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Nr L 395/36

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING

30.12.89

RÅDETS ELFTE DIREKTIV
av den 21 december 1989

om krav pa offentlighet i filialer som har öppnats i en medlemsstat av vissa
typer av bolag som lyder under lagstiftningen i en annan stat
(89/666/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT
DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro

peiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 54 i
detta,

med beaktande av kommissionens förslag ('),
i samarbete med Europaparlamentet ^),
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs

yttrande (3), och
med beaktande av följande :
För att underlätta för de företag som avses i artikel 58 i

fördraget att utöva sin etableringsfrihet, kräver artikel
54.3 g och Allmänna handlingsprogrammet för upphä
vande av begränsningar av etableringsfriheten en samord
ning av de skyddsåtgärder som i medlemsstaterna fordras
av bolag och andra företag i delägarnas och tredje mans

Bristen pa samordning när det gäller filialer, särskilt
angående offentlighet, ger i fråga om skyddet för aktie
ägare och tredje man, upphov till vissa skillnader mellan
sådana bolag som driver verksamhet i andra medlems
stater genom filial och sådana som driver verksamhet där
genom dotterföretag.

På detta område kan skillnaderna i medlemsstaternas lag
stiftning inkräkta på utövandet av etableringsrätten . Det är
därför nödvändigt att avskaffa skillnaderna bl .a. för att
skydda utövandet av denna rätt.
För att tillförsäkra de personer skydd som kommer i
kontakt med ett bolag genom en filial måste offentlig
hetsskapande åtgärder vidtas i den medlemsstat där
filialen är belägen . En filials ekonomiska och sociala bety
delse kan i vissa avseenden jämställas med ett dotterföre

intressen .

tags, och det är därför av allmänt intresse att uppgifter om
bolaget offentliggörs där filialen är belägen . För att få till
stånd ett sådant offentliggörande måste det förfaringssätt
tillämpas som redan har införts inom gemenskapen för
aktiebolag och andra bolag med begränsat ansvar.

Denna samordning har i fråga om offentlighet hittills
genomförts genom antagandet av första direktivet

Offentliggörandet berör att antal viktiga handlingar och
uppgifter samt ändringar i dessa.

68/ 1 51 /EEG (4) som avser aktiebolag och andra bolag med

begränsat ansvar och som senast ändrades genom 1985 års
anslutningsakt. På redovisningsområdet fortsatte samord
ningen genom fjärde direktivet 78/660/EEG (*) om
årsbokslut i vissa typer av bolag, senast ändrat genom
1985 års anslutningsakt, sjunde direktivet 83/349/EEG (6)
om sammanställd redovisning, senast ändrat genom 1985

års anslutningsakt och åttonde direktivet 84/253/EEG (7)
om personer som har ansvaret för att utföra den lagstad
gade revisionen av räkenskapshandlingar.
Dessa direktiv gäller för bolagen som sådana men inte för
deras filialer. Att öppna en filial är, liksom att bilda ett
dotterföretag, en av de möjligheter som för närvarande
står ett bolag till buds om det vill utöva sin etableringsrätt
i en annan medlemsstat.

(') EGT nr C 105, 21.4.1988, s. 6.
O EGT nr C 345, 21.12.1987, s. 76 och
EGT nr C 256, 9.10.1989, s. 27 .
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Q

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr
nr

C
L
L
L
L

319, 30.11.1987, s. 61 .
65, 14.3.1968, s. 8 .
222, 14.8.1978 , s. 11 .
193, 18.7.1983, s. 1 .
126, 12.5.1984, s. 20 .

Utom när det gäller rätten att företräda bolaget, dess
namn, rättsliga form, avveckling och konkurs, får offent
ligheten begränsas till upplysningar om filialen som sådan
med hänvisning till det register där bolaget är infört,
eftersom enligt gällande gemenskapsrätt information om
bolaget som sådant är tillgänglig i det registret.

Sedan samordning har skett av den nationella lagstift
ningen om upprättande, revision och offentliggörande av
räkenskapshandlingar i bolag är nationella föreskrifter om
offentliggörande av räkenskapshandlingar som avser
filialer inte längre befogade. I överensstämmelse med
detta är det tillräckligt att de räkenskapshandlingar som
bolaget har låtit revidera och offentliggöra tas in i filialre
gistret.

Brev och orderblanketter som används av filialen skall ge
minst samma upplysningar som bolagets brev och order
blanketter samt ange det register där filialen är införd.
För att säkerställa att syftet med detta direktiv helt uppnås
och för att undvika varje särbehandling på grund av ett
bolags ursprungsland, skall detta direktiv även omfatta
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filialer till sådana bolag som lyder under lagstiftningen i
en icke medlemsstat och som har en rättslig form som är

jämförbar med sådana bolagsformer på vilka direktiv
68/ 1 51 /EEG är tillämpligt. Eftersom de ovan angivna
direktiven inte gäller för bolag från icke medlemsstater,
måste vissa föreskrifter tillämpas på dessa filialer som
skiljer sig från de föreskrifter som skall gälla för filialer till
bolag som lyder under lagstiftningen i medlemsstater.
Detta direktiv skall inte inverka på en filials upplysnings
plikt enligt bestämmelser t.ex. om anställdas rätt till infor
mation och i skattelagstiftningen, eller för statistiska ända
mål .

f) Upplösning av bolaget, utseende av likvidatorer, per
sonuppgifter om dem, uppgift om deras behörighet
samt uppgift om likvidationens avslutande, i överens
stämmelse med den offentlighet som gäller för bolaget
enligt artikel 2.1 h, j och k i direktiv 68/ 1 51 /EEG,
— konkurs, ackord och liknande förfaranden som

bolaget är föremål för.

g) Räkenskapshandlingar enligt artikel 3.
h) Nedläggning av filialen .
2. Den medlemsstat i vilken filialen har öppnats får
föreskriva ett offentliggörande enligt artikel 1 av

a) namnteckningarna för de personer som avses i punkt 1
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVSNITT I

Filialer till bolag från andra medlemsstater

Artikel 1

1 . Handlingar och uppgifter som avser en filial vilken
har öppnats i en medlemsstat av ett bolag som lyder
under lagstiftningen i en annan medlemsstat och som
omfattas av direktiv 68/ 151 /EEG, skall i överensstäm

melse med artikel 3 det direktivet offentliggöras enligt
lagstiftningen i den medlemsstat där filialen är belägen .
2. Om de bestämmelser om offentlighet som gäller för
filialen avviker från dem som gäller för bolaget, skall
bestämmelserna för filialen tillämpas när det är fråga om

e och f,

b) stiftelseurkunden och, om den har tagits in i en sär
skild handling, bolagsordningen, allt enligt artikel 2.1
a, b och c i direktiv 68/ 151 /EEG, samt ändringar i
dessa handlingar,
c) ett intyg från det register som avses i punkt 1 c om att
bolaget existerar,
d) uppgift om säkerhet som har ställts i sådan bolagets
egendom som finns i medlemsstaten, om offentliggö
randet har betydelse för säkerhetens giltighet.
Artikel 3

Skyldigheten att offentliggöra enligt artikel 2.1 g skall
begränsas till de bolagets räkenskapshandlingar som i
överensstämmelse med direktiv 78 /660/EEG, 83/349/EEG

och 84/253/EEG har upprättats, reviderats och offentlig
gjorts enligt lagstiftningen i den medlemsstat som bolaget
lyder under.

förfaranden som berör denna .

Artikel 2

1 . Skyldigheten att offentliggöra enligt artikel 1 skall
endast avse följande handlingar och uppgifter:

Artikel 4

Den medlemsstat i vilken filialen har öppnats får före
skriva att de handlingar som avses i artikel 2.2 b och
artikel 3 skall offentliggöras på ett annat officiellt språk
inom gemenskapen och att översättningen av handling
arna skall bestyrkas.

a) Filialens adress.
Artikel 5

b) Filialens verksamhet.

c) Det register i vilket bolagets akt har lagts upp enligt
artikel 3 i direktiv 68 / 151 /EEG med uppgift om bola
gets nummer i registret.

d) Namn och rättslig form för bolaget samt namnet på
filialen om detta avviker från namnet på bolaget.

e) Tillsättande och entledigande samt personuppgifter i
fråga om dem som är behöriga att företräda bolaget
mot tredje man och i rättegång

Om ett bolag har öppnat flera filialer i en medlemsstat, är
det tillräckligt att offentliggörandet enligt artikel 2.2 b
och artikel 3 efter bolagets val äger rum i ett av flera filial
register.

I så fall skall de övriga filialernas skyldighet att offentlig
göra omfatta en uppgift om det valda filialregistret och
om den i detta register intagna filialens nummer i regist
ret .

— i egenskap av i lag föreskrivet bolagsorgan eller i
egenskap av ledamöter i ett sådant organ i överens
stämmelse med den offentlighet som gäller för

bolaget enligt artikel 2.1 d i direktiv 68/ 151 /EEG,
— i egenskap av bolagets fasta företrädare för filialens
verksamhet, med uppgift om omfattningen av
behörigheten .

Artikel 6

En . medlemsstat

skall

föreskriva

att

de

brev

och

orderblanketter som en filial använder, utöver de i artikel

4 i direktiv 68 / 151 /EEG angivna uppgifterna, skall ange
det register där filialens akt är upplagd och filialens
nummer i registret.
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j) Räkenskapshandlingar enligt artikel 9 .

k) Nedläggning av filialen .

Filialer till bolag fran ett tredje land
Artikel 9

Artikel 7

1 . Handlingar och uppgifter som avser en filial vilken
har öppnats i en medlemsstat av ett bolag som inte lyder
under lagstiftningen i någon medlemsstat men som har
en rättslig form som är jämförbar med de bolagsformer
som omfattas av direktiv 68 / 1 51 /EEG, skall i överens

stämmelse med artikel 3 i sistnämnda direktiv offentlig

göras enligt lagstiftningen i den medlemsstat där filialen

1 . Skyldigheten att offentliggöra enligt artikel 8 j skall
tillämpas på de bolagets räkenskapshandlingar som har
upprättats, reviderats och offentliggjorts enligt lagstift
ningen i den stat som bolaget lyder under. Om dessa
handlingar inte har upprättats i överensstämmelse med
direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG eller på ett likvär
digt sätt, kan medlemsstaterna kräva att räkenskaps
handlingar som avser filialens verksamhet skall upprättas
och offenliggöras.

2.

Artikel 4 och 5 skall tillämpas.

är belägen .

2.

Artikel 10

Artikel 1.2 skall tillämpas.
Artikel 8

Skyldigheten att offentliggöra enligt artikel 7 skall minst
avse följande handlingar och uppgifter:

En

medlemsstat

skall

föreskriva

att

de

brev

och

orderblanketter som en filial använder skall ange det
register där filialens akt är upplagd samt filialens nummer
i registret. Om lagstiftningen i den stat som bolaget lyder
under kräver att bolaget förs in i ett register, skall även
detta register och bolagets nummer i registret anges.

a) Filialens adress.
AVSNITT III

b) Filialens verksamhet.

c) Den stats lagstiftning under vilken bolaget lyder.

Uppgifter om filialer i bolagets förvaltnings
berättelse

d) Det register i vilket bolaget är infört och bolagets
nummer i registret, om sistnämnda lagstiftning kräver
sådan registrering.

e) Stiftelseurkunden och, om den har tagits in i en sär
skild handling, bolagsordningen, samt alla ändringar i
dessa handlingar.

f) Bolagets rättsliga form, huvudsakliga verksamhetsort

Artikel 11

Följande stycke skall läggas till i artikel 46.2 i direktiv
78 /660 /EEG :

ne) förekomsten av filialer till bolaget".

och föremålet för dess verksamhet samt, minst en gång
om året, det tecknade kapitalets storlek, om inte dessa
uppgifter förekommer i handlingar som avses i e .

g) Namnet på bolaget och namnet på filialen, om det

AVSNITT IV

övergångs- och slutbestämmelser

senare namnet avviker från namnet på bolaget.
Artikel 12

h) Tillsättande, entledigande samt personuppgifter i fråga
om dem som är behöriga att företräda bolaget mot
tredje man och i rättegång,

— i egenskap av i lag föreskrivet bolagsorgan eller i
egenskap av ledamöter i ett sådant organ,

Medlemsstaterna skall föreskriva lämpliga påföljder för
underlåtenhet att iaktta bestämmelserna om offentlighet i
artiklarna 1-3 och 7-9 samt bestämmelserna om uppgifts
skyldighet i brev och orderblanketter i artikel 6 och 10 .
Artikel 13

— i egenskap av bolagets fasta ställföreträdare för filia
lens verksamhet.

Varje medlemsstat skall bestämma vilka personer som

Omfattningen av behörigheten hos dem som har rätt
att företräda bolaget skall anges med uppgift om huru
vida de kan företräda bolaget var för sig eller endast i
förening.

skall svara för att de i detta direktiv föreskrivna form

i) — Upplösning av bolaget, utseende av likvidatorer,
personuppgifter om dem, uppgift om deras behö
righet samt uppgift om likvidationens avslutande .

Artikel 3 och 9 skall inte tillämpas på filialer som öppnas

kraven beträffande offentlighet iakttas.
Artikel 14

av sådana

kreditinstitut

och

— Konkurs och liknande förfaranden som bolaget är
föremål för.

finansiella

omfattas av direktiv 89/ 1 17/EEG (').
(') EGT nr L 44, 16.2.1989, s . 40 .

institut som
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I avvaktan på en senare samordning behöver medlemssta
terna inte tillämpa artikel 3 och 9 på filialer som öppnas
av försäkringsbolag.

3.

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna

texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som
de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 17
Artikel 15

Den kontaktkommitté som har tillsatts enligt artikel 52 i
direktiv 78 /660/EEG skall även

Artikel 54 i direktiv 78 /660/EEG och artikel 48 i direktiv

83/349/EEG skall upphöra att gälla.

Artikel 16

1.

Medlemsstaterna skall senast den 1 januari 1992 anta

de lagar och andra författningar som behövs för att följa
detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen
om detta.

2. Medlemsstaterna skall föreskriva att de i punkt 1
avsedda bestämmelserna skall tillämpas fr.o.m. den
1 januari 1993 och, när det gäller räkenskapshandlingar,
första gången tillämpas på årsbokslut för det räkenskapsår
som börjar den 1 januari 1993 eller under år 1993 .

a) med förbehåll för vad som gäller enligt bestämmel
serna i artikel 169 och 170 i Romfördraget underlätta
en enhetlig tillämpning av detta direktiv genom regel
bundet samråd, särskilt om praktiska problem i
samband med tillämpningen,
b) vid behov ge kommissionen råd om tillägg till eller
ändringar i detta direktiv.
Artikel 18

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 21 december 1989 .

På rådets vägnar
E. CRESSON

Ordförande

