EUROPA-KOMMISSIONEN
GENERALDIREKTORATET FOR RETLIGE ANLIGGENDER OG FORBRUGERE

Bruxelles, den 21. november 2017

MEDDELELSE TIL INTERESSENTER
DET FORENEDE KONGERIGES UDTRÆDEN OG EU'S REGLER OM SELSKABSRET

Det Forenede Kongerige meddelte den 29. marts 2017 sin beslutning om at udtræde af
Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Det betyder, at
medmindre en ratificeret udtrædelsesaftale1 fastsætter en anden dato, vil al primær og
afledt EU-ret ophøre med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige den 30.
marts 2019 kl. 00.00 (CET) ("udtrædelsesdatoen")2. Det Forenede Kongerige vil
derefter være et tredjeland3.
Det er ikke alene EU-myndighederne og de nationale myndigheder, der skal træffe
forberedelser til udtrædelsen, men også private parter.
På grund af den betydelige usikkerhed, der hersker, især om indholdet af en eventuel
udtrædelsesaftale, bør interessenter være opmærksomme på de juridiske konsekvenser,
der skal tages hensyn til, når Det Forenede Kongerige overgår til at være et tredjeland.
Medmindre der indføres en overgangsordning i en eventuel udtrædelsesaftale vil EUreglerne om selskabsret fra udtrædelsesdatoen ikke længere finde anvendelse på Det
Forenede Kongerige. Det har navnlig de nedenfor beskrevne konsekvenser på området
for EU-selskabsret:


Selskaber stiftet i Det Forenede Kongerige vil være tredjelandsselskaber og
derfor ikke automatisk være anerkendt af medlemsstaterne i henhold til artikel 54
i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (jf. Domstolens
retspraksis). Hvad angår selskaber, der er stiftet i Det Forenede Kongerige, men
hvis hovedkontor eller hovedvirksomhed er beliggende i EU-27, vil
medlemsstaterne ikke være forpligtet til at anerkende disse selskabers status som
juridisk person eller deres begrænsede ansvar. Selskaber stiftet i Det Forenede
Kongerige anerkendes i stedet i henhold til hver medlemsstats nationale
lovgivning (bestemmelserne i den internationale privatret om selskaber og den
deraf følgende materielle selskabsret) eller i henhold til internationale traktater.
Som følge heraf og afhængig af gældende national eller international ret vil
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Forhandlingerne med Det Forenede Kongerige om en udtrædelsesaftale er undervejs.
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Endvidere kan Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige med enstemmighed
beslutte, at traktaterne skal ophøre med at finde anvendelse fra en senere dato, jf. artikel 50, stk. 3,
i traktaten om Den Europæiske Union.
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Et tredjeland er et land, som ikke er medlem af Unionen.

sådanne selskaber muligvis ikke længere have retlig status i EU, hvorved
aktionærerne muligvis hæfter personligt for selskabets gæld.


Filialer af selskaber, der er stiftet i Det Forenede Kongerige, men beliggende
i EU-27-medlemsstater, betragtes som filialer af tredjelandsselskaber, hvorfor de
relevante regler vedrørende filialer af tredjelandsselskaber finder anvendelse.



EU's lovgivning om offentlighed, stiftelse, kapitalbevarelse og -ændringer
samt grænseoverskridende fusioner vil ikke længere finde anvendelse på Det
Forenede Kongerige. Som følge heraf vil interessenter, herunder ansatte,
kreditorer og investorer, der har med britiske selskaber at gøre, udelukkende
skulle forholde sig til Det Forenede Kongeriges nationale lovgivning herom med
henblik på tilstrækkelig sikkerhed. EU's regler om obligatorisk offentliggørelse af
visse oplysninger i selskabsregistret (såsom dokumenter og oplysninger om
stiftelsesoverenskomsten, udnævnelse, udtræden og oplysninger om de personer,
der repræsenterer et selskab, likvidation af selskabet eller flytning af selskabets
hovedkontor) finder ikke længere anvendelse.



EU's lovgivning om adgang, herunder grænseoverskridende adgang, til
oplysninger om selskaber, som er tilgængelige i EU's selskabsregister, finder ikke
længere anvendelse på Det Forenede Kongerige. Som følge heraf vil Det
Forenede Kongeriges selskabsregister ikke længere være koblet på
registersammenkoblingssystemet (BRIS). Oplysninger om britiske selskaber vil
heller ikke længere være at finde på e-justiceportalen. Desuden vil EU's
selskabsregistre ikke længere blive underrettet om visse ændringer om britiske
selskaber (ændringer vedrørende britiske selskaber med en filial i EU-27,
grænseoverskridende fusioner, der omfatter mindst ét EU-selskab og ét britisk
selskab).



Selskabsformen "europæisk selskab" (SE) vil ikke længere kunne anvendes i Det
Forenede Kongerige.

På Kommissionens websted om selskabsret https://ec.europa.eu/info/business-economyeuro/doing-business-eu/company-law-and-corporate-governance_da findes generelle
oplysninger om EU-selskabsret. Disse sider opdateres om nødvendigt med yderligere
oplysninger.
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