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Associationsrättsliga
konsekvenser
av en hård brexit
Hur påverkas handeln med varor och tjänster mellan Storbritannien
och EU om det blir en så kallad hård brexit? I den här artikeln pekar
Carl Svernlöv på ett antal konsekvenser som en hård brexit får för
svenskt associationsrättsligt vidkommande.
text: Carl Svernlöv
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Storbritannien
en anmälan
om sin avsikt
att lämna Europeiska unionen
enligt artikel
50 i Fördraget om Europeiska unionen (”FEUF”) och
efter långa och segdragna förhandlingar kom EU och
Storbritannien i mitten av november 2018 fram till
ett Draft Agreement on the withdrawal of the United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from
the European Union and the European Atomic Energy
Community. Avtalet, som måste godkännas av det
brittiska parlamentet för att bli gällande, innehåller
bestämmelser om en övergångsperiod från 30 mars
i år till 31 december 2020. Under den tiden kommer
Storbritannien att kvarstå inom EU:s Tullunion och
gemensamma marknad och EU-rätten kommer i allt
väsentligt att fortsätta tillämpas i och med avseende
på Storbritannien, men landet kommer att tappa
möjligheten att påverka EU:s regelbildning och kan
inte längre utnyttja de frihandelsavtal som EU har
med tredje land. Rent praktiskt innebär detta att
under övergångsperioden påverkas inte handeln
med varor och tjänster mellan Storbritannien och
EU. Det är även möjligt för övergångsperioden att
sträckas ut genom ömsesidig överenskommelse
mellan parterna, dock enligt avtalet endast en gång.
Det är emellertid i skrivande stund synnerligen
oklart om Storbritanniens parlament kommer att
godkänna det framförhandlade avtalet eller om det
blir en avtalslös, så kallad hård brexit.
I det senare fallet kommer EU:s primär- och
sekundärrätt att upphöra att gälla med avseende på
Storbritannien från och med kl. 00:00 CET natten
till 30 mars 2019. Ur ett EU-rättsligt perspektiv blir
Storbritannien då ett ”tredjeland”.
Förberedelserna för brexit är inte bara en fråga för
Storbritannien, EU och dess övriga medlemsstater
utan även för företag och individer. För ett drygt år
sedan offentliggjorde Kommissionen en så kallad
Notice to Stakeholders1 med avseende på brexits
bolagsrättsliga konsekvenser om inget annat skulle
komma att avtalas. Med tanke på de stora osäkerheterna, särskilt när det gäller de avtalade villkoren
för brexit, pekar Kommissionen på ett antal frågor
på bolagsrättens område som måste beaktas när
Storbritannien blir ett tredjeland. Frågorna har nu
fått ny aktualitet inför risken att Storbritannien
lämnar EU utan något avtal.
Den omedelbara effekten för företag med hemvist
i Storbritannien, är att de kommer att utgöra företag
i tredjeland och kommer därför inte automatiskt att
erkännas enligt artikel 54 i FEUF. Med avseende på
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företag med bolagsrättslig hemvist i Storbritannien
men med central förvaltning eller säte i en annan
medlemsstat kommer medlemsstaterna därför inte
att vara skyldiga att erkänna dessa företags rättspersonlighet och begränsade ansvar för aktieägarna,
såvida inte annat följer av nationell lagstiftning eller
internationella avtal. I värsta fall kan sådana företag
komma att tappa sin rättspersonlighet i det andra
landet, vilket skulle innebära att aktieägarna blir
personligen ansvariga för dess skulder.
FÖR DEN SVENSKA aktiebolagsrättens vidkommande

innebär brexit mot ovanstående bakgrund bland
annat följande:
• Betalning för tecknade aktier vid bolagsbildning
enligt 2 kap. 17 § ABL eller nyemission enligt 13 kap.
21 §, aktieteckning med utnyttjande av optionsrätt
enligt 14 kap. 39 § eller betalning för tecknade
konvertibler enligt 15 kap. 22 § ABL får inte längre
ske genom insättning på konto hos en bank, ett
kreditmarknadsföretag eller ett motsvarande
utländskt kreditinstitut i Storbritannien.
• Personer bosatta i Storbritannien kommer inte
längre att uppfylla kravet på bosättning inom EES
enligt 8 kap. 9 § ABL (vad gäller styrelseledamöter),
8 kap. 30 § ABL (vad gäller vd) eller 8 kap. 37 § ABL
(vad gäller firmatecknare). Bosättningskravet
gäller även för revisorer; det följer av 4 § revisorslagen (2001:883) att en auktoriserad revisor ska vara
bosatt i Sverige eller i en annan stat inom EES.
Samma krav gäller för godkända revisorer enligt
6 § revisorslagen. Styrelse, vd och revisorer i
många svenska bolag kan därmed komma att bli
obehöriga 30 mars. Om inte bosättningskravet
uppfylls efter föreläggande av Bolagsverket kan
bolaget komma att tvångslikvideras enligt 25 kap.
11 § ABL.
• Förvärv och överlåtelser av egna aktier med stöd
av undantagsregeln i 19 kap. 13 § ABL för vissa
publika bolag får inte längre ske på en reglerad
marknad i Storbritannien utan tillstånd från
Finansinspektionen, se 19 kap. 14 § och 32 § ABL.
• Svenska aktiebolag kan inte längre lämna lån
till sina engelska ägarbolag med stöd av det så
kallade EES-gruppundantaget i 21 kap. 2 § ABL
från låneförbudet i 21 kap. 1 § ABL. Att existerande lån som lämnats med stöd av undantaget inte torde bli ogiltiga följer av NJA 2015
s. 578, enligt vilken tidpunkten för låneavtalets
ingående är avgörande för tillämpningen av låneförbudet.
• Det blir inte längre möjligt att genomföra en
gränsöverskridande fusion mellan ett svenskt
aktiebolag och en juridisk person med hemvist i
Storbritannien, se 23 kap. 36 § ABL.
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”Bolagsformen Europabolag (SE)
kommer inte längre att vara
tillgänglig i Storbritannien.”
FILIALER TILL FÖRETAG med hemvist i Storbritannien

kommer att anses vara filialer av företag i tredjeland och regler som är relevanta för filialer av företag i tredjeland kommer att gälla. Det innebär bland
annat följande:
• Företag med hemvist i Storbritannien kommer
inte längre att kunna åberopa att näringsverksamheten omfattas av bestämmelserna om fri rörlighet för varor och tjänster i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eller motsvarande
bestämmelser i EES-avtalet som undantag från
behovet att etablera en filial, se 2 § lag (1992:160) om
utländska filialer (LUF).
• Enligt samma paragraf måste det för näringsverksamhet som bedrivs i Sverige av svenska eller
utländska medborgare som är bosatta i Storbritannien
finnas en i Sverige bosatt föreståndare med ansvar
för den här bedrivna verksamheten.
• En person bosatt i Storbritannien kommer inte
längre att uppfylla kravet på bosättning inom EES
för filial-vd enligt 9 § LUF. Om vd är bosatt i Storbritannien blir det vidare enligt 10 § LUF nödvändigt för det utländska företaget att bemyndiga och
till Bolagsverket anmäla en person som är bosatt
i Sverige att på det utländska företagets vägnar ta
emot delgivning.
• Det undantag från kravet att enligt 13 § LUF varje
år till Bolagsverket inge filialens redovisningshandlingar och revisionsberättelse för det senaste räkenskapsåret samt motsvarande handlingar
för företaget i dess helhet, om de gjorts offentliga i
företagets hemland som gäller företag som lyder
under lagstiftningen i en stat inom EES kommer
inte längre att vara tillämpligt för företag med
hemvist i Storbritannien.
införande,
kapitaltäckning och förändring, och gränsöverskridande fusioner kommer inte längre att gälla för
Storbritannien. Intressenter, inklusive anställda,
fordringsägare och investerare i brittiska företag
kommer då att behöva förlita sig endast på de nationella reglerna i Storbritannien. EU-regler om obligatoriskt offentliggörande av viss företagsinformation
i företagsregistret (till exempel handlingar och uppgifter som rör bolagsordning och bildandedokument,

tillsättning, entledigande av och uppgifter om ett
företags företrädare, likvidation av ett bolag eller
byte av säte) kommer inte längre att gälla.
EU:s regler om tillgång, inklusive gränsöverskridande, till företagsinformation som finns
tillgänglig i EU:s företagsregister,kommer inte
längre att gälla Storbritannien. Det innebär att
Storbritanniens företagsregister inte längre kommer
att vara kopplat till samtrafiksystemet för företagsregistret (BRIS). Information om brittiska företag
kommer inte längre att vara tillgänglig via e-justiceportalen.
Bolagsformen Europabolag (SE) kommer inte längre
att vara tillgänglig i Storbritannien. Följaktligen
kommer inte heller ett svenskt SE-bolag att kunna
flytta sitt säte till Storbritannien med stöd av de
särskilda reglerna i SE-förordningen.

C A R L S V ER NLÖV

Advokat på Baker McKenzie och adjungerad
professor vid Uppsala universitet.

För mer information hänvisas till
Kommissionens webbplats om bolagsrätt
https://ec.europa.eu/newsroom/just/
item-detail.cfm?item_id=607669

EU:S LAGSTIFTNING OM offentliggörande,

Fotnoter
1) European Commission Directorate-General Justice
and Consumers, Notice to stakeholders withdrawal
of the United Kingdom and EU rules on Company
Law, Bryssel, 21 november 2017, https://ec.europa.eu/
newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_
id=48467.
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