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Bolags rörlighet över gränserna – SOU 2021:18
Finansbolagens Förening har beretts tillfälle att yttra sig över remissen Bolags rörlighet
över gränserna, SOU 2021:18.
Finansbolagen ställer sig positiva till utredningens förslag om införlivande av direktivet
om gränsöverskridande fusioner som syftar till att underlätta bolags rörlighet över
nationsgränserna inom unionen.
Särskilt välkomnar föreningen förslaget om ett utökat borgenärsskydd som ger
borgenärer en möjlighet att motsätta sig t.ex. en fusion om det inte kan presenteras
betryggande säkerhet för borgenärens fordringar såtillvida förfarandet medför en reell
risk för att fordringarna inte blir betalda. På så sätt undviker man att en gäldenär som
vill fly undan betalningsansvar avyttrar eller flyttar sin verksamhet utomlands.
Dessutom kan följden av en gränsöverskridande fusion bli att borgenärens anspråk nu
måste riktas mot ett företag i ett land med andra kapitalskyddsregler med lägre krav
vilket skapar osäkerhet för borgenären. Fusion kan dessutom innebära att
kreditvärdigheten hos gäldenären efter gäldenärsbytet försämras genom att det
övertagande bolaget sedan tidigare har skulder som medför en försämrad
betalningsförmåga.
Den nya bestämmelsen i 23 kap. 41 a § innebär att aktieägare, borgenärer och
arbetstagare ska, genom ett informationsmeddelande, upplysas om att de inom viss
angiven tid har möjlighet att lämna synpunkter på fusionsplanen till bolaget.
Informationsmeddelandet ska därför offentliggöras tillsammans med fusionsplanen
vilket bl.a. innefattar tillgängliggörande i aktiebolagsregistret. Finansbolagen vill i det
här sammanhanget uppmärksamma att meddelandet, enligt föreslagen lagtext, inte

ska kungöras i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) vilket ofta är ett krav vid annan
lagstadgad offentlig kommunikation. För att meddelandet ska ha så stor chans som
möjligt att nå samtliga borgenärer, kända såväl som okända, anser Finansbolagen att
även ett krav på kungörande i PoIT bör införas i bestämmelsen. Om avsikten redan är
att informationsmeddelandet även ska kungöras i PoIT behöver bestämmelsen
tydliggöras så att detta framgår uttryckligen.
I övriga delar har Finansbolagens Förening ingen erinran mot utredningens förslag.
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