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TILLKÄNNAGIVANDE TILL BERÖRDA AKTÖRER
FÖRENADE KUNGARIKETS UTTRÄDE OCH EU-REGLERNA OM BOLAGSRÄTT

Förenade kungariket anmälde den 29 mars 2017 sin avsikt att utträda ur unionen i
enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen. Detta innebär att om inte
något annat datum fastställs i ett ratificerat avtal om utträde1 kommer unionens hela
primär- och sekundärrätt att upphöra att vara tillämplig på Förenade kungariket från och
med den 30 mars 2019 kl. 00:00 (centraleuropeisk tid) (nedan kallad utträdesdagen).2
Förenade kungariket kommer då att bli ett så kallat tredjeland.3
Förberedelserna inför utträdet är inte bara en fråga för EU och de nationella
myndigheterna, utan också för privata parter.
Mot bakgrund av den betydande osäkerhet som råder, särskilt i fråga om innehållet i ett
eventuellt avtal om utträde, vill kommissionen påminna berörda aktörer om de rättsliga
konsekvenser som behöver beaktas när Förenade kungariket blir ett tredjeland.
Med förbehåll för eventuella övergångsbestämmelser som kan ingå i ett eventuellt avtal
om utträde tillämpas från och med utträdesdagen inte längre EU:s regler om bolagsrätt på
Förenade kungariket. Detta får särskilt följande konsekvenser på de olika områdena inom
EU:s bolagsrätt:


Bolag som bildats i enlighet med Förenade kungarikets lagstiftning kommer
att vara tredjelandsbolag och därmed inte automatiskt erkända av
medlemsstaterna enligt artikel 54 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt (i enlighet med EU-domstolens rättspraxis). Medlemsstaterna
kommer inte att vara skyldiga att erkänna ställningen som juridisk person eller det
begränsade ansvaret hos ett bolag som har bildats i enlighet med lagstiftningen i
Förenade kungariket, även om det har sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga
verksamhet i EU-27. Bolag som bildats i enlighet med lagstiftningen i Förenade
kungariket kan erkännas i enlighet med varje medlemsstats nationella lagstiftning
(bestämmelser i den internationella privaträtten rörande bolag samt tillämplig
materiell bolagsrätt) eller avtal enligt internationell rätt. Beroende på de nationella
eller internationella rättsreglerna är det således möjligt att sådana bolag inte har
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Förhandlingar pågår med Förenade kungariket i syfte att nå ett avtal om utträde.
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I enlighet med artikel 50.3 i fördraget om Europeiska unionen får Europeiska rådet dessutom, i
samförstånd med Förenade kungariket, med enhällighet besluta att fördragen ska upphöra att vara
tillämpliga vid en senare tidpunkt.
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Ett tredjeland är ett land som inte är medlem i EU.

någon partsbehörighet i EU och att aktieägarna är personligen ansvariga för
bolagets skulder.


Filialer i EU:s 27 medlemsstater till bolag som bildats i enlighet med
lagstiftningen i Förenade kungariket kommer att vara filialer till
tredjelandsbolag och de regler som gäller för filialer från tredjeland kommer att
gälla för dem.



EU:s lagstiftning om offentlighet, bildande av bolag, bevarande och ändring
av kapital och fusion över gränser kommer inte längre att vara tillämplig på
Förenade kungariket. Följaktligen kommer berörda aktörer, inklusive anställda,
borgenärer och investerare som arbetar med bolag i Förenade kungariket att få
förlita sig uteslutande på Förenade kungarikets nationella regler för betryggande
skyddsåtgärder. EU:s regler om skyldighet att offentliggöra viss
bolagsinformation i företagsregister (som dokument och uppgifter rörande
stiftelseurkunder, utnämning, uppsägning och uppgifter om personer som
företräder bolaget, upplösning av bolaget eller ändring av säte) kommer inte
längre att vara tillämpliga.



EU:s lagstiftning om tillgång till bolagsinformation, även över gränserna, som
finns tillgänglig i EU:s företagsregister, kommer inte längre att vara tillämplig på
Förenade kungariket. Detta innebär att företagsregister i Förenade kungariket
inte längre kommer att vara sammanlänkade med företagsregistrens
sammankopplingssystem och att information om bolag i Förenade kungariket inte
längre kommer att vara tillgänglig via e-juridikportalen. EU:s företagsregister
kommer heller inte längre att få meddelanden om vissa ändringar rörande bolag i
Förenade kungariket (ändringar i bolag i Förenade kungariket med filial i EU-27;
fusioner över gränser som involverar minst ett EU-bolag och ett bolag i Förenade
kungariket).



Bolagsformen europabolag (SE-bolag) kommer inte längre att vara tillgänglig i
Förenade kungariket.

Kommissionens webbplats om bolagsrätt https://ec.europa.eu/info/business-economyeuro/doing-business-eu/company-law-and-corporate-governance_sv innehåller allmän
information om regler som gäller på området EU:s bolagsrätt. Webbplatsen kommer att
uppdateras med ytterligare information vid behov.
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