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REMISSVAR (Ju2014/2639/L1) 

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

 

Saco har blivit inbjuden att lämna synpunkter på kommissionens förslag till 
direktiv om enmansbolag och har följande kommentarer i detta inledande 
skede. En djupare analys kommer att göras inför förhandlingsarbetet. 

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. 

Att underlätta framväxten av små och medelstora företag anser Saco är viktigt. 
Saco har dock stora betänkligheter beträffande den företagsform som läggs 
fram i direktivförslaget.  

Ur facklig synvinkel är det inte minst viktigt hur frågorna om 
arbetstagarinflytandet ska regleras.  

Enligt den svenska styrelserepresentationslagen har de anställda rätt att utse 
styrelserepresentanter om företaget haft minst 25 anställda i verksamheten i 
genomsnitt under året. För att detta ska fungera krävs dock att styrelsen finns i 
landet. Enligt direktivförslaget kan sätet förläggas var som helst i unionen, 
oavsett var verksamheten bedrivs. I artikel 9.2 anges visserligen bl.a. att ett 
SUP som bildas genom ombildning av ett existerande bolag inte får leda till 
någon förlust av rättigheter eller skyldigheter som fanns före ombildandet. Det 
är dock svårt att se hur detta kan undvikas om sätet läggs i ett land där de 
anställda inte har rätt till styrelserepresentation.  

Vidare listas i förslaget olika typer av beslut i bolaget som medlemsstaterna inte 
får hindra eller fördröja. Det är troligt att detta inte är förenligt med 
förhandlingsskyldigheten i medbestämmandelagen, i de fall bolaget har 
anställda. 

Det finns också frågetecken för om den ordning som föreslås för SUP är 
tillräcklig för att förhindra oseriösa verksamheter. 

SUP kan alltså få effekter på den svenska arbetsmarknadsmodellen om svenska 
företag flyttar sitt registrerade säte till andra medlemsstater med lägre krav på 
arbetstagarinflytande. Konsekvenserna för svensk bolagsrätt, borgenärers 
inflytande, marknadens förtroende med mera kan bli betydande och bör 
analyseras. 

Saco förutsätter att regeringen i den fortsatta beredningen samråder med 
arbetsmarknadens parter. 
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