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EUROPAPARLAMENTETS
OCH
2005/56/EG

RÅDETS

DIREKTIV

av den 26 oktober 2005
om gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar
(Text av betydelse för EES)
EUROPAPARLAMENTETS OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR AN
TAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenska
pen, särskilt artikel 44,
med beaktande av kommissionens förslag,
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs ytt
rande (1),
i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:
(1)

Det finns bland bolag med begränsat ansvar från olika medlems
stater ett behov av samarbete och omstrukturering. Vid genom
förandet av gränsöverskridande fusioner möter bolag med begrän
sat ansvar emellertid många juridiska och administrativa problem
i gemenskapen. Därför krävs, för att säkerställa den inre mark
nadens fullbordande och funktion, gemenskapsbestämmelser som
underlättar genomförandet av gränsöverskridande fusioner av de
olika slags bolag med begränsat ansvar som omfattas av lagstift
ningen i de olika medlemsstaterna.

(2)

Genom detta direktiv underlättas gränsöverskridande fusioner av
bolag med begränsat ansvar enligt definitionen i detta direktiv.
Medlemsstaternas lagar bör tillåta gränsöverskridande fusioner av
ett nationellt bolag med begränsat ansvar med ett bolag med
begränsat ansvar från en annan medlemsstat om de berörda med
lemsstaternas nationella lagstiftning tillåter fusioner mellan så
dana bolag.

(3)

För att underlätta förfarandet vid gränsöverskridande fusioner bör
det slås fast att, om inget annat föreskrivs i detta direktiv, varje
bolag som deltar i en gränsöverskridande fusion, samt varje be
rörd tredje man, fortsätter att omfattas av bestämmelserna och
formaliteterna i den nationella lagstiftning som skulle vara till
lämplig vid en nationell fusion. De bestämmelser och formaliteter
i nationell lag som det hänvisas till i detta direktiv bör inte införa
några restriktioner av etableringsfriheten eller av den fria rörlig
heten för kapital utom när sådana restriktioner är berättigade i
enlighet med EG-domstolens rättspraxis och i synnerhet genom
krav som ligger i det allmännas intresse samt är såväl nödvändiga
för som proportionerliga till uppnåendet av sådana övergripande
krav.

(1) EUT C 117, 30.4.2004, s. 43.
(2) Europaparlamentets yttrande av den 10 maj 2005 (ännu ej offentliggjort i
EUT) och rådets beslut av den 19 september 2005.
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(4)

Den gemensamma planen för en gränsöverskridande fusion bör
sammanställas på samma sätt för varje berört bolag i de olika
medlemsstaterna. Det bör därför anges vad den gemensamma
planen minst måste innehålla, samtidigt som de berörda bolagen
kan komma överens om att planen skall innehålla fler uppgifter.

(5)

För att skydda både bolagsmännens och tredje mans intressen,
bör för varje fusionerande bolag såväl den gemensamma planen
för den gränsöverskridande fusionen som genomförandet av den
gränsöverskridande fusionen offentliggöras i lämpliga offentliga
register.

(6)

I alla medlemsstaters lagstiftningar bör det föreskrivas att en eller
flera sakkunniga på nationell nivå skall utarbeta en rapport om
den gemensamma planen för den gränsöverskridande fusionen i
fråga om varje bolag som deltar i fusioner. För att begränsa
kostnaderna för sakkunniga vid en gränsöverskridande fusion
bör det finnas möjlighet att utarbeta en gemensam rapport riktad
till samtliga bolagsmän i de bolag som deltar i den gränsöver
skridande fusionen. Den gemensamma planen för den gränsöver
skridande fusionen bör godkännas av varje bolags bolagsstämma.

(7)

För att underlätta förfarandet vid gränsöverskridande fusioner bör
det fastställas att kontrollen av beslutsprocessens genomförande
och lagenlighet i varje fusionerande bolag bör utföras av den
nationella myndigheten för respektive bolag, medan kontrollen
av den gränsöverskridande fusionens genomförande och lagenlig
het bör utföras av den nationella myndigheten för det bolag som
uppstår genom den gränsöverskridande fusionen. Den berörda
nationella myndigheten kan vara en domstol, en notarius publicus
eller annan behörig myndighet som utses av den berörda med
lemsstaten. Det är dessutom nödvändigt att fastställa enligt vilken
nationell lagstiftning det avgörs när den gränsöverskridande fu
sionen får verkan, och detta är den lagstiftning som det bolag
som uppstår genom den gränsöverskridande fusionen omfattas av.

(8)

För att skydda bolagsmännens och tredje mans intressen bör
gränsöverskridande fusioners rättsverkningar fastställas, och skill
nad bör då göras mellan de situationer då det bolag som uppstår
genom den gränsöverskridande fusionen är ett övertagande bolag
och då det är ett helt nytt bolag. Av rättssäkerhetsskäl bör det inte
längre vara möjligt att ogiltigförklara gränsöverskridande fusioner
efter den tidpunkt då den gränsöverskridande fusionen har trätt i
kraft.

(9)

Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av lagstiftningen om
kontroll av företagskoncentrationer, varken på gemenskapsnivå,
genom förordning (EG) nr 139/2004 (1) eller på medlemsstats
nivå.

(10)

Detta direktiv påverkar inte gemenskapslagstiftningen om kredit
förmedlare eller andra finansföretag och inte heller nationella
bestämmelser som införts på grundval av sådan gemenskapslags
tiftning.

(1) Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av
företagskoncentrationer (EG: s koncentrationsförordning) (EUT L 24,
29.1.2004, s. 1).
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(11)

Detta direktiv påverkar inte en medlemsstats lagstiftning där in
formation begärs om var huvudkontoret eller den huvudsakliga
verksamheten för det bolag som uppstår genom den gränsöver
skridande fusionen föreslås bli beläget.

(12)

Arbetstagarnas rättigheter förutom rätt till medverkan bör även
fortsättningsvis omfattas av de nationella bestämmelser som avses
i rådets direktiv 98/59/EG av den 20 juli 1998 om kollektiva
uppsägningar (1), rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars
2001 om skydd av arbetstagarnas rättigheter vid överlåtelse av
företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter (2),
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/14/EG av den
11 mars 2002 om inrättande av en allmän ram för information
till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen (3)
samt rådets direktiv 94/45/EG av den 22 september 1994 om
inrättandet av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i ge
menskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för infor
mation till och samråd med arbetstagare (4).

(13)

Om arbetstagarna har rätt till medverkan i ett av de fusionerande
bolagen bör under de omständigheter som anges i detta direktiv
och om den nationella lagstiftningen i den medlemsstat där det
bolag som uppstår genom den gränsöverskridande fusionen har
sitt säte inte föreskriver samma omfattning av medverkan som
den som gäller för de berörda fusionerande företagen, inbegripet i
kommittéer inom det tillsynsorgan som har beslutsfattande befo
genheter, eller inte föreskriver samma rätt till medverkan för
arbetstagarna i det bolag som uppstår genom den gränsöverskri
dande fusionen, regler fastställas för arbetstagarnas medverkan i
det bolag som uppstår genom den gränsöverskridande fusionen.
Principerna och förfarandena i rådets förordning (EG)
nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabo
lag (5) och av rådets direktiv 2001/86/EG av den 8 oktober 2001
om komplettering av stadgan för europabolag vad gäller arbets
tagarinflytande (6) bör tas som grund, dock med förbehåll för
sådana ändringar som anses nödvändiga därför att det bolag
som uppstår genom fusionen kommer att omfattas av lagstift
ningen i den medlemsstat där det har sitt säte. För att inte i
onödan försena fusioner kan medlemsstaterna i enlighet med ar
tikel 3.2 b i direktiv 2001/86/EG se till att de förhandlingar som
avses i artikel 16 i detta direktiv inleds skyndsamt.

(14)

När man skall fastställa omfattningen av arbetstagarnas medver
kan i de berörda fusionerande bolagen bör hänsyn även tas till
andelen representanter för arbetstagarna bland ledamöterna i led
ningsgruppen, som är ansvarig för bolagets resultatenheter, som
företräder arbetstagarna.

(1)
(2)
(3)
(4)

EGT L 225, 12.8.1998, s. 16.
EGT L 82, 22.3.2001, s. 16.
EGT L 80, 23.3.2002, s. 29.
EGT L 254, 30.9.1994, s. 64. Direktivet ändrat genom direktiv 97/74/EG
(EGT L 10, 16.1.1998, s. 22).
(5) EGT L 294, 10.11.2001, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG)
nr 885/2004 (EGT L 168, 1.5.2004, s. 1).
(6) EGT L 294, 10.11.2001, s. 22.
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(15)

Eftersom målet för den föreslagna åtgärden, nämligen att fast
ställa regler som innehåller gemensamma inslag som skall till
lämpas över gränserna, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås
av medlemsstaterna och det därför bättre kan uppnås på gemen
skapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med sub
sidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med propor
tionalitetsprincipen i samma artikel, går detta direktiv inte utöver
vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(16)

I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre
lagstiftning (1) bör medlemsstaterna uppmanas att för egen del
och i gemenskapens intresse upprätta egna tabeller som så vitt
det är möjligt visar överensstämmelsen mellan direktivet och in
förlivandeåtgärderna samt att offentliggöra dessa tabeller.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Tillämpningsområde
Detta direktiv skall tillämpas på fusioner av bolag med begränsat ansvar
som har bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning och som har
sitt säte, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom ge
menskapen, under förutsättning att minst två av bolagen omfattas av
lagstiftningen i olika medlemsstater (nedan kallade ”gränsöverskridande
fusioner”).

Artikel 2
Definitioner
I detta direktiv avses med
1) bolag med begränsat ansvar (nedan kallat ”bolag”)
a) bolag enligt artikel 1 i direktiv 68/151/EEG (2), eller
b) aktiebolag som är en juridisk person och har separata tillgångar
som uteslutande svarar för bolagets skulder och som enligt den
nationella lagstiftning det omfattas av är underställt sådana
skyddsåtgärder som fastställs i direktiv 68/151/EEG för att
skydda bolagsmännens och tredje mans intressen.
2) fusion: en transaktion varigenom
a) ett eller flera bolag upplöses utan likvidation och överför alla sina
tillgångar och skulder till ett annat befintligt bolag – det över
tagande bolaget – i utbyte mot att deras bolagsmän får ersättning
i form av värdepapper eller andelar som representerar kapitalet i
det andra bolaget samt, när så är tillämpligt, en kontant betalning
som inte överstiger 10 % av det nominella värdet eller, om det
inte finns något nominellt värde, av det bokföringsmässiga pari
värdet av dessa värdepapper eller andelar, eller
(1) EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.
(2) 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 (EGT L 65,
14.3.1968, s. 8). Direktivet senast ändrat genom 2003 års anslutningsakt.
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b) två eller flera bolag upplöses utan likvidation och överför alla
sina tillgångar och skulder till ett bolag som de bildar – det
nybildade bolaget – i utbyte mot att deras bolagsmän får ersätt
ning i form av värdepapper eller andelar som representerar ka
pitalet i det nybildade bolaget samt, när så är tillämpligt, en
kontant betalning som inte överstiger 10 % av det nominella
värdet eller, om det inte finns något nominellt värde, av det
bokföringsmässiga parivärdet av dessa värdepapper eller andelar,
eller
c) ett bolag upplöses utan likvidation och överför alla sina tillgångar
och skulder till det bolag som innehar samtliga värdepapper eller
andelar som representerar dess kapital.

Artikel 3
Ytterligare bestämmelser angående tillämpningsområdet
1.
Trots det som sägs i artikel 2.2 skall detta direktiv tillämpas även
på gränsöverskridande fusioner om åtminstone en av de berörda med
lemsstaternas lagstiftning tillåter att den kontanta betalning som avses i
artikel 2.2 a och 2.2 b överstiger 10 % av det nominella värdet eller, om
det inte finns något nominellt värde, av det bokföringsmässiga parivär
det av de värdepapper eller andelar som utgör kapitalet i det bolag som
uppstår genom den gränsöverskridande fusionen.
2.
Medlemsstaterna får besluta att inte tillämpa detta direktiv på
gränsöverskridande fusioner med ett kooperativt företag även i de fall
där det kooperativa företaget motsvarar definitionen av ”bolag med
begränsat ansvar” enligt artikel 2.1.
3.
Detta direktiv skall inte tillämpas på gränsöverskridande fusioner
med ett bolag vars syfte är kollektiva investeringar av kapital som
erhålls av allmänheten, som bedriver verksamhet på grundval av prin
cipen om riskspridning och vars andelar, på innehavarnas begäran, åter
köps eller inlöses, direkt eller indirekt, ur det bolagets tillgångar. Åt
gärder som vidtas av ett sådant bolag för att säkerställa att börsvärdet på
dess andelar inte skiljer sig avsevärt från värdet på dess nettotillgångar
skall anses motsvara sådant återköp eller sådan inlösen.
▼M3
4.
Medlemsstater ska säkerställa att detta direktiv inte tillämpas på
det företag eller de företag som är föremål för användningen av reso
lutionsverktyg, resolutionsbefogenheter och resolutionsmekanismer som
fastställs i avdelning IV i Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/59/EU (1).
▼B
Artikel 4
Villkor för gränsöverskridande fusioner
1.

Om inte annat anges i detta direktiv,

a) är gränsöverskridande fusioner endast möjliga mellan bolagsformer
som får fusionera enligt den nationella lagstiftningen i de berörda
medlemsstaterna,
(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om
inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och
värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Eu
ropaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG,
2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt
Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU)
nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 190).
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b) skall ett bolag som deltar i en gränsöverskridande fusion uppfylla
villkoren i de bestämmelser och formaliteter i den nationella lags
tiftning som bolaget omfattas av. Lagar som ger en medlemsstats
nationella myndigheter möjlighet att motsätta sig en bestämd in
hemsk fusion med hänvisning till allmänintresset skall vara tillämp
liga även på gränsöverskridande fusioner, om denna medlemsstats
lagstiftning är tillämplig på åtminstone ett av de fusionerande bola
gen. Denna bestämmelse skall inte gälla i den mån artikel 21 i för
ordning (EG) nr 139/2004 är tillämplig.
2.
De bestämmelser och formaliteter som avses i punkt 1 b skall
särskilt omfatta bestämmelser om beslutsfattandet i samband med fusio
nen och, med beaktande av fusionens gränsöverskridande art, skyddet
av de fusionerande bolagens borgenärer, obligationsinnehavare och in
nehavare av värdepapper eller andelar, samt arbetstagarna avseende an
dra rättigheter än de som regleras i artikel 16. En medlemsstat får, när
det gäller bolag som deltar i en gränsöverskridande fusion och som
omfattas av dess lagstiftning, utfärda bestämmelser som är avsedda att
säkerställa ett lämpligt skydd för minoritetsdelägare som har motsatt sig
den gränsöverskridande fusionen.

Artikel 5
Gemensam plan för den gränsöverskridande fusionen
De fusionerande bolagens lednings- och/eller förvaltningsorgan skall
utarbeta en gemensam plan för den gränsöverskridande fusionen. Den
gemensamma planen för den gränsöverskridande fusionen skall åtmin
stone innehålla uppgifter om
a) de fusionerande bolagens form, namn och säte samt om den plane
rade formen, det planerade namnet och sätet för det bolag som upp
står genom den gränsöverskridande fusionen,
b) utbytesförhållandet för värdepapperen eller de andelar som represen
terar kapitalet och om eventuell kontant betalning,
c) villkoren för tilldelning av värdepapper eller andelar som represen
terar kapitalet i det bolag som uppstår genom den gränsöverskri
dande fusionen,
d) den gränsöverskridande fusionens sannolika följder för sysselsätt
ningen,
e) från vilken tidpunkt innehav av värdepapper eller andelar som re
presenterar kapitalet ger rätt till del i vinsten samt om eventuella
särskilda villkor rörande denna rätt,
f) från vilken tidpunkt de fusionerande bolagens transaktioner bokfö
ringsmässigt skall behandlas som hörande till det bolag som uppstår
genom den gränsöverskridande fusionen,
g) vilka rättigheter som det bolag som uppstår genom den gränsöver
skridande fusionen tilldelar bolagsmän med speciella rättigheter och
innehavare av andra värdepapper än andelar som representerar ka
pitalet eller om vilka åtgärder som föreslås beträffande dem,
h) eventuella särskilda förmåner som beviljas de sakkunniga som grans
kar planen för den gränsöverskridande fusionen eller ledamöterna av
förvaltnings-, lednings-, tillsyns- eller kontrollorganen i de fusione
rande bolagen,
i) bolagsordningen för det bolag som uppstår genom den gränsöver
skridande fusionen,
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j) i förekommande fall, enligt vilka förfaranden det i enlighet med
artikel 16 sluts överenskommelser angående arbetstagarnas infly
tande på fastställandet av deras rätt till medverkan i det bolag som
uppstår genom den gränsöverskridande fusionen,

k) bedömningen av de tillgångar och skulder som överförs på det bolag
som uppstår genom den gränsöverskridande fusionen,

l) datum för de fusionerande bolagens räkenskaper som skall användas
för att fastställa villkoren för den gränsöverskridande fusionen.

Artikel 6
Offentliggörande
1.
Den gemensamma planen för den gränsöverskridande fusionen
skall offentliggöras på det sätt som föreskrivs enligt varje medlemsstats
lagstiftning, i enlighet med artikel 3 i direktiv 68/151/EEG, för varje
fusionerande bolag minst en månad före den bolagsstämma som skall
besluta om planen.

▼M1
Ett fusionerande företag 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 den gemensamma planen för gränsöverskridande fusion och
avslutas tidigast när bolagsstämman avslutas, gör den gemensamma
planen för sådan fusion 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 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 elek
troniska plattform som avses i artikel 3.4 i direktiv 68/151/EEG. Med
lemsstaterna får alternativt kräva att sådant offentliggörande ska ske på
annan webbplats som de har utsett för detta ändamål. Om medlems
staterna utnyttjar någon av dessa möjligheter ska de se till att det inte tas
ut någon särskild avgift från företagen för detta offentliggörande.

Om en annan webbplats än den centrala elektroniska plattformen an
vänds ska en hänvisning som ger åtkomst till den webbplatsen offent
liggöras på den centrala elektroniska plattformen 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 allmänheten.
Ingen särskild avgift 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 möj
lighet att till företagen överföra kostnader som rör den centrala elek
troniska plattformen.
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Medlemsstaterna får kräva att företag ska behålla informationen under
en viss period efter bolagsstämman på sin webbplats eller, i förekom
mande fall, på den centrala elektroniska plattformen eller den webbplats
som den berörda medlemsstaten har utsett. Medlemsstaterna får fast
ställa konsekvenserna av ett tillfälligt avbrott i åtkomsten till webbplat
sen eller till den centrala elektroniska plattformen som orsakas av tek
niska eller andra faktorer.

▼B
2.
För vart och ett av de fusionerande bolagen, och med förbehåll för
ytterligare krav som ställs av den medlemsstat som bolaget lyder under,
skall följande uppgifter offentliggöras i denna medlemsstats officiella
tidning:

a) Form, namn och säte för vart och ett av de fusionerande bolagen.

b) Det register dit handlingarna enligt artikel 3.2 i direktiv 68/151/EEG
har lämnats för vart och ett av de fusionerande bolagen samt deras
löpnummer i detta register.

c) En uppgift om hur vart och ett av de fusionerande bolagens borge
närer och i förekommande fall minoritetsdelägare skall förfara för att
utöva sina rättigheter samt den adress där fullständig information om
detta förfarande kostnadsfritt kan erhållas.

Artikel 7
Lednings- eller förvaltningsorganets rapport
Lednings- eller förvaltningsorganet i vart och ett av de fusionerande bola
gen skall utarbeta en rapport till bolagsmännen med en förklaring av och
motivering till de rättsliga och ekonomiska aspekterna av den gränsöver
skridande fusionen samt förklara konsekvenserna av den gränsöverskri
dande fusionen för bolagsmän, borgenärer och arbetstagare.

Rapporten skall göras tillgänglig för bolagsmännen och arbetstagarnas
företrädare eller, om sådana företrädare saknas, för arbetstagarna själva
minst en månad före dagen för den bolagsstämma som avses i artikel 9.

Om lednings- eller förvaltningsorganet i något av de fusionerande bo
lagen inom skälig tid erhåller ett yttrande från arbetstagarnas företrädare,
i enlighet med nationell lagstiftning, skall detta yttrande bifogas rappor
ten.

Artikel 8
Oberoende rapport av sakkunnig
1.
För varje fusionerande bolag skall oberoende sakkunniga utarbeta
en rapport riktad till bolagsmännen som skall vara tillgänglig senast en
månad före den bolagsstämma som avses i artikel 9. Dessa sakkunniga
kan, i enlighet med lagstiftningen i varje medlemsstat, vara fysiska eller
juridiska personer.
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2.
Som ett alternativ till de sakkunniga som granskar planen för varje
fusionerande bolags räkning får en eller flera oberoende sakkunniga,
utsedda för detta ändamål på de fusionerande bolagens gemensamma
begäran av en rättslig eller administrativ myndighet, eller godkända av
en sådan myndighet, i den medlemsstat av vars lagstiftning något av de
fusionerande bolagen eller det bolag som uppstår genom den gränsöver
skridande fusionen omfattas, granska den gemensamma planen för den
gränsöverskridande fusionen och upprätta en gemensam skriftlig rapport
avsedd för samtliga delägare.
3.
Rapporten från de sakkunniga skall innehålla åtminstone de upp
gifter som föreskrivs i artikel 10.2 i rådets direktiv 78/855/EEG av den
9 oktober 1978 om fusioner av aktiebolag (1). De sakkunniga skall ha
rätt att av vart och ett av de fusionerande bolagen begära de upplys
ningar som de anser vara nödvändiga för att de skall kunna fullgöra sin
uppgift.
4.
Det skall inte krävas vare sig någon granskning av den gemen
samma planen för den gränsöverskridande fusionen av oberoende sak
kunniga eller någon rapport från de sakkunniga om alla delägare i vart
och ett av de bolag som ingår i den gränsöverskridande fusionen är
eniga om detta.

Artikel 9
Godkännande av bolagsstämman
1.
Efter att ha tagit del av de rapporter som avses i artiklarna 7 och 8,
skall bolagsstämman i vart och ett av de fusionerande bolagen besluta
om godkännande av den gemensamma planen för den gränsöverskri
dande fusionen.
2.
Bolagsstämman i varje fusionerande bolag får förbehålla sig rätten
att ställa som villkor för den gränsöverskridande fusionens genom
förande att den uttryckligen bekräftar de närmare bestämmelser som
beslutats för arbetstagarnas medverkan i det bolag som uppstår genom
den gränsöverskridande fusionen.
3.
Om villkoren i artikel 8 i direktiv 78/855/EEG uppfylls, behöver
medlemsstaternas lagstiftning inte innehålla krav på att det övertagande
bolagets bolagsstämma skall godkänna fusionen.

Artikel 10
Fusionsintyg
1.
Varje medlemsstat skall utse den domstol, notarius publicus eller
annan behörig myndighet som skall kontrollera den gränsöverskridande
fusionens lagenlighet för den del av förfarandet som gäller varje fusio
nerande bolag som omfattas av den statens lagstiftning.
2.
I de berörda medlemsstaterna skall den myndighet som avses i
punkt 1 för varje fusionerande bolag som omfattas av den statens lags
tiftning utan dröjsmål utfärda ett intyg som slutgiltigt styrker att vad
som krävs i fråga om handlingar och formaliteter före fusionen har
fullgjorts.
(1) EGT L 295, 20.10.1978, s. 36. Direktivet senast ändrat genom 2003 års
anslutningsakt.
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3.
Om lagstiftningen i den medlemsstat som ett fusionerande bolag
omfattas av föreskriver ett förfarande för att granska och ändra vär
depapperens eller andelarnas utbytesförhållande, eller ett förfarande för
att kompensera minoritetsdelägare, utan att förhindra registreringen av
den gränsöverskridande fusionen, skall sådana förfaranden endast vara
tillämpliga om andra fusionerande bolag som befinner sig i medlems
stater som inte föreskriver sådana förfaranden, när de godkänner planen
för den gränsöverskridande fusionen enligt artikel 9.1, uttryckligen ac
cepterar att bolagsmännen i det fusionerande bolaget har möjlighet att
tillgripa dessa förfaranden, som skall inledas vid den domstol som har
behörighet i fråga om detta fusionerande bolag. I sådana fall får den
myndighet som avses i punkt 1 utfärda det intyg som avses i punkt 2
även om ett sådant förfarande inletts. Intyget skall emellertid ange att
förfarandet har inletts. Beslutet enligt förfarandet skall vara bindande för
det bolag som uppstår genom den gränsöverskridande fusionen och alla
dess bolagsmän.

Artikel 11
Kontroll av den gränsöverskridande fusionens lagenlighet
1.
Varje medlemsstat skall utse den domstol, notarius publicus eller
annan behörig myndighet som skall kontrollera den gränsöverskridande
fusionens lagenlighet för den del av förfarandet som gäller genomföran
det av den gränsöverskridande fusionen och i förekommande fall bil
dandet av ett nytt bolag som uppstår genom den gränsöverskridande
fusionen när detta bolag omfattas av den statens lagstiftning. Myndig
heten skall i synnerhet kontrollera att de fusionerande bolagen har god
känt den gemensamma planen för den gränsöverskridande fusionen med
samma lydelse och, när så är lämpligt, att de närmare bestämmelserna
för arbetstagarnas medverkan har fastställts i enlighet med artikel 16.

2.
Varje fusionerande bolag skall därför överlämna det intyg som
avses i artikel 10.2 till den myndighet som avses i punkt 1 inom sex
månader från intygets utfärdande samt en kopia av den gemensamma
plan för den gränsöverskridande fusionen som godkänts av den bolags
stämma som avses i artikel 9.

Artikel 12
Den gränsöverskridande fusionens verkan
Den tidpunkt då den gränsöverskridande fusionen får verkan skall be
stämmas i enlighet med den medlemsstats lagstiftning som det bolag
som uppstår genom den gränsöverskridande fusionen omfattas av.
Denna tidpunkt skall infalla efter det att de kontroller som avses i
artikel 11 har genomförts.

▼M2
Artikel 13
Registrering
Lagstiftningen i varje medlemsstat som de fusionerande företagen om
fattades av ska avgöra för respektive stats territorium hur den gräns
överskridande fusionens genomförande, i enlighet med artikel 3 i Eu
ropaparlamentets och rådets direktiv 2009/101/EG av den 16 september
2009 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna
av de i artikel 54 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i
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bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgär
derna likvärdiga inom gemenskapen (1), ska offentliggöras i de offent
liga register till vilka varje företag är skyldigt att lämna in sina hand
lingar.
Registret för registrering av det företag som uppstår genom den gräns
överskridande fusionen ska utan dröjsmål, via det system för samman
koppling av centrala register, handelsregister och företagsregister som
inrättats i enlighet med artikel 4a.2 i direktiv 2009/101/EG, meddela det
register till vilket vart och ett av företagen var skyldigt att lämna in sina
handlingar att den gränsöverskridande fusionen har ägt rum. Den före
gående registreringen ska raderas, i tillämpliga fall, vid mottagandet av
det meddelandet, men inte tidigare.
▼B
Artikel 14
Den gränsöverskridande fusionens rättsverkningar
1.
När en gränsöverskridande fusion genomförs enligt artikel 2.2 a
och 2.2 c skall följande rättsverkningar inträda vid den tidpunkt som
avses i artikel 12:
a) Det överlåtande bolagets samtliga tillgångar och skulder skall över
föras till det övertagande bolaget.
b) Bolagsmännen i det överlåtande bolaget skall bli bolagsmän i det
övertagande bolaget.
c) Det överlåtande bolaget skall upphöra att existera.
2.
När en gränsöverskridande fusion genomförs enligt artikel 2.2 b
skall följande rättsverkningar inträda vid den tidpunkt som avses i ar
tikel 12:
a) De fusionerande bolagens samtliga tillgångar och skulder skall över
föras till det nya bolaget.
b) Bolagsmännen i de fusionerande bolagen skall bli bolagsmän i det
nybildade bolaget.
c) De fusionerande bolagen skall upphöra att existera.
3.
Om lagstiftningen i medlemsstaterna vid gränsöverskridande fu
sion mellan bolag som omfattas av detta direktiv kräver att särskilda
formaliteter uppfylls för att de fusionerande bolagens överföring av
vissa tillgångar, rättigheter och skyldigheter skall få rättsverkan gente
mot tredje man, skall dessa formaliteter fullgöras av det bolag som
uppstår genom den gränsöverskridande fusionen.
4.
De fusionerande bolagens rättigheter och skyldigheter som härrör
ur anställningsavtal eller anställningsförhållanden och som gäller vid
den tidpunkt då den gränsöverskridande fusionen får verkan skall, på
grund av att denna gränsöverskridande fusion får verkan, överföras till
det bolag som uppstår genom den gränsöverskridande fusionen vid den
tidpunkt då den gränsöverskridande fusionen får verkan.
(1) EUT L 258, 1.10.2009, s. 11.
Anm.: Titeln till direktiv 2009/101/EG har justerats med hänsyn till omnum
reringen av artiklarna i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenska
pen, i enlighet med artikel 5 i Lissabonfördraget. Ursprungligen hänvisades
till fördragets artikel 48 andra stycket.
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5.
Inga andelar i det övertagande bolaget skall utbytas mot andelar i
det överlåtande bolaget vilka innehas antingen
a) av det övertagande bolaget eller genom en person som handlar i eget
namn men på dess vägnar,
b) eller av det överlåtande bolaget eller genom en person som handlar i
eget namn men på dess vägnar.

Artikel 15
Förenklade formaliteter
1.
När en gränsöverskridande fusion genom absorption genomförs av
ett bolag som innehar samtliga andelar och alla andra värdepapper som
berättigar till rösträtt vid bolagsstämma i det eller de överlåtande bola
gen,
— skall bestämmelserna i artikel 5 b, 5 c och 5 e, artikel 8 och
artikel 14.1 b inte tillämpas,
— skall bestämmelserna i artikel 9.1 inte tillämpas på det eller de
överlåtande bolagen.
▼M1
2.
Om en gränsöverskridande fusion genom förvärv genomförs av ett
bolag som innehar minst 90 %, men inte alla, aktier och andra vär
depapper som ger rösträtt på bolagsstämmor 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 krä
vas 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.
▼B
Artikel 16
Arbetstagarnas medverkan
1.
Utan att det påverkar bestämmelserna i punkt 2 skall det bolag
som uppstår genom den gränsöverskridande fusionen omfattas av even
tuella gällande bestämmelser om arbetstagarnas medverkan i den med
lemsstat där dess säte är beläget.
2.
Eventuella gällande bestämmelser om arbetstagarnas medverkan i
den medlemsstat där sätet för det bolag som uppstår genom den gräns
överskridande fusionen är beläget skall emellertid inte tillämpas, om
minst ett av de fusionerande bolagen under de sex månader som föregår
offentliggörandet av den gemensamma planen för den gränsöverskri
dande fusionen enligt artikel 6 har ett genomsnittligt antal arbetstagare
som överstiger 500 och omfattas av bestämmelser om arbetstagarnas
medverkan i den mening som avses i artikel 2 k i direktiv 2001/86/EG
eller om det i den nationella lagstiftning som tillämpas på det bolag som
uppstår genom den gränsöverskridande fusionen
a) inte föreskrivs åtminstone samma nivå för arbetstagarnas medverkan
som den som gäller för de berörda fusionerande bolagen, mätt ge
nom andelen representanter för arbetstagarna bland ledamöterna i
förvaltningsorganet eller tillsynsorganet eller dessas kommittéer eller
i ledningsgruppen, som omfattar bolagets resultatenheter, och som
omfattas av arbetstagarnas medverkan, eller
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b) inte föreskrivs samma rätt till medverkan för arbetstagare i drifts
enheter i det bolag som uppstår genom den gränsöverskridande fu
sionen och som är belägna i andra medlemsstater som för arbets
tagarna i den medlemsstat där det bolag som uppstår genom den
gränsöverskridande fusionen har sitt säte.
3.
I de fall som avses i punkt 2 skall arbetstagarnas medverkan i det
bolag som uppstår genom den gränsöverskridande fusionen samt deras
inflytande över besluten om dessa rättigheter, i tillämpliga delar och om
inte annat följer av punkterna 4-7 nedan, regleras av medlemsstaterna
enligt de principer och förfaranden som anges i artikel 12.2, 12.3 och
12.4 i förordning (EG) nr 2157/2001 och följande bestämmelser i di
rektiv 2001/86/EG:
a) Artikel 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 första stycket första strecksatsen och andra
stycket, 3.5 samt 3.7.
b) Artikel 4.1, 4.2 a, 4.2 g, 4.2 h samt 4.3.
c) Artikel 5.
d) Artikel 6.
e) Artikel 7.1, 7.2 första stycket led b och andra stycket samt 7.3. I
detta direktiv skall dock den procentandel som krävs enligt artikel 7.2
första stycket led b i direktiv 2001/86/EG för tillämpningen av de
referensbestämmelser som återges i del 3 i bilagan till det direktivet
ökas från 25 % till 33 1/3 %.
f) Artiklarna 8, 10 och 12.
g) Artikel 13.4.
h) Del 3 led b i bilagan.
4.
När medlemsstaterna reglerar de principer och förfaranden som
avses i 3
a) skall de ge de relevanta organen i de fusionerande bolagen befogen
het att utan föregående förhandlingar välja att direkt omfattas av de
referensbestämmelser för medverkan som avses i punkt 3 h ovan,
enligt lagstiftningen i den medlemsstat där det bolag som uppstår
genom den gränsöverskridande fusionen skall ha sitt säte och iaktta
dessa bestämmelser från och med dagen för registreringen,
b) skall de ge det särskilda förhandlingsorganet rätt att med två tredje
dels majoritet som företräder minst två tredjedelar av arbetstagarna,
däribland rösterna från de ledamöter som representerar arbetstagare i
minst två medlemsstater, besluta att inte inleda förhandlingar eller
avsluta förhandlingar som redan inletts och att iaktta de gällande
bestämmelserna om medverkan i den medlemsstat där det bolag
som uppstår genom den gränsöverskridande fusionen skall ha sitt
säte,
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c) får de, i de fall referensbestämmelserna för medverkan gäller efter
föregående förhandlingar och utan hinder av dessa bestämmelser,
besluta att begränsa andelen ledamöter som representerar arbets
tagarna i förvaltningsorganet i det bolag som uppstår genom den
gränsöverskridande fusionen. Om antalet ledamöter som represente
rar arbetstagarna i ett av de fusionerande bolagen utgjorde minst en
tredjedel av förvaltnings- eller tillsynsorganet får begränsningen dock
aldrig leda till en lägre andel ledamöter som företräder arbetstagarna
i förvaltningsorganet än en tredjedel.
5.
Utvidgningen av rätten till medverkan till att omfatta de arbets
tagare i det bolag som uppstår genom den gränsöverskridande fusionen
vilka är anställda i en annan medlemsstat, enligt punkt 2 b, medför inte
någon skyldighet för de medlemsstater som väljer att göra detta att
beakta dessa arbetstagare när de beräknar den tröskel för arbetsstyrkans
storlek som ger rätt till medverkan enligt den nationella lagstiftningen.
6.
Om minst ett av de fusionerande bolagen omfattas av ett system
för arbetstagares medverkan och det bolag som uppstår genom den
gränsöverskridande fusionen skall omfattas av ett sådant system i enlig
het med bestämmelserna i punkt 2, skall bolaget ha en rättslig form som
medger rätt till medverkan.
7.
När det bolag som uppstår genom den gränsöverskridande fusio
nen omfattas av ett system för arbetstagares medverkan skall bolaget
vidta åtgärder för att säkerställa att arbetstagarnas rätt till medverkan
skyddas vid eventuella därpå följande inhemska fusioner inom tre år
efter det att den gränsöverskridande fusionen har trätt i kraft, genom att
i tillämpliga delar tillämpa bestämmelserna i denna artikel.

Artikel 17
Giltighet
En gränsöverskridande fusion som trätt i kraft i enlighet med artikel 12
får inte ogiltigförklaras.
▼M2
Artikel 17a
Uppgiftsskydd
Den behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för detta
direktiv ska omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv
95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet
av sådana uppgifter (1).
▼B
Artikel 18
Översyn
Fem år efter den tidpunkt som fastställs i artikel 19 första stycket skall
kommissionen se över detta direktiv mot bakgrund av erfarenheterna av
dess tillämpning och vid behov föreslå att det ändras.
(1) EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.
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Artikel 19
Genomförande
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som
är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 15 december 2007.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en
hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när
de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras
skall varje medlemsstat själv utfärda.
Artikel 20
Ikraftträdande
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 21
Adressater
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

