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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/109/EG
av den 16 september 2009
om ändring av rådets direktiv 77/91/EEG, 78/855/EEG och 82/891/EEG och av direktiv 2005/56/EG
vad gäller rapporterings- och dokumentationskrav i samband med fusioner och delningar
syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga (3), och för rå
dets tredje direktiv 78/855/EEG av den 9 oktober 1978
grundat på artikel 54.3 g i fördraget om fusioner av
aktiebolag (4), bör anpassas för att beakta ändringar i
finsk bolagsrätt.

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 44.2 g,
(4)

Företags webbplatser och andra webbplatser kan i vissa
fall vara ett alternativ till offentliggörande via bolagens
register. Medlemsstaterna bör kunna utse de andra
webbplatser som företagen kan använda gratis för sådant
offentliggörande, exempelvis företagssammanslutningars
eller handelskammares webbplatser eller den centrala
elektroniska plattform som nämns i rådets första direktiv
68/151/EEG av den 9 mars 1968 om samordning av de
skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i
artikel 58 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i
bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att
göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen (5).
I de fall det är möjligt att använda företags webbplatser
eller andra webbplatser för offentliggörande av fusionsoch delningsplaner och av andra handlingar som ska
göras tillgängliga för aktieägare och borgenärer under
förfarandet, bör vissa garantier i fråga om webbplatsens
säkerhet och handlingarnas äkthet uppfyllas.

(5)

Kraven på offentliggörande av fusionsplanen vid gräns
överskridande fusioner enligt Europaparlamentets och rå
dets direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 2005 om
gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat an
svar (6) bör motsvara de krav som gäller för inhemska
fusioner och delningar enligt direktiv 78/855/EEG och
rådets sjätte direktiv 82/891/EEG av den 17 december
1982 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om delning
av aktiebolag (7).

(6)

Medlemsstaterna bör kunna föreskriva att de omfattande
rapporterings- och informationskrav i samband med fu
sioner eller delningar av företag, vilka anges i artikel 9
och artikel 11.1 c i direktiv 78/855/EEG och i artikel 7
och artikel 9.1 c i direktiv 82/891/EEG, inte behöver
iakttas om samtliga aktieägare i de företag som berörs
av fusionen eller delningen kommer överens om att
iakttagande av dessa krav kan undvaras.

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit
téns yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

Vid sitt möte den 8 och 9 mars 2007 enades Europeiska
rådet om att den administrativa bördan på företagen bör
minskas med 25 % fram till år 2012 för att förbättra
konkurrenskraften hos företagen i gemenskapen.

Bolagsrätten har identifierats som ett av de områden som
ålägger företag ett flertal informationskrav, av vilka vissa
framstår som föråldrade eller alltför långtgående. Det är
därför lämpligt att se över dessa skyldigheter och i före
kommande fall minska den administrativa bördan på
företagen i gemenskapen till vad som är absolut nödvän
digt för att skydda andra berörda parters intressen.

Räckvidden för rådets andra direktiv 77/91/EEG av den
13 december 1976 om samordning av de skyddsåtgärder
som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 58 andra
stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens
och tredje mans intressen när det gäller att bilda ett
aktiebolag samt att bevara och ändra dettas kapital, i

(1) Yttrande av den 25 februari 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT).
(2) Europaparlamentets yttrande av den 22 april 2009 (ännu ej offent
liggjort i EUT) och rådets beslut av den 27 juli 2009.

(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
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Ändringar av direktiven 78/855/EEG och 82/891/EEG
som möjliggör en sådan överenskommelse mellan aktieä
garna bör inte påverka tillämpningen av systemen för att
skydda intressena för de berörda företagens borgenärer
eller av de bestämmelser som syftar till att säkerställa att
nödvändig information lämnas till anställda i de företa
gen, samt till offentliga myndigheter, såsom skattemyn
digheterna, som kontrollerar fusionen eller delningen i
enlighet med befintlig gemenskapsrätt.

Det är inte nödvändigt att upprätthålla kravet på en
redovisning om en emittent vars värdepapper är upp
tagna till handel på en reglerad marknad offentliggör
halvårsrapporter i enlighet med Europaparlamentets och
rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004
om harmonisering av insynskraven angående upplys
ningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till
handel på en reglerad marknad (1).
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(12)

Direktiven 77/91/EEG, 78/855/EEG, 82/891/EEG och
2005/56/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(13)

I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet
om bättre lagstiftning (2) uppmuntras medlemsstaterna
att för egen del och i gemenskapens intresse upprätta
egna tabeller som så långt som möjligt visar överens
stämmelsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgär
derna, samt att offentliggöra dessa tabeller.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändringar av direktiv 77/91/EEG
Direktiv 77/91/EEG ska ändras på följande sätt:

(9)

(10)

(11)

Ett utlåtande av en oberoende sakkunnig i enlighet med
direktiv 77/91/EEG är ofta inte nödvändigt om ett utlå
tande av en oberoende sakkunnig som skyddar aktieägar
nas och borgenärernas intressen även måste upprättas i
samband med fusionen eller delningen. Medlemsstaterna
bör därför i dessa fall ha möjlighet att befria företag från
rapporteringskravet enligt direktiv 77/91/EEG eller före
skriva att båda utlåtandena får upprättas av samma sak
kunniga person.

1. Artikel 1.1 fjortonde strecksatsen ska ersättas med följande:

Fusioner mellan moderbolag och deras dotterbolag får
begränsade ekonomiska effekter för aktieägare och bor
genärer i de fall där moderbolagets innehav i dotterbola
get uppgår till 90 % eller mer av aktierna och andra
värdepapper som ger rösträtt. Detta gäller även vissa del
ningar, särskilt när företag delas och nya företag bildas
som ägs av aktieägarna i proportion till deras innehav i
det företag som delas. I dessa fall bör därför rappor
teringskraven enligt direktiven 78/855/EEG och
82/891/EEG sänkas.

”5.
Medlemsstaterna får besluta att inte tillämpa denna
artikel på bildandet av ett nytt företag genom en fusion eller
delning om ett oberoende sakkunnigutlåtande upprättas om
fusions- eller delningsplanen.

Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att minska
den administrativa börda som följer framför allt av of
fentliggörande- och dokumentationskraven på aktiebolag
inom gemenskapen, inte i tillräcklig utsträckning kan
uppnås av medlemsstaterna och det därför, på grund av
dess omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på
gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlig
het med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I
enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel
går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för
att uppnå detta mål.

(1) EUT L 390, 31.12.2004, s. 38.

”— i Finland: julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag”.

2. I artikel 10 ska följande punkt läggas till:

Om medlemsstaterna beslutar att tillämpa denna artikel i de
fall som avses i det första stycket får de föreskriva att det
utlåtande som avses i denna artikel och det oberoende sak
kunnigutlåtandet om fusions- eller delningsplanen får upp
rättas av samma sakkunniga person eller personer.”

3. Artikel 27.3 ska ersättas med följande:

”3.
Medlemsstaterna kan besluta att inte tillämpa punkt 2
om ökningen av det tecknade kapitalet sker för att genom
föra en fusion, delning eller ett offentligt erbjudande om köp
eller byte och i syfte att ersätta aktieägarna i ett bolag som
upplöses genom fusionen, delas eller är föremål för det of
fentliga erbjudandet om köp eller byte.
(2) EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.
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Vid fusioner och delningar ska medlemsstaterna emellertid
endast tillämpa första stycket om ett oberoende sakkunnig
utlåtande har upprättats om fusions- eller delningsplanen.

Om medlemsstaterna beslutar att tillämpa punkt 2 vid en
fusion eller delning får de föreskriva att det utlåtande som
avses i denna artikel och det oberoende sakkunnigutlåtandet
om fusions- eller delningsplanen får upprättas av samma
sakkunniga person eller personer.”

Artikel 2
Ändringar av direktiv 78/855/EEG
Direktiv 78/855/EEG ska ändras på följande sätt:

2.10.2009

tillgänglig kostnadsfritt för allmänheten. Ingen särskild av
gift ska tas ut av företagen för detta offentliggörande.

Förbudet i det tredje och fjärde stycket mot att ta ut en
särskild avgift av företag för ett offentliggörande ska inte
påverka medlemsstaternas möjlighet att till företagen över
föra kostnader som gäller den centrala elektroniska platt
formen.

Medlemsstaterna får kräva att företag ska behålla infor
mationen under en viss period efter bolagsstämman på
sin webbplats eller, i förekommande fall, på den centrala
elektroniska plattformen eller den webbplats som den be
rörda medlemsstaten har utsett. Medlemsstaterna får fast
ställa konsekvenserna av ett tillfälligt avbrott i åtkomsten
till webbplatsen eller till den centrala elektroniska plattfor
men som orsakas av tekniska eller andra faktorer.”

1. Artikel 1.1 fjortonde strecksatsen ska ersättas med följande:
3. I artikel 8 ska följande stycke läggas till:
”— Finland: julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag.”
”Vid tillämpningen av första stycket led b ska artikel 11.2,
11.3 och 11.4 tillämpas.”
2. I artikel 6 ska följande stycken läggas till:
4. Artikel 9 ska ersättas med följande:
”Ett fusionerande företag ska undantas från kravet på of
fentliggörande i artikel 3 i direktiv 68/151/EEG om företa
get, under en oavbruten period som inleds minst en månad
före dagen för den bolagsstämma som ska fatta beslut om
fusionsplanen och avslutas tidigast vid denna bolagsstäm
mas slut, kostnadsfritt gör fusionsplanen tillgänglig för all
mänheten på sin webbplats. Medlemsstaterna får inte un
derkasta detta undantag andra krav och begränsningar än
sådana som är nödvändiga för att säkerställa webbplatsens
säkerhet och handlingarnas äkthet och får endast införa
sådana krav och begränsningar i den mån de är proportio
nella för att uppfylla dessa mål.

”Artikel 9
1.
Förvaltnings- eller ledningsorganen i vart och ett av
de fusionerande bolagen ska upprätta en utförlig skriftlig
redogörelse i vilken fusionsplanen och särskilt utbytesför
hållandet mellan aktierna förklaras och bedöms från rättslig
och ekonomisk synpunkt.

Den redogörelsen ska även ange eventuella särskilda vär
deringssvårigheter som har uppkommit.

Med avvikelse från andra stycket får medlemsstaterna kräva
att offentliggörandet sker via den centrala elektroniska
plattform som avses i artikel 3.4 i direktiv 68/151/EEG.
Medlemsstaterna får alternativt kräva att sådant offentliggö
rande ska ske på annan webbplats som de har utsett för
detta ändamål. Om medlemsstaterna utnyttjar någon av
dessa möjligheter ska de se till att det inte tas ut någon
särskild avgift från företagen för detta offentliggörande.

2.
Förvaltnings- eller ledningsorganen i vart och ett av
de inblandade företagen ska underrätta bolagsstämman i
sitt bolag samt de andra inblandade bolagens förvaltningseller ledningsorgan, så att dessa organ kan underrätta sina
respektive bolagsstämmor, om alla väsentliga ändringar i
tillgångarna och skulderna som har inträffat efter upprät
tandet av fusionsplanen fram till dagen för den bolags
stämma som ska besluta om fusionsplanen.

Om en annan webbplats än den centrala elektroniska platt
formen används ska en hänvisning som ger åtkomst till den
webbplatsen offentliggöras på den centrala elektroniska
plattformen senast en månad före dagen för bolagsstäm
man. I denna hänvisning ska även anges vilken dag fusions
planen offentliggjordes på webbplatsen, och den ska vara

3.
Medlemsstaterna får föreskriva att den redogörelse
som avses i punkt 1 och/eller den information som avses
i punkt 2 inte ska krävas om alla aktieägare och innehavare
av andra värdepapper som är förenade med rösträtt i vart
och ett av de bolag som deltar i fusionen har kommit
överens om detta.”
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5. Artikel 11 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

i) Leden c och d ska ersättas med följande:

”c) I förekommande fall, en särskild redovisning som
ska upprättas tidigast den första dagen i den
tredje månaden före den tidpunkt då fusionspla
nen upprättades, om det senaste årsbokslutet av
ser ett räkenskapsår som avslutades mer än sex
månader före denna tidpunkt.

d) I förekommande fall, de redogörelser av de fusio
nerande bolagens förvaltnings- eller ledningsorgan
som avses i artikel 9.”
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är nödvändiga för att säkerställa webbplatsens säkerhet
och handlingarnas äkthet och får endast införa sådana
krav och begränsningar i den mån de är proportionella
för att uppfylla dessa mål.

Punkt 3 ska inte vara tillämplig om webbplatsen gör det
möjligt för aktieägarna att under hela den period som
avses i första stycket i denna punkt ladda ner och skriva
ut de handlingar som avses i punkt 1. I detta fall får
medlemsstaterna emellertid föreskriva att företaget ska
göra dessa handlingar tillgängliga för aktieägarna där
det har sitt säte.

Medlemsstaterna får kräva att företag ska behålla infor
mationen under en viss period efter bolagsstämman på
sin webbplats. Medlemsstaterna får fastställa konsekven
serna av ett tillfälligt avbrott i åtkomsten till webbplat
sen som orsakas av tekniska eller andra faktorer.”

6. Artikel 13.2 ska ersättas med följande:
ii) Följande stycke ska läggas till:

”Vid tillämpningen av första stycket led c ska en
redovisning inte krävas om företaget offentliggör en
halvårsrapport i enlighet med artikel 5 i direktiv
2004/109/EG och gör den tillgänglig för aktieägarna
i enlighet med denna punkt. Dessutom får medlems
staterna föreskriva att en redovisning inte krävs om
alla aktieägare och innehavare av andra värdepapper
som är förenade med rösträtt i vart och ett av de
bolag som deltar i fusionen har kommit överens om
detta.”

b) I punkt 3 ska följande stycke läggas till:

”Om en aktieägare har givit sitt medgivande till att fö
retaget förmedlar information elektroniskt får dessa
handlingar skickas via elektronisk post.”

”2.
För det ändamålet ska det i medlemsstaternas lags
tiftning minst föreskrivas att dessa borgenärer har rätt till
betryggande säkerhet, om ett sådant skydd behövs med
hänsyn till de fusionerande bolagens ekonomiska förhållan
den och borgenärerna inte redan har sådan säkerhet.

Medlemsstaterna ska fastställa villkor för det skydd som
avses i punkt 1 och i första stycket i denna punkt. Med
lemsstaterna ska under alla omständigheter se till att bor
genärerna har rätt att ansöka hos lämpliga administrativa
och rättsliga myndigheter om betryggande säkerhet, under
förutsättning att de på ett trovärdigt sätt kan visa att fusio
nen medför att deras fordringar riskerar att inte gottgöras
och att ingen betryggande säkerhet har ställts av företaget.”

7. Artikel 23.4 ska utgå.

8. Artikel 24 ska ändras på följande sätt:
c) Följande punkt ska läggas till:
a) Andra meningen ska ersättas med följande:
”4.
Ett företag ska undantas från kravet att göra de
handlingar som avses i punkt 1 tillgängliga där det har
sitt säte om företaget, under en oavbruten period som
inleds minst en månad före dagen för den bolagsstämma
som ska fatta beslut om fusionsplanen och avslutas tidi
gast vid bolagsstämmans slut, gör dem tillgängliga på sin
webbplats. Medlemsstaterna får inte underkasta detta
undantag andra krav och begränsningar än sådana som

”På ett sådant förfarande ska bestämmelserna i kapitel II
tillämpas.”

b) Följande mening ska läggas till:
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”Medlemsstaterna får emellertid inte införa kraven i
artikel 5.2 b, c och d, artiklarna 9 och 10,
artikel 11.1 d och e, artikel 19.1 b och artiklarna 20
och 21.”

9. Artikel 25 ska ändras på följande sätt:

a) Inledningsfrasen ska ersättas med följande:

”Medlemsstaterna ska inte tillämpa artikel 7 vid de för
faranden som avses i artikel 24 om följande villkor är
uppfyllda:”

2.10.2009

11. Artikel 28 ska ändras på följande sätt:

a) Inledningen ska ersättas med följande:

”Medlemsstaterna ska inte upprätthålla kraven i artik
larna 9, 10 och 11 på en sådan fusion som avses i
artikel 27 om följande villkor är uppfyllda:”

b) I led c ska följande ord läggas till:

”eller av en administrativ myndighet som utsetts av
medlemsstaten för detta ändamål.”

b) I led b ska den andra meningen utgå.
c) Följande punkt ska läggas till:
c) Följande punkt ska läggas till:

”Vid tillämpningen av led b i första stycket ska
artikel 11.2, 11.3 och 11.4 tillämpas.”

10. Artikel 27 ska ändras på följande sätt:

a) Inledningen ska ersättas med följande:

”En medlemsstat behöver inte tillämpa första stycket om
denna medlemsstats lagstiftning ger det övertagande bo
laget rätt att, utan föregående offentligt uppköpserbju
dande, kräva att alla innehavare av kvarvarande vär
depapper i det eller de företag som ska övertas ska sälja
dessa värdepapper till det övertagande företaget före
fusionen till ett rimligt pris.”

Artikel 3
Ändringar av direktiv 82/891/EEG
Direktiv 82/891/EEG ska ändras på följande sätt:

”Om en fusion sker genom ett förvärv som genomförs
av ett bolag som äger minst 90 % av, men inte alla,
aktier och andra värdepapper som är förenade med rö
strätt på bolagsstämman i det eller de bolag som för
värvas, får medlemsstaterna inte kräva att fusionen god
känns av bolagsstämman i det övertagande bolaget om
följande villkor är uppfyllda:”

b) Led b ska ersättas med följande:

”b) alla aktieägare i det övertagande bolaget ska ha rätt
att minst en månad före den i led a angivna tidpunk
ten hos detta bolag där det har sitt säte ta del av de i
artikel 11.1 a, b och, i tillämpliga fall, c, d, och e
angivna handlingarna.”

c) Följande stycke ska läggas till:

”Vid tillämpningen av led b i första stycket ska
artikel 11.2, 11.3 och 11.4 tillämpas.”

1. I artikel 4 ska följande stycken läggas till:

”Ett företag som deltar i delningen ska undantas från kravet
på offentliggörande i artikel 3 i direktiv 68/151/EEG om
företaget, under en oavbruten period som inleds minst en
månad före dagen för den bolagsstämma som ska besluta
om delningsplanen och avslutas tidigast när denna bolags
stämma avslutas, gör delningsplanen tillgänglig på sin egen
webbplats, kostnadsfritt för allmänheten. Medlemsstaterna får
inte underkasta detta undantag andra krav och begränsningar
än sådana som är nödvändiga för att säkerställa webbplat
sens säkerhet och handlingarnas äkthet och får endast införa
sådana krav och begränsningar i den mån de är proportio
nella för att uppfylla dessa mål.

Med avvikelse från andra stycket får medlemsstaterna kräva
att det offentliggörande som nämns i det stycket ska ske via
den centrala elektroniska plattform som avses i artikel 3.4 i
direktiv 68/151/EEG. Medlemsstaterna får alternativt kräva
att sådant offentliggörande ska ske på annan webbplats
som de har utsett för detta ändamål. Om medlemsstaterna
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utnyttjar någon av dessa möjligheter ska de se till att det inte
tas ut någon särskild avgift från företagen för detta offent
liggörande.
Om en annan webbplats än den centrala elektroniska platt
formen används ska en hänvisning som ger åtkomst till den
webbplatsen offentliggöras på den centrala elektroniska platt
formen minst en månad före dagen för bolagsstämman. I
hänvisningen ska även anges vilken dag delningsplanen of
fentliggjordes på webbplatsen, och den ska kostnadsfritt vara
tillgänglig för allmänheten. Ingen särskild avgift ska tas ut av
företagen för detta offentliggörande.
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månaden före den tidpunkt då delningsplanen upp
rättades, om det senaste årsbokslutet avser ett rä
kenskapsår som avslutades mer än sex månader
före denna tidpunkt.

d) I förekommande fall, de i artikel 7.1 nämnda redo
görelserna av förvaltnings- eller ledningsorganen i
de bolag som deltar i delningen.”

ii) Följande stycke ska läggas till:
Förbudet i det tredje och fjärde stycket mot att ta ut en
särskild avgift av företag för ett offentliggörande ska inte
påverka medlemsstaternas möjlighet att till företagen över
föra kostnader som rör den centrala elektroniska plattfor
men.
Medlemsstaterna får kräva att företag ska behålla informatio
nen under en viss period efter bolagsstämman på sin
webbplats eller, i förekommande fall, på den centrala elek
troniska plattformen eller den webbplats som den berörda
medlemsstaten har utsett. Medlemsstaterna får fastställa kon
sekvenserna av ett tillfälligt avbrott i åtkomsten till webbplat
sen eller till den centrala elektroniska plattformen som orsa
kas av tekniska eller andra faktorer.”
2. I artikel 6 ska följande stycke läggas till:
”Vid tillämpningen av led b i första stycket ska artikel 9.2,
9.3 och 9.4 tillämpas.”
3. Artikel 7.2 andra stycket ska ersättas med följande:
”I förekommande fall ska i redogörelsen även anges om det
för de mottagande bolagen har upprättats något sådant ut
låtande över apportegendom som avses i artikel 27.2 i di
rektiv 77/91/EEG och i vilket register utlåtandet ska vara
infört.”
4. Artikel 8.3 ska utgå.
5. Artikel 9 ska ändras på följande sätt:

”Vid tillämpning av led c i första stycket ska en redo
visning inte krävas om företaget offentliggör en halv
årsrapport i enlighet med artikel 5 i direktiv
2004/109/EG och gör det tillgängligt för aktieägarna
i enlighet med denna punkt.”

b) I punkt 3 ska följande stycke läggas till:

”Om en aktieägare har givit sitt medgivande till att före
taget använder elektroniska metoder att förmedla infor
mation får sådana handlingar skickas via elektronisk
post.”

c) Följande punkt ska läggas till:

”4.
Ett företag ska undantas från kravet på att göra de
handlingar som avses i punkt 1 tillgängliga där det har
sitt säte om företaget, under en oavbruten period som
inleds minst en månad före dagen för den bolagsstämma
som ska besluta om delningsplanen och avslutas tidigast
när bolagsstämman avslutas, gör handlingarna tillgängliga
på sin webbplats. Medlemsstaterna får endast underkasta
detta undantag sådana krav och begränsningar som är
nödvändiga för att säkerställa webbplatsens säkerhet och
handlingarnas äkthet och endast i den mån de är pro
portionella för att uppfylla dessa mål.

a) Punkt 1 ska ändras på följande sätt:
i) Leden c och d ska ersättas med följande:
”c) I förekommande fall, en särskild redovisning som
ska avslutas tidigast den första dagen i den tredje

Punkt 3 ska inte vara tillämplig om webbplatsen gör det
möjligt för aktieägarna att under hela den period som
avses i första stycket i denna punkt ladda ner och skriva
ut de handlingar som avses i punkt 1. I detta fall får
medlemsstaterna emellertid föreskriva att företaget gör
dessa handlingar tillgängliga för aktieägarna där det har
sitt säte.
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Medlemsstaterna får kräva att företag ska behålla infor
mationen på sin webbplats under en viss period efter
bolagsstämman. Medlemsstaterna får fastställa konsekven
serna av ett tillfälligt avbrott i åtkomsten till webbplatsen
som orsakas av tekniska eller andra faktorer.”

6. Artikel 12.2 ska ersättas med följande:

”2.
För det ändamålet ska det i medlemsstaternas lagstift
ning åtminstone fastställas att dessa borgenärer ska ha rätt
till betryggande säkerhet, om ett sådant skydd behövs med
hänsyn till de ekonomiska förhållandena i det delade bolaget
och i de bolag till vilka skulderna ska överföras enligt del
ningsplanen samt om borgenärerna inte redan har sådan
säkerhet.
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a) Punkt 4 ska utgå.

b) Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.
Medlemsstaterna ska inte tillämpa kraven i artik
larna 7 och 8 och artikel 9.1 c, d och e om aktierna i
vart och ett av de nya bolagen tilldelas aktieägarna i det
bolag som ska delas i förhållande till deras rätt till kapi
talet i det sistnämnda bolaget.”

Artikel 4
Ändringar av direktiv 2005/56/EG
Direktiv 2005/56/EG ska ändras på följande sätt:

Medlemsstaterna ska fastställa villkor för det skydd som av
ses i punkt 1 och i det första stycket i denna punkt. Med
lemsstaterna ska under alla omständigheter se till att borge
närerna har rätt att ansöka hos lämpliga administrativa och
rättsliga myndigheter om betryggande säkerhet, under för
utsättning att de på ett trovärdigt sätt kan visa att delningen
gör att deras fordringar riskerar att inte gottgöras och att
ingen betryggande säkerhet har givits av företaget.”

7. Artikel 20 ska ändras på följande sätt:

a) Inledningen ska ersättas med följande:

”Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6 ska
medlemsstaterna inte kräva att delningen godkänns på
bolagsstämma i det bolag som ska delas om de motta
gande bolagen tillsammans äger alla aktier i det bolag
som ska delas och alla andra värdepapper som ger rö
strätt vid bolagsstämmor i det bolag som ska delas, och
följande villkor är uppfyllda:”

b) I led b ska den andra meningen utgå.

c) Led c ska utgå.

d) Följande punkt ska läggas till:

”Vid tillämpning av led b i första stycket ska artikel 9.2,
9.3 och 9.4 och artikel 10 tillämpas.”

8. Artikel 22 ska ändras på följande sätt:

1. I artikel 6.1 ska följande stycken läggas till:

”Ett fusionerande företag ska undantas från kravet på offent
liggörande i artikel 3 i direktiv 68/151/EEG om företaget,
under en oavbruten period som inleds minst en månad före
dagen för den bolagsstämma som ska besluta om den ge
mensamma planen för gränsöverskridande fusion och avslu
tas tidigast när bolagsstämman avslutas, gör den gemen
samma planen för sådan fusion tillgänglig på sin egen
webbplats, kostnadsfritt för allmänheten. Medlemsstaterna
får inte underkasta detta undantag andra krav och begräns
ningar än sådana som är nödvändiga för att säkerställa
webbplatsens säkerhet och handlingarnas äkthet och endast
får införa sådana krav och begränsningar i den mån de är
proportionella för att uppfylla dessa mål.

Med avvikelse från andra stycket får medlemsstaterna kräva
att det offentliggörande som nämns i det stycket ska ske via
den centrala elektroniska plattform som avses i artikel 3.4 i
direktiv 68/151/EEG. Medlemsstaterna får alternativt kräva
att sådant offentliggörande ska ske på annan webbplats
som de har utsett för detta ändamål. Om medlemsstaterna
utnyttjar någon av dessa möjligheter ska de se till att det inte
tas ut någon särskild avgift från företagen för detta offent
liggörande.

Om en annan webbplats än den centrala elektroniska platt
formen används ska en hänvisning som ger åtkomst till den
webbplatsen offentliggöras på den centrala elektroniska platt
formen minst en månad före dagen för bolagsstämman. I
hänvisningen ska även anges vilken dag den gemensamma
planen för gränsöverskridande fusion offentliggjordes på
webbplatsen, och den ska vara tillgänglig gratis för allmän
heten. Ingen särskild avgift ska tas ut av företagen för detta
offentliggörande.

2.10.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

Förbudet i det tredje och fjärde stycket mot att ta ut en
särskild avgift av företag för ett offentliggörande ska inte
påverka medlemsstaternas möjlighet att till företagen över
föra kostnader som rör den centrala elektroniska plattfor
men.
Medlemsstaterna får kräva att företag ska behålla informatio
nen under en viss period efter bolagsstämman på sin
webbplats eller, i förekommande fall, på den centrala elek
troniska plattformen eller den webbplats som den berörda
medlemsstaten har utsett. Medlemsstaterna får fastställa kon
sekvenserna av ett tillfälligt avbrott i åtkomsten till webbplat
sen eller till den centrala elektroniska plattformen som orsa
kas av tekniska eller andra faktorer.”
2. Artikel 15.2 ska ersättas med följande:
”2.
Om en gränsöverskridande fusion genom förvärv ge
nomförs av ett bolag som innehar minst 90 %, men inte alla,
aktier och andra värdepapper som ger rösträtt på bolags
stämmor i det eller de bolag som förvärvas, ska utlåtanden
av en oberoende sakkunnig eller av oberoende sakkunniga
och de handlingar som behövs för en granskning bara krävas
i den mån detta fastställs i den nationella lagstiftning som
reglerar antingen det förvärvande bolaget eller det bolag som
ska förvärvas i enlighet med direktiv 78/855/EEG.”
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Artikel 6
Införlivande
1.
Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra för
fattningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den
30 juni 2011. De ska genast överlämna texten till dessa be
stämmelser till kommissionen.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla
en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvis
ning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvis
ningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.
2.
Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten
till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de
antar inom det område som omfattas av detta direktiv.
Artikel 7
Ikraftträdande
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det
har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 8
Adressater

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Översyn
Kommissionen ska fem år efter den tidpunkt som anges i
artikel 6.1 se över hur de bestämmelser i direktiven 77/91/EEG,
78/855/EEG, 82/891/EEG och 2005/56/EG som ändrats eller
lagts till genom det här direktivet fungerar, särskilt vad avser
deras effekt när det gäller att minska företagens administrativa
börda, mot bakgrund av vunna erfarenheter av tillämpningen av
dem, och lägga fram en rapport för Europaparlamentet och
rådet, vid behov tillsammans med förslag till ytterligare änd
ringar av de direktiven.

Utfärdat i Strasbourg den 16 september 2009.

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

J. BUZEK

C. MALMSTRÖM

Ordförande

Ordförande

