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Bolags rörlighet över gränserna (SOU 2021:18) 
(Ju2021/00658) 
 
Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet har genom remiss 
anmodats att yttra sig i rubricerat ärende. Fakultetsnämnden får härmed 
lämna följande synpunkter. 
 
Förslagen i betänkandet rör gränsöverskridande fusioner, delningar och 
ombildningar inom Europeiska unionen. Fakultetsnämnden noterar att det 
inte finns anledning att anta att det kommer att bli vanligt med sådana 
organisatoriska förändringar som inbegriper svenska juridiska personer. 
Fakultetsnämnden antar att, i den mån det över huvud taget blir aktuellt, i 
första hand aktiebolag kommer att omfattas av gränsöverskridande fusioner. 
Fakultetsnämnden konstaterar att rättsförhållandena beträffande sådana blivit 
föremål för behandling i doktorsavhandlingen Les fusions transfrontalières 
de sociétés de capiteaux dans l’union européenne: étude de droit comparé 
entre la France et les pays scandinaves av Nathalie Saurin (Université de 
Pantheon - Paris I, La Sorbonne, 2013). Fakultetsnämnden utgår från nämnda 
doktorsavhandling i sitt remissvar. 
 
Fakultetsnämnden noterar vidare att de förslag till lagstiftning som lämnats i 
betänkandet bygger på tvingande unionsrättsliga direktiv, vilket innebär att 
möjligheten att påverka förslagens utformning i sig är begränsad. 
Fakultetsnämnden konstaterar vidare att förslagen tycks uppfylla de 
unionsrättsliga kraven på nationell lagstiftning. I detta sammanhang finner 
fakultetsnämnden att det finns anledning att överväga om inte detaljerad 
unionsrättslig lagstiftning som bedöms bli tillämplig endast i ett fåtal fall 
borde samlas i en särskild lag om europeiska associationsrättsliga 
förhållanden, för att undvika att tynga den svenska lagstiftningen om bolag 
och föreningar med regler som endast kommer att tillämpas i 
undantagssituationer. 
 
Fakultetsnämnden gör, bland annat mot bakgrund av ovannämnd 
doktorsavhandling, samma bedömningar som betänkandet gjort om 
innebörden i gällande unionsrätt och svensk rätt. 
 
Fakultetsnämnden har inga invändningar mot utformningen av lagförslagen i 
betänkandet. Fakultetsnämnden tillstyrker den lagtekniska utformningen, att 
anpassa förslagen till gällande svensk rätt. 
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Fakultetsnämnden instämmer i betänkandets bedömning att inga 
övergångsregler skall utformas. 
 
Förslag till yttrande i detta ärende har upprättats av professor Daniel Stattin. 
Yttrandet har på delegation avgivits av Juridiska fakultetens dekanus, 
professor Anna Singer. 
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