styrelseledamöter. I länder med 
dualistisk bolagsstruktur utövas i huvudsak rätten till medverkan i tillsynsorganet. I bedöm-
ningen av om en medlemsstats nivå är lägre eller högre än den nivå som föreskrivs i sätes-
landet tas enbart hänsyn till den numerära andel ledamöter i förvaltnings- eller tillsynsorganet 
som arbetstagarna på något sätt har inflytande över. 
 
I Sverige utgör ofta arbetstagarna färre än en tredjedel av det totala antalet styrelseledamöter. 
I många medlemsstater där rätten till medverkan utövas i tillsynsorganet förfogar arbets-
tagarna på något sätt över en tredjedel eller mer av det totala antalet ledamöter. Det innebär att 
de svenska arbetstagarnas rättigheter inte kommer att beaktas när frågan om förhandlingar ska 
inledas ska avgöras eftersom den svenska numerära nivån på arbetstagarmedverkan är lägre 
än i många andra länder. Om exempelvis ett stort privat europabolag förlägger sitt säte i 
Sverige men har de flesta av sina anställda i verksamhet i Tyskland måste förhandlingar om 
ett avtal om gränsöverskridande rätt till medverkan inledas. Arbetstagare både i Tyskland och 
Sverige kan sedan få rätt till gränsöverskridande medverkan. Under omvända förhållanden 
kommer svenska arbetstagare i många fall inte att få motsvarande rättigheter. 
 
Förslaget missgynnar därmed det svenska systemet till förmån för dualistiska system där 
rätten till medverkan utövas i tillsynsorgan. Svenska arbetstagares möjligheter att få 
inflytande i privata europabolag med säte i andra länder begränsas därmed i större 
utsträckning än för arbetstagare i andra länder. 
 
Stockholm 2009-03-09 
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