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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

1975 infördes i Kanada en aktiebolagsrättslig lag på federal nivå, Canada Business 

Corporations Act
1
 (CBCA), som skulle komma att bli modellen för de flesta av de 

kanadensiska provinsernas bolagsrättsliga statuter. Resultatet – en hög grad av regel-

harmoni på bolagsrättens område i de kanadensiska jurisdiktionerna – är ett faktum, 

men det råder delade uppfattningar om vilka de underliggande orsakerna har varit. Det 

har i den kanadensiska rättsvetenskapen diskuterats vilka faktorer som har varit pådri-

vande i denna process, och särskild uppmärksamhet har den teorin fått, om att konkur-

rens i tillhandahållandet av bolagsrättslig lagstiftning spelat en avgörande roll i den 

kanadensiska utvecklingen. 

Den bolagsrättsliga utvecklingen i Kanada hade i princip stått still i nästan ett sekel 

före CBCA:s ikraftträdande, vilket med andra ord skedde i en tid då intresset för re-

former var stort och klimatet för förändring var välkomnande.
2
 Lagen innehöll, i jäm-

förelse med dess föregångare, många nyheter och förbättringar som sedan länge hade 

ansetts behövliga. Med ett historiskt facit i hand kan det argumenteras för att den fede-

rala lagen vid tidpunkten för dess ikraftträdande var kvalitativt överlägsen de flesta 

provinsiella motsvarigheterna.  

Av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) art. 49-55 fram-

går att fysiska och juridiska personer med hemvist i en medlemsstat ska ha rätt till 

etableringsfrihet i andra medlemsstater.  I art. 50 stadgas att det särskilt ankommer på 

Europaparlamentet, rådet samt kommissionen att verka för att etableringsfriheten rea-

liseras. Detta ska bl.a. ske genom avskaffande av administrativa förfaranden och ad-

ministrativ praxis som råder i medlemsstater och som kan hindra etableringsfriheten, 

art. 50.2(c). Vidare ska villkor rörande upprättandet av kontor, filialer och dotterbolag 

samt placering av personal på ledande och övervakande befattningar som inskränker 

etableringsfriheten avskaffas, art. 50.2(f).  

En väl fungerande bolagsrättslig ordning inom EU har länge ansetts vara en viktig 

grundsten på vilken den inre marknaden ska vila. Strävandena efter en sådan ordning 

kan sägas ta sig uttryck på tre huvudsakliga sätt; genom särskilda åtgärder mot regler 

o.d. som hindrar integration, harmonisering av medlemsstaternas bolagsrätt samt 

skapandet av möjligheten att bilda bolag på EU-nivå.
3
 Härvid kan nämnas den Euro-

                                                      
1 Canada Business Corporations Act, R.S.C., 1985, c. C-44. 
2 Hurlburt, W. H., Harmonization of Provincial Legislation in Canada: The Elusive Goal, Canadian 

Business Law Journal, vol. 12, 1986-1987, s. 399. 
3 Bernitz, U. & Kjellgren, A., Europarättens grunder, 4 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2010, s. 

297. 
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peiska ekonomiska intressegrupperingen
4
 (EEIG), som är ett slags övernationellt han-

delsbolag, Societas Europaea
5
 (SE-bolaget, även kallat europabolaget), som är ett 

slags aktiebolag huvudsakligen avsett för stora företag med verksamhet i flera med-

lemsstater, och det genom Förslag till rådets förordning om stadga för ett europeiskt 

privat aktiebolag (SPE-bolag)
 6

 (förslaget till SPE-förordningen) föreslagna Societas 

Privata Europaea (SPE-bolaget), som är ett europeiskt privat aktiebolag avsett att för-

enkla tillträdet till den inre marknaden för små och medelstora företag.  

Ytterligare ett viktigt led i strävandena efter en väl fungerande bolagsrättslig ordning 

på EU-nivå består i att möjliggöra gränsöverskridande rörlighet för aktiebolag och 

aktieägare. Det finns emellertid stora skillnader i medlemsstaternas nationella lagstift-

ning på bl.a. bolagsrättens område som gör att den fullfjädrade etableringsfriheten 

ännu inte är verklighet.
7
 Det finns förhoppningar om att den föreslagna SPE-

bolagsformen, som funktionellt sett ligger nära de privata aktiebolagsformerna som 

finns i medlemsstaternas nationella rätt, ska kunna lösa vissa av de problem som finns 

i fråga om den ofullständiga gränsöverskridande rörligheten.
8
  

Den kanadensiska federala aktiebolagsformen är intressant i ljuset av den inom EU 

tilltänkta SPE-bolagsformen, eftersom bolagsformerna i vissa avseenden liknar 

varandra. I detta arbete undersöks den kanadensiska bolagsrättsliga utvecklingen med 

särskilt fokus på vilket resultat CBCA-reformen fått och vad som kan tänkas förklara 

detta resultat. I synnerhet berörs frågan om konkurrens mellan jurisdiktioner i tillhan-

dahållandet av bolagsrättslig lagstiftning påverkat utvecklingen i Kanada efter 

CBCA:s ikraftträdande. Vidare berörs hur den kanadensiska federala aktiebolagsfor-

men förhåller sig till de provinsiella motsvarigheterna. 

Såvitt avser EU behandlas även där den bolagsrättsliga utvecklingen, med tyngdpunkt 

på de hinder som finns mot att bolag åtnjuter en fullfjädrad etableringsfrihet. Den frå-

gan ska söka besvaras, om SPE-förordningen och SPE-bolaget kan lösa några av de 

problem som finns i den gränsöverskridande dimensionen på bolagsrättens område. 

Avslutningsvis ska undersökas om några antaganden om SPE-förordningens framtid 

kan göras på basis av vad som framkommit i fråga om den kanadensiska utvecklingen.  

 

                                                      
4 Se rådets förordning (EEG) nr 2137/85 av den 25 juli 1985 om europeiska ekonomiska intressegruppe-

ringar (EEIG). 
5 Se rådets förordning (EG) nr. 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag samt rådets 

direktiv 2001/86/EG av den 8 oktober 2001 om komplettering av stadgan för europabolag vad gäller 

arbetstagarinflytande. 
6 Se förslag till rådets förordning om stadga för ett europeiskt privat aktiebolag (SPE-bolag), KOM(2008) 

396 slutlig [KOM(2008) 396 slutlig]. 
7 Skog, R., Förslag till ny europeisk bolagsform för små företag, Balans, 2008, nr. 10, s. 22. 
8 Impact Assessment on a European Private Company Statute (SPE), SEC(2008) 2098 [SEC(2008) 2098], 

s. 35-36. 
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1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilken effekt den kanadensiska CBCA-

reformen fått samt vilken eller vilka de pådrivande faktorerna bakom effekten varit, i 

synnerhet om konkurrens varit en sådan faktor. Vidare ska söka besvaras om SPE-

förordningen är en potentiell lösning på vissa av de problem som hindrar en fullfjäd-

rad etableringsfrihet för bolag inom EU. Slutligen ska diskuteras om några antaganden 

om SPE-förordningens framtid låter sig göras på basis av det som framkommit om den 

kanadensiska bolagsrättsliga utvecklingen. 

1.3 Metod 

Vid studiet av den kanadensiska bolagsrättsliga utvecklingen, till vilken frågan om 

den federala bolagsformens förhållande till de provinsiella motsvarigheterna får anses 

höra, har litteratur, lagstiftning och avgöranden studerats. För besvarandet av frågorna 

om vilken effekt införandet av CBCA fått och vilka de underliggande orsakerna är har 

huvudsakligen artiklar, men även litteratur använts. Området är sparsamt behandlat i 

den kanadensiska rättsvetenskapen.  

Den europeiska bolagsrättsliga utvecklingen har studerats med utgångspunkt i littera-

tur, artiklar, EU-domstolens avgöranden, EU-rättsakter samt förberedande rättsakter 

och andra skrivelser från EU:s institutioner och reflektionsgruppen för EU-

bolagsrättens framtid. Studierna av hindren mot aktiebolags fria rörlighet över grän-

serna och av SPE-förordningen har gjorts till viss del på basis av EU-domstolens av-

göranden, men nästan uteslutande med utgångspunkt i av EU publicerat material. Här-

vid har huvudsakligen använts kommissionens förslag till SPE-förordningen,
9
 rappor-

ten från reflektionsgruppen för EU-bolagsrättens framtid
10

 och kommissionens påver-

kansbedömning.
11

 Bristen på andra källor i dessa avseenden gör att framställningen 

riskerar att bli onyanserad. Det har emellertid försökt tas hänsyn till detta förhållande.   

  

                                                      
9 KOM(2008) 396 slutlig. 
10 Report of the Reflection Group on the Future of EU Company Law, Bryssel, den 5 april 2011 [Reflec-

tion Group Report].  
11 SEC(2008) 2098. 
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1.4 Avgränsning 

Undersökningen som görs i detta arbete är inte i första hand rättsutredande. I stället 

fokuseras på rätten som företeelse samt vilka verkningar den kan ha. Det undviks i 

möjligaste mån att gå in på detaljerade rättsregler.   

Såvitt avser Kanada undersöks den federala jurisdiktionen och de provinsiella motsva-

righeterna. Den kommersiella aktiviteten i de kanadensiska territorierna är så pass 

liten att territorierna inte är intressanta för syftet med detta arbete. Undersökningen av 

Kanada blickar i huvudsak bakåt i tiden. 

I fråga om EU behandlas i huvudsak SPE-förordningen och dess SPE-bolag i de delar 

som är intressanta för syftet med framställningen. SE-förordningen berörs kortfattat. 

Europeiska ekonomiska intressegrupperingar nämns men behandlas inte. Europeiska 

kooperativa föreningar behandlas inte. Arbetet undersöker inte på detaljnivå vilka 

ansträngningar som gjorts inom EU för att åstadkomma harmonisering på bolagsrät-

tens område.  

Detta arbete ämnar inte värdera huruvida konkurrens eller likformighet respektive 

olikformighet i lagstiftning är önskvärd eller icke. I arbetet berörs dock argument för 

respektive emot konkurrens, harmonisering och dylika övergripande mål. Inte heller 

berörs frågor om huruvida konkurrens i tillhandahållandet av bolagsrättslig lagstift-

ning i dag existerar i EU eller Kanada. Förutsättningarna för existensen av sådan kon-

kurrens tas dock upp. 

1.5 Disposition 

Arbetet är uppdelat i två huvudsakliga avsnitt. Avsnitt 2 behandlar Kanada och avsnitt 

3 behandlar EU. Bägge avsnitt innehåller inledningar och historiska tillbakablickar där 

fokus ligger på den bolagsrättsliga utvecklingen. Inledningarna och de historiska till-

bakablickarna syftar till att ge läsaren en introduktion till den fortsatta diskussionen 

samt en överblick av vilka frågeställningar blir aktuella.   

I avsnitt 2 behandlas därutöver hur den federala aktiebolagsformen förhåller sig till de 

provinsiella motsvarigheterna. Syftet med detta är dels att ge läsaren en uppfattning 

om ändamålen med de olika bolagsformerna samt dels att undersöka om den federala 

bolagsformen har förutsättningar för att jämföras med SPE-bolagsformen. Vidare be-

handlas effekten av införandet av CBCA i Kanada samt möjliga förklaringar till effek-

ten, med fokus på om konkurrens haft någon betydelse. Slutligen sammanfattas och 

diskuteras det som framkommit i avsnittet. 

Avsnitt 3 behandlar utöver den bolagsrättsliga utvecklingen vilka hinder som finns 

mot den gränsöverskridande rörligheten för bolag i EU. Syftet är att ge läsaren en 

problematiserande bild av dessa hinder. Därefter behandlas de aspekter av SPE-
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förordningen som är relevanta för syftet med detta arbete, vilket ligger till grund för 

den sammanfattning och diskussion som slutligen förs i avsnitt 3. 

Avsnitt 4 behandlar översiktligt och sammanfattande det som berörts i avsnitten 2 och 

3 för att sedan diskutera huruvida några antaganden om SPE-förordningens framtid 

kan göras på grundval av det som framkommit om den kanadensiska bolagsrättsliga 

utvecklingen. 

1.6 Begreppsanvändning 

I detta arbete används begrepp som har särskilda betydelser. Här klargörs vad som 

avses med begreppen. 

Med begreppet konkurrens avses, om annat inte sägs, en tävlan mellan två eller flera 

subjekt om ett och samma mål. I detta arbete åsyftas sådan konkurrens som kan råda 

mellan olika offentliga subjekt (stater, provinser, delstater etc.) om att attrahera så 

många aktiebolag som möjligt till den egna jurisdiktionen. Subjektens mål är således 

att största möjliga antal aktiebolag bildas i eller flyttar till den egna jurisdiktionen. Det 

medel genom vilket målen söks uppnås är tillhandahållande av bolagsrättslig lagstift-

ning. Förenklat kan sägas att det subjekt som tillhandahåller den i stiftarnas och bola-

gens ögon mest förmånliga bolagsrättsliga lagstiftningen vinner tävlingen. En vinnare 

i en sådan tävling som fått mycket uppmärksamhet är den amerikanska delstaten De-

laware: 63 procent av Fortune 500-bolagen i USA har hemvist i Delaware.
12

 I rättsve-

tenskapen råder delade meningar om konkurrens sådan den avses här är önskvärd eller 

inte.  

När det i detta arbete sägs att ett aktiebolag bildas på en viss nivå eller av ett visst 

offentligrättsligt subjekt (t.ex. det federala parlamentet i Kanada) avses inte, om annat 

inte sägs, att det offentligrättsliga subjektet i fråga är stiftare. I stället bygger detta sätt 

att uttrycka sig på en förenkling av den fiktion som innebär att lagstiftaren är den som 

ger liv åt aktiebolaget genom sitt erkännande av aktiebolaget som rättssubjekt. 

Sålunda kan t.ex. ett aktiebolag bildat i Ontario av stiftarna A, B och C även sägas 

vara bildat av (regeringen i) provinsen Ontario, eftersom denna ger A, B och C för-

måga och rätt att bilda aktiebolaget där. När det talas om ett provinsiellt bolag åsyftas 

således ett bolag som bildats enligt en bolagsrättslig statut i någon av de kanadensiska 

provinserna. På motsvarande sätt avser ett federalt bolag ett bolag som bildats enligt 

den federala bolagsrättsliga lagstiftningen.   

I de fall det talas om en bolagsrättslig marknad i förutsätts inte att en sådan marknad i 

det sammanhang som är i fråga faktiskt existerar i den bemärkelsen att det påvisats att 

de för en bolagsrättslig marknad utmärkande dragen där förekommer. I stället åsyftas 

                                                      
12 Staten Delawares officiella hemsida: http://www.corp.delaware.gov/aboutagency.shtml. 
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en abstraktion som i sammanhanget är nödvändig för att framföra ett resonemang, 

argument eller dylikt. 

Compliance-kostnader är kostnader som uppkommer till följd av att ett rättssubjekt, 

vanligen ett bolag, måste efterleva lagstiftning eller andra normer. Sålunda avser com-

pliance-kostnader, där annat inte anges, kostnader för att följa regler, såväl i fall då 

dessa uppkommer på grund av planering och administration som i fall då fråga är om 

tid eller pengar spenderade på t.ex. juridisk rådgivning.  
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2 Kanada 

2.1 Inledning 

Det har hävdats att konkurrens i tillhandahållandet av lagstiftning har påverkat den 

kanadensiska bolagsrättens framväxt, men även röster för att sådan konkurrens varit 

av underordnad betydelse finns representerade i den kanadensiska rättsvetenskapen.  

Begreppet konkurrens sådant det används i detta arbete förutsätter en tävlan mellan 

två eller flera subjekt om ett och samma mål. Inom ramen för detta arbete är subjekt-

en, såvitt avser Kanada, den federala regeringen respektive de provinsiella motsvarig-

heterna. Målet kan definieras på olika sätt, det kan t.ex. vara att erhålla så stora fiskala 

intäkter som möjligt från bolagsbildningsprocedurer eller att ha så många bolag som 

möjligt verksamma inom den egna jurisdiktionen och därigenom stimulera affärslivet 

och öka de statliga inkomsterna. 

Innan frågor om konkurrens berörs är det dock av nytta att i någon mån undersöka hur 

bolag bildade på federal nivå och bolag bildade på provinsiell nivå förhåller sig till 

varandra. Detta kan, inom ramen för detta arbete, inte gärna ske genom att undersöka 

verksamhetsföremålen för enskilda företag som tycks ge ett representativt tvärsnitt; 

sådana beskrivningar kan ofta vara för kortfattade och allmänt hållna för att ligga till 

grund för några slutsatser. I stället görs undersökningen här på en mer övergripande 

nivå. Detta sker genom att söka utröna om den parallella ordningen har några syften 

och, om frågan besvaras jakande, i så fall vilka? Finns det någon förklaring given av 

lagstiftaren, i praxis eller i doktrin till att bolag kan bildas både på federal nivå och på 

provinsiell nivå? Först och främst görs emellertid en historisk överblick av den kana-

densiska rättshistorien, med fokus på bolagsrätten.  

2.2 Hur har den rådande bolagsrättsliga ordningen vuxit fram? 

2.2.1 Inledning 

Ett studium av den historiska utvecklingen i Kanada är nyttigt för att förstå varför 

landets bolagsrättsliga regler ser ut som de gör i dag. I och med utfärdandet av 1867 

års British North America Act, i dag känd som Constitution Act (1867),
13

 delades 

lagstiftningsmakten mellan den federala och de provinsiella regeringarna. I konstitut-

ionens 92 § 11 p. anges att lagstiftaren i varje provins har exklusiv kompetens att stifta 

lag rörande bildandet av bolag med provinsiella ändamål (”provincial objects”). 

Länge rådde osäkerhet om vad som dolde sig bakom denna i lagstiftningssammanhang 

något kryptiska formulering.  

Frågan om kompetensfördelningen har naturligtvis i första hand statsrättslig karaktär, 

men återspeglas i de rättigheter som den federala lagstiftaren respektive de provinsi-

                                                      
13 The Constitution Act, 1867, 30 & 31 Vict., c. 3. Såväl lagens tidigare namn, British North America 

Act, som dess nuvarande, Constitution Act, används i detta arbete.  



8 

 

ella lagstiftarna kan förläna åt de aktiebolag som bildas. Än mer intressant blir frågan i 

ljuset av att det inte varit självklart vad som från början avsetts med uttrycket provin-

siella ändamål,
14

 samt att distinktionen mellan provinsiella och övriga eller federala 

ändamål utgör en av de i dag relativt små skillnaderna mellan aktiebolag bildade på 

federal nivå och aktiebolag bildade på provinsiell nivå.  

2.2.2 Allmänt
15

 

Rötterna i den moderna kanadensiska rättens historia kan spåras tillbaka till engelska 

och franska upptäcktsresande som på 1500- och 1600-talen utforskade och kolonise-

rade områden i vad som i dag är känt som Nordamerika. Dessa rötter är alltjämt syn-

liga i ett av det kanadensiska rättsystemets särdrag, nämligen att inhysa två rättsfamil-

jer – common law och civil law – under ett och samma tak.  

1608 grundade fransmannen Samuel de Champlain den första permanenta europeiska 

bosättningen i Kanada: Quebec. Den franska koloniseringen fortsatte därefter till det 

område som i dag är New Brunswick, Nova Scotia och Prince Edward Island. Samti-

digt försiggick den engelska koloniseringen, vilken började i Newfoundland 1610. 

Under det Europeiska sjuårskriget (1756-1763) förlorade Frankrike stora delar av Ka-

nada till England, däribland Quebec.  

För England var det kutym att låta erövrade länder behålla sin rättsordning såvida 

förändring inte ansågs nödvändig. På begäran av den franska befolkningen och med 

stöd av Quebecs guvernör samt vissa brittiska jurister antogs Quebec Act 1774.
16

 Re-

sultatet av detta blev att den franskbaserade civil law-ordningen till stora delar tilläts 

fortsätta råda i Quebec, dock influerad av det engelska common law-systemet, vilket 

de övriga dåvarande kolonierna använde.  

Efter det amerikanska inbördeskriget (1861-1865) fruktade vissa kanadensiska politi-

ker att USA vuxit sig så pass starkt att det enda sättet för de brittiska nordamerikanska 

kolonierna att undvika att bli annekterade var att förena sig. 1867 bildades således 

dominionen Kanada genom British North America Act. I denna dominion ingick pro-

vinsen Kanada (som sedermera blev Quebec och Ontario), Nova Scotia och New 

Brunswick. Andra provinser införlivades senare: Manitoba (1870), British Columbia 

(1871), Prince Edward Island (1873), Alberta och Saskatchewan (1905) och New-

foundland and Labrador (1949). Northwest Territories annekterades 1870. 

                                                      
14 Se beträffande denna osäkerhet Ziegel, J. S., Constitutional Aspects of Canadian Companies i Ziegel, J. 

S., Studies in Canadian Company Law, Butterworths, Toronto, 1967 [Ziegel, Constitutional Aspects], s. 

150-154.  
15 Avsnittet bygger i sin helhet på Katz, S. N., The Oxford International Encyclopedia of Legal History: 

Canada, Oxford University Press, 2012. 
16 Quebec Act, 14 Geo. III, c. 83.  
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Regeringen, som skapades genom British North America Act, liknade både den i USA 

och den i England. Kanada etablerades som en federal parlamentarisk demokrati inom 

en konstitutionell monarki med Storbritanniens monark som statschef. Ordningen för 

den federala regeringen baserades på det brittiska systemet med en generalguvernör 

som representerade kronan och ett parlament bestående av ett underhus och en senat. 

Det federala parlamentet fick kompetens att lagstifta i frågor av nationellt intresse, 

som t.ex. försvar och straffrätt, medan provinserna gavs rätt att stifta lagar i frågor 

som ansågs mer specifika, t.ex. rörande rättskipning, egendom, medborgerliga rättig-

heter, utbildning och hälso- och sjukvård. Fördelningen av kompetens rörande bolags-

rättslig lagstiftning var, som framgår nedan, länge en ouppklarad fråga. 1931 blev 

Kanada en suverän stat inom det Engelska samväldet genom Westministerstatuten.
17

 

Redan dessförinnan hade dock Kanada börjat utveckla sin egen rättsliga identitet.  

2.2.3 Särskilt om bolagsrätten 

Den kanadensiska bolagsrätten har genom åren påverkats av huvudsakligen brittisk 

och amerikansk rätt. För en bättre förståelse av den kanadensiska rätten är det därför 

nödvändigt att kortfattat beröra den bolagsrättsliga utvecklingen i England och USA.  

2.2.3.1 England och USA 

Under den engelska bolagsrättens utveckling har i huvudsak kunnat skönjas två sätt 

genom vilka bolag bildas: Bolagsbildning genom erhållande av kungligt privilegiebrev 

samt genom parlamentets stiftande av speciell eller generell lag. Speciell och generell 

lag har i detta sammanhang en särskild juridisk-teknisk betydelse: Båda avser lag som 

endast gällde ett eller ett antal bestämda rättssubjekt.
18

 

Bildandet av bolag var från början ett privilegium för monarken; denne förlänade bo-

laget dess egenskap av rättsubjekt och bolaget fick i allmänhet även ett monopol av 

något slag. Denna typ av bolag bildades genom privilegiebrev. 1624 utfärdades Statute 

of Monopolies,
19

 genom vilken kungliga monopol slopades, vilket bidrog till att bo-

lagsbildningen i allmänhet avtog ända fram till mitten av 1700-talet, då kanaler skulle 

anläggas i England. Inför anläggandet av kanalerna blev det möjligt för parlamentet att 

bilda bolag genom att utfärda speciell lag. 1700-talets mitt var dock ingalunda en 

vändpunkt. På grund av en spekulationsbubbla, den s.k. Söderhavsbubblan, hade år 

1720 Bubble Act
20

 utfärdats, vilken innebar att kungligt tillstånd krävdes för bildande 

                                                      
17 Statute of Westminster 1931, 22 & 23 Geo. V, c. 4. 
18 Puri, P., Anand, A. I., Daniels, R. J., Dhir, A. A., Iacobucci, E. M., Lee, I. B., MacIntosh, J. G., 

Waitzer, E. J. & Ziegel, J. S., Cases, Materials and Notes on Partnerships and Canadian Business Cor-

porations, 5 u., Carswell, Ontario, 2011 [Puri m.fl., Partnerships and Canadian Business Corporations], 

s. 47. 
19 Statute of Monopolies, 21 Jac. I, c. 3. 
20 Bubble Act, 6 Geo. I, c. 18 
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av bolag som ägnade sig åt handel.
21

 Lagen upphävdes 1825 och bidrog till att den 

bolagsrättsliga utvecklingen i all väsentlighet avstannade under den tid lagen var i 

kraft.
22

  

1844 trädde Joint Stock Companies Act
23

 i kraft. Genom denna lag tilläts bildande av 

aktiebolag (dock utan begränsat ansvar för aktieägare) genom ett registreringsförfa-

rande. Detta förfarande blev standardmodellen för bolagsbildning i större delen av 

Brittiska samväldet, och är än i dag det vanligaste sättet på vilket bolag bildas i Eng-

land. 1855 infördes begränsat ansvar för aktieägare genom Limited Liability Act.
24

 

Denna ersattes 1862 tillsammans med tidigare lagstiftning av Companies Act.
25

  

Det kungliga privilegiets försvinnande, framväxten av bolagsbildning genom speciell 

lag samt dess ersättare, bolagsbildning i enlighet med generell lagstiftning, har samt-

liga sina motsvarigheter i USA:s bolagsrättsliga historia. Av störst intresse i detta 

sammanhang är dock staten New Yorks utveckling. 1811 antogs där USA:s till synes 

första generella lag rörande bildande av bolag, vilken omarbetades 1848. Denna lag 

kom att bli förebilden för Kanadas första enhetliga lag rörande bolag.
26

  

2.2.3.2 Kanada
27

 

Fram till mitten av 1800-talet bildades bolag i Kanada genom stiftande av speciell lag. 

Det var relativt svårt och olägenhetsskapande att åstadkomma stiftandet av en sådan 

lag, och dessutom hade ett stort antal speciella lagar med i huvudsak likadant innehåll 

utfärdats. Det stora antalet speciella lagar ersattes år 1861 av Joint Stock Companies 

General Clauses Consolidation Act, som hade ett relativt brett tillämpningsområde.
28

  

                                                      
21 Wegenast, F. W., The Law of Canadian Companies, Burroughs and Company Limited, Toronto, 1931 

[Wegenast, The Law of Canadian Companies], s. 17-18. 
22 Puri m.fl., Partnerships and Canadian Business Corporations, s. 48. 
23 Joint Stock Companies Act, 7 & 8 Vict., c. 110. 
24 Limited Liability Act, 18 & 19 Vict., c. 13. 
25 Company Act, 25 & 26 Vict., c. 89. Se även Puri m.fl., Partnerships and Canadian Business Corpora-

tions, s. 48.  
26 Wegenast, The Law of Canadian Companies, s. 19-20. Se dock LaBrie, F. E. & Palmer, E. E., The Pre-

confederation History of Corporations in Canada i Ziegel, J. S., Studies in Canadian Company Law, 

Butterworths, Toronto, 1967 [LaBrie & Palmer, History of Corporations in Canada], s. 59, som ställer 

sig skeptiska till att Kanada helt sonika kopierade samtida lagstiftning från New York.  
27 Det område som i dag är Kanada kan, något förenklat, sägas ha varit en brittisk koloni mellan 1763 och 

1867. Den 1 juli 1867 trädde British North America Act i kraft, varvid Kanada blev en förbundsstat, som 

blev suverän först år 1931. När det i det följande talas om Kanada avses inte enbart den i dag existerande 

suveräna staten, utan hela det område som i dag är Kanada och de olika provinser, territorier och kolonier 

som genom åren funnits i detta område. Sammanhanget utvisar vilken bemärkelse som avses. Se Kanada: 

Brittisk dominion (1867–1931), http://www.ne.se/Kanada/historia/brittisk-dominion-1867-1931, Nat-

ionalencyklopedin, hämtad 2013-02-20. 
28 Wegenast, The Law of Canadian Companies, s. 20. 
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Redan 1849 hade dock Kanadas första generella lagstiftning rörande bildandet av bo-

lag trätt i kraft. Denna bestod av två lagar, en för Övre Kanada och en för Nedre Ka-

nada, som tillät bildande av aktiebolag för väg- och brobyggen. I den lag som gällde i 

Nedre Kanada fanns ett registreringskrav som där var det första av sitt slag, men defi-

nitivt inte det sista. Året därpå, 1850, utfärdades en generellt tillämplig lag rörande 

bildandet av aktiebolag vilkas verksamheter lutade mer åt det kommersiella än det 

allmännyttiga hållet. Denna lag byggde till stor del på den omarbetade bolagsrättsliga 

lagen som utfärdades i New York 1848.
29

 I och med ikraftträdandet av 1850 års lag 

blev det möjligt att bilda bolag genom ansökan hos motsvarande kommunala ämbets-

män.
30

  

1860 antogs ytterligare en lag, som i jämförelse med 1850 års lag hade ett något vi-

dare tillämpningsområde. Den nya lagen gjorde det möjligt att bilda bolag genom 

beslut av domstol. En tredje generell lag trädde i kraft 1864, vilken möjliggjorde bo-

lagsbildning genom erhållande av ett för Kanada nytt slags privilegiebrev, som utfär-

dades av guvernören på regeringens inrådan.
31

 Metoden att bilda bolag genom erhål-

lande av privilegiebrev kom att bli den vanligaste i Kanada fram till 1975, då CBCA 

trädde i kraft.
32

 

Efter ikraftträdandet av British North America Act 1867 reviderades och gjordes en-

hetlig bl.a. den bolagsrättsliga lagstiftningen. Som ett led i denna revision upphävdes 

de lagar genom vilka bolag kunde bildas genom beslut av domstol och registrering. 

Samtidigt antogs 1864 års lag ånyo, men på federal nivå, eftersom Kanada nu var en 

förbundsstat.
33

 Denna lag trädde i kraft 1869 som dominionen Kanadas första federala, 

övergripande lag för bolagsbildning. 

De nästkommande cirka 100 åren utmärktes, såvitt avser den bolagsrättsliga utveckl-

ingen, dels av stor händelsefattighet samt dels av att provinserna delades upp i två 

läger. Vissa provinser valde att använda sig av den federala modellen för bolagsbild-

ning, d.v.s. genom privilegiebrev, medan andra valde att använda ett slags registre-

ringsförfarande. På ytan kan denna tudelning synas obetydlig, men skillnaderna mel-

lan de två systemen sträckte sig längre än till enbart metoden för bolagsbildning. 

Sålunda fanns stora konceptuella skillnader mellan de två lägren, vilket uppmärksam-

mades i rättsvetenskapen som ett stort problem redan 1910.
34

 

                                                      
29 Wegenast, The Law of Canadian Companies, s. 21 samt Puri m.fl., Partnerships and Canadian Busi-

ness Corporations, s. 48-49. Se även LaBrie & Palmer, History of Corporations in Canada, s. 59. 
30 LaBrie & Palmer, History of Corporations in Canada, s. 56-57. 
31 Wegenast, The Law of Canadian Companies, s. 22. 
32 Puri m.fl., Partnerships and Canadian Business Corporations, s. 49.  
33 Wegenast, The Law of Canadian Companies, s. 22. 
34 Daniels, R. J., Should Provinces Compete? The Case for a Competitive Corporate Law Market, McGill 

Law Journal, vol. 36, 1990-1991 [Daniels, Should Provinces Compete?], s. 150-151. 
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1971 trädde Business Corporations Act
35

 (OBCA) i kraft i Ontario. Denna lag blev 

startskottet till vad som skulle komma att bli en ny era inom kanadensisk bolagsrätt. I 

och med att OBCA trädde i kraft ersattes bolagsbildning genom erhållande av privile-

giebrev med bolagsbildning genom registrering. Denna förändring var bara en av flera 

viktiga sådana: Bildande av enmansbolag tilläts, tredje man blev i princip immun mot 

effekterna av ultra vires-doktrinen, avtal som ingåtts å bolagets vägnar innan det bil-

dats reglerades, ett nytt regelverk för utfärdande och överlåtelse av värdepapper intro-

ducerades, frågor om ledningens ansvar kodifierades, insiderhandel reglerades och 

minoritetsskyddsregler förstärktes. Året därefter tillsattes den federala Dickerson-

kommittén, vilken hade till uppgift att utarbeta en ny aktiebolagslag för Kanada.
36

  

1975 kunde Kanada skörda frukten av kommitténs arbete, nämligen den federala Ca-

nada Business Corporations Act (CBCA), som då trädde i kraft. Lagen var i många 

avseenden en avbild av OBCA, och den största skillnaden mellan de två var att CBCA 

innehöll mer långtgående minoritetsskyddsregler än sin provinsiella motsvarighet.
37

  

1970-talet anses vara det årtionde under vilket grundstenarna lades till att den kana-

densiska bolagsrättsliga lagstiftningen i dag är mer enhetlig än någonsin. De flesta av 

provinserna har införlivat ordagranna eller nästan ordagranna kopior av CBCA.
38

  

2.3 Den provinsiella och den federala bolagsformen: Provinsiella respek-

tive federala ändamål 

Det råder inom den kanadensiska rättsvetenskapen konsensus om att de praktiska 

skillnader som i dag finns mellan å ena sidan den federala aktiebolagsformen och å 

andra sidan de provinsiella aktiebolagsformerna är små.
39

 En skillnad som, trots att 

dess praktiska betydelse är begränsad, bör behandlas är de i grundlagen angivna än-

damål för vilka de två slagen av bolagsformer existerar, nämligen provinsiella respek-

tive federala ändamål.  

Av Constitution Act (1867) 92 § 11 p. framgår att lagstiftaren i varje provins har ex-

klusiv kompetens att lagstifta om bildande av bolag med provinsiella ändamål. Det har 

således inte sedan Kanada blev en federation rått någon tvekan om att provinserna 

varit kompetenta att utfärda lagstiftning rörande bolagsbildning. Däremot har det inte 

alltid varit klart hur omfattande denna kompetens varit.
40

  

                                                      
35 Business Corporations Act, R.S.O., 1990, c. B.16. 
36 Puri m.fl., Partnerships and Canadian Business Corporations, s. 49. 
37 Ibid., s. 49-50. 
38 Welling, B., Corporate Law in Canada: The Governing Principles, 3 u., Scribblers Publishing, 

Mudgeeraba, Queensland & London, Ontario, 2006 [Welling, The Governing Principles], s. 1, not 4. 
39 Ibid., s. 1 och s. 20. Se även Welling, B., Smith, L. & Rotman, L. I., Canadian Corporate Law: Cases, 

Notes & Materials, 4 u., LexisNexis Canada Inc., 2010, s. 78 p. 3.  
40 Ziegel, Constitutional Aspects, s. 187 f. 
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Det har heller inte varit helt tydligt varifrån det federala parlamentet härlett sin lag-

stiftningskompetens. I Constitution Act (1867) 91 § kan utläsas att lagstiftningskom-

petensen rörande bildande av banker är förbehållen det federala parlamentet. Redan då 

British North America Act trädde i kraft antogs det dock - om än inte oemotsagt - att 

det federala parlamentet hade kompetens att utfärda lagstiftning rörande bildandet av 

alla slags bolag.
41

  

Såvitt avser den provinsiella kompetensen att lagstifta i aktuellt hänseende säger Con-

stitution Act (1867) 92 § följande: 

In each Province the Legislature may exclusively make Laws in relation to Matters 

coming within the Classes of Subjects next hereinafter enumerated; that is to say, 

[...] 11. The Incorporation of Companies with Provincial Objects [kursivering till-

lagd]  

Det ovan kursiverade begreppet ”provincial objects” (i detta arbete översatt till ”pro-

vinsiella ändamål”) ger upphov till två huvudsakliga frågeställningar. Den ena är vad 

som kan sägas utgöra de ändamål för vilka ett bolag bildas eller ges möjlighet att bil-

das och den andra är, sedan nämnda ändamål fastslagits, hur bestämningen av ända-

målen som provinsiella eller icke-provinsiella ska göras.  

Det är inte entydigt fastslaget vad lagstiftaren avsåg med begreppet ändamål, men med 

stor sannolikhet åsyftades en form av motsvarighet till vad som i Sverige heter före-

målet för bolagets verksamhet (se aktiebolagslagen (2005:551) 3 kap. 1 § 1 st. 3 p.), 

d.v.s. den verksamhet som ett bolag enligt sin bolagsordning ska bedriva.
42

 Detta kan 

utläsas i referensfallet
43

 Reference in the Matter of the Incorporation of Companies in 

Canada.
44

 Där sägs att det som avses är  

”[...] le but organise of the company, the business which the company is authorized 

by its constitution to carry on [...]”. 

I och med att CBCA trädde i kraft slopades kravet på att stiftare av aktiebolag skulle 

ange det eller de ändamål för vilket eller vilka det tilltänkta bolaget skulle existera.
45

 

                                                      
41 Ibid, s. 150 f. 
42 Welling, The Governing Principles, s. 4-5. 
43 I Kanada kan de federala och provinsiella regeringarna hänskjuta juridiska frågor till domstolarna för 

att från dessa erhålla icke-bindande rådgivande yttranden. Institutet kallas för Reference Question.  
44 Reference in the Matter of the Incorporation of Companies in Canada (1913) 48 SCR 331.  
45 Detta är en förenkling. Innan CBCA trädde i kraft bidades bolag på federal nivå genom erhållande av 

privilegiebrev. För att erhålla privilegiebrev var stiftarna tvungna att skicka in en ansökan till myndighet. 

I ansökningen skulle bl.a. framgå vilka ändamål (”objects”) det tilltänkta bolaget hade. Om det eller de 

ändamål som angavs var tillåtna enligt lag upptogs dessa i privilegiebrevet. De ändamål som upptogs i 

privilegiebrevet satte ramarna för bolagets rättshandlingsförmåga. Enligt ultra vires-doktrinen var varje 

handling som föll utom dessa ramar en nullitet. Det rådde visserligen tveksamhet kring huruvida ultra 

vires-doktrinen kunde tillämpas på vissa aktiebolag bildade på federal nivå, men ändamålsbestämningen 

var likväl tvungen att göras. Beträffande slopandet av ändamålskravet, se Dickerson, R. W. V., Howard, 
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Många provinser har efter den federala lagens ikraftträdande utformat sina provinsi-

ella motsvarigheter på ett liknande sätt. På detta vis har samtliga provinser utom Nova 

Scotia och Prince Edward Island tagit bort kravet på att ett aktiebolags ändamål ska 

anges i bolagshandlingarna.
46

 Welling konstaterar att det logiskt sett inte är möjligt att 

bedöma om ett ändamål ska anses provinsiellt eller inte, eftersom provinsiella aktiebo-

lagslagar tillåter bildande av bolag utan uttryckliga ändamål.
47

 I praxis och i övrig 

doktrin behandlas dock begreppet provinsiella ändamål som en enhet, varför Wellings 

poäng huvudsakligen synes vara av akademiskt intresse. 

Det är i dag fastslaget att uttrycket provinsiella ändamål innefattar en territoriell be-

gränsning och inte en funktionell sådan. Tidigare fanns en teori om att det som lagstif-

taren avsett var att begränsa de provinsiella bolagens aktiviteter till sådana som ut-

tryckligen räknades upp i British North America Act 92 §. Om en verksamhet eller 

aktivitet föll inom den provinsiella lagstiftningskompetensen var provinsen således 

även kompetent att lagstifta om bildande av bolag vilkas ändamål var hänförliga till 

denna verksamhet eller aktivitet.
48

 Denna teori talade om en funktionell begränsning, 

medan dess motpol förespråkade att det som avsetts var en territoriell begränsning 

genom vilken bolag bildade på provinsiell nivå endast kunde verka inom den provins i 

vilken bolagen bildats och ingen annanstans.
49

  

1916 kom Bonanza Creek Gold Mining Co., Ltd. v. The King,
50

 varigenom det blev 

klart att ingen av de två teorierna stämde. I fallet hade ett aktiebolag bildats i Ontario 

vars ändamål var att idka gruvdrift. Bolaget ingick avtal med den kanadensiska staten 

om gruvdrift i Yukon och stämde senare staten för kontraktsbrott. Staten invände att 

skadeståndsansvar inte förelåg på grund av att bolaget rättsligt sett saknade förmåga 

att verka i Yukon. Den slutliga domen levererades av Kronrådets judiciella kommitté
51

 

genom viscount Haldane, som konstaterade att provinserna hade kompetens att bilda 

bolag med förmåga att förvärva rättigheter i andra provinser. Vad provinserna emel-

lertid saknade var kompetens att bilda bolag med faktiska rättigheter i andra provinser: 

                                                                                                                                            
J. L. & Getz, L., Proposals for a New Business Corporations Law for Canada. Volume 1, Information 

Canada, Ottawa, 1971, s. 25 ff. Se därutöver föregångaren till CBCA; Canada Corporations Act, R.S.C. 

1970, c. C-32, tillgänglig på http://www.canlii.org. För en diskussion om ultra vires-doktrinen, se Mock-

ler, E. J., The Doctrine of Ultra Vires in Letters Patent Companies i Ziegel, J. S., Studies in Canadian 

Company Law, Butterworths, Toronto, 1967, s. 231-269. 
46 Nova Scotia Companies Act, R.S.N.S. 1989, c. 81, 10 och 26 §§ samt Prince Edward Island Companies 

Act, R.S.P.E.I., 1988, c. C-14, 14 och 15 §§. 
47 Welling, The Governing Principles, s. 6. 
48 Wegenast, F., The Law of Canadian Companies, s. 32. 
49 Ziegel, Constitutional Aspects, s. 187-188. 
50 Bonanza Creek Mining Co., Ltd. v. The King alternativt Bonanza Creek Mining Co., Ltd. v. R. (1916) 

1 A.C. 566. 
51 Judicial Committee of the Privy Council. 
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”[...] actual powers and rights are one thing and capacity to accept extraprovincial 

powers and rights is quite another”. 

Genom fallet blev det således tydligt att provinserna har kompetens att ge aktiebolag 

som bildas i respektive provins förmåga att vara verksamma utanför den egna provin-

sen. Som framgått finns det emellertid fortfarande vissa oklarheter beträffande den 

provinsiella lagstiftningskompetensen. De oklarheter som finns ignoreras i praktiken, 

sannolikt för att en dom på att bildandet av ett visst slags bolag faller utom den pro-

vinsiella (eller federala) lagstiftningskompetensen skulle störa den ekonomiska aktivi-

teten i Kanada.
52

 

Beträffande den federala lagstiftningskompetensen rörande bildande av bolag anges i 

Constitution Act (1867) 91 § följande: 

It shall be lawful for the Queen, by and with the Advice and Consent of the Senate 

and House of Commons, to make Laws for the Peace, Order, and good Government 

of Canada, in relation to all Matters not coming within the Classes of Subjects by 

this Act assigned exclusively to the Legislatures of the Province [...] 

Det ovanstående har i Citizens Insurance Co. of Canada v. Parsons,
53

 också genom 

beslut av Kronrådets judiciella kommitté, givits den innebörden att det federala parla-

mentet har generell kompetens att lagstifta i alla angelägenheter som inte faller inom 

de provinsiella regeringarnas kompetensområden. Följaktligen är utfärdandet av lag-

stiftning rörande bildandet av bolag med andra än provinsiella ändamål en federal 

angelägenhet.
54

 I ett senare fall, Colonial Building and Investment Association v. A.G. 

Quebec,
55

 fastslogs att bolag bildade på federal nivå rent faktiskt kan begränsa sin 

verksamhet till endast en provins om de så önskar. I dag framgår detta av ordalydelsen 

i CBCA 15 § 2 p., vari det stadgas att ett aktiebolag (på vilket lagen enligt dess 3 § 1 

p. ska tillämpas) får vara verksamt i hela Kanada.  

Det finns ingen funktionell begränsning av den federala lagstiftningskompetensen. 

Ingen provinsiell lagstiftare kan förläna aktiebolag rättigheten att verka i andra provin-

ser än den egna. Sålunda både kan och har det federala parlamentet givit aktiebolag 

som bildas på federal nivå rätt att verka i hela Kanada.  

Uppdelningen av lagstiftningskompetensen beträffande bolagsbildning är intellektuellt 

sett inte helt tillfredsställande. Bland praktiserande advokater och i domstolarna synes 

dock råda en mer eller mindre unison förnöjsamhet med situationen. Welling skriver 

                                                      
52 Welling, The Governing Principles, s. 9 samt McGuinness, K. P., Canadian Business Corporations 

Law, 2 u., LexisNexis Canada Inc., Ontario, 2007 [McGuinness, Business Corporations Law], s. 145. 
53 Citizens Insurance Co. of Canada & Queen Insurance Co. v. Parsons, (1881) 7 A.C. 96 (J.C.P.C.). 
54 Welling, The Governing Principles, s. 9. 
55 Colonial Building and Investment Association v. A.G. Quebec, (1883) 9 A.C. 107 (Que. J.C.P.C.). 
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att uppdelningen inte vållar några problem på det praktiska planet, och detta torde 

bero på att uppdelningen inte längre ifrågasätts.
56

  

Kortfattat är således den provinsiella lagstiftningskompetensen begränsad till aktiebo-

lag med provinsiella ändamål, vilket, om än något oklart, implicerar en territoriell 

begränsning, vilken i sin tur inte tolkats vidare stelbent. Detta har lett till att provinsi-

ellt bildade bolag kan ha i princip samma ändamål som federalt bildade sådana, så 

länge det finns ett provinsiellt element med i bilden.
57

 Den enda heliga kon är den 

federala kompetensen att bilda banker som följer av Constitution Act (1867) 91 § 15 

p. Den federala kompetensen är negativt definierad; på federal nivå får alla bolag med 

ändamål som inte är provinsiella bildas.  

Att provinserna saknar kompetens att ge aktiebolag rättigheter i andra provinser än 

den där de bildats innebär inte att ett bolag som bildats i t.ex. Ontario är begränsat till 

att bedriva sin verksamhet endast inom Ontarios gränser. Provinserna har kompetens 

att ge aktiebolagen förmåga att verka utomprovinsiellt, och samtliga provinser erkän-

ner utomprovinsiella aktiebolag som rättssubjekt. I samtliga provinser finns dock lagar 

som innehåller krav på att bolag bildade utom den egna provinsen, även på federal 

nivå, ska registreras.
58

 CBCA och dess provinsiella motsvarigheter ger bolag möjlig-

het att flytta sitt säte från en jurisdiktion till en annan under förutsättning att bolaget 

först erhåller ett medgivande av relevanta myndigheter i den jurisdiktion från vilken 

det flyttar samt därefter uppfyller de krav som ställs i den jurisdiktion till vilken det 

flyttar.
59

 

Den undersökning som gjorts i detta avsnitt är viktig för att skapa en förståelse för hur 

synen på de båda bolagsformerna sett ut i Kanada. De konstateranden som gjorts, att 

bolagsformernas ändamål praktiskt sett är i stort identiska och att utomprovinsiell 

verksamhet är möjlig för båda bolagsformerna, är av vikt för den fortsatta undersök-

ningen. Den federala bolagsformen är ett alternativ som funktionellt sett ligger nära de 

provinsiella motsvarigheterna, vilket talar för att den är jämförbar med SPE-

bolagsformen, som funktionellt sett ligger nära de nationella bolagsformerna i EU:s 

medlemsstater.  

                                                      
56 Welling, The Governing Principles, s. 11-12 samt McGuinness, Business Corporations Law, s. 145-

146. Wegenast har sökt reda ut frågorna i The Law of Canadian Companies, s. 29-44. 
57 McGuinness, Business Corporations Law, s. 146 samt Welling, The Governing Principles, s. 9. 
58 Ontario: Extra-Provincial Corporations Act, R.S.O. 1990, c. E.27. Quebec: An Act Respecting the 

Legal Publicity of Enterprises, R.S.Q., c. P-44.1. Nova Scotia: Corporations Registration Act, R.S.N.S. 

1989, c. 101. New Brunswick: Business Corporations Act, S.N.B. 1981, c. B-9.1. Alberta: Business 

Corporations Act, R.S.A. 2000, c. B-9. Saskatchewan: The Business Corporations Act, R.S.S. 1978, c. B-

10.  Prince Edward Island: Extra-Provincial Corporations Registration Act, R.S.P.E.I. 1988, c. E-14. 

Manitoba: The Corporations Act, C.C.S.M., c. C225. British Columbia: Business Corporations Act, 

S.B.C. 2002, c. 57. Newfoundland and Labrador: Corporations Act, R.S.N.L. 1990, c. C-36.   
59 Puri m.fl., Partnerships and Canadian Business Corporations, s. 154. 
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Därutöver kan konstaterandena användas som grund för ett antagande om att bolags-

formerna i de allra flesta situationer är utbytbara, vilket i detta fall främjar möjligheten 

till konkurrens både på horisontell nivå, d.v.s. provinser sinsemellan, och på vertikal 

nivå, d.v.s. mellan den federala regeringen och en eller flera provinser. Det bör emel-

lertid hållas i åtanke att andra premisser kan påverka möjligheten att konkurrera, men 

utbytbarheten sedd isolerad främjar denna möjlighet.  

2.4 Förekomsten av och förutsättningarna för konkurrerande bolagsrätts-

liga ordningar i Kanada 

2.4.1 Inledning 

I USA:s grundlag finns den s.k. full faith and credit-bestämmelsen,
60

 vilken påbjuder 

att varje delstat måste erkänna utomdelstatliga aktiebolag. Denna regel har historiskt 

sett inneburit att det förekommit konkurrens mellan delstaterna för att söka åstad-

komma bildande respektive registrering av bolag i, och även flyttande av befintliga 

bolag till, den egna delstaten. Det konkurrensmedel som använts har bestått i tillhan-

dahållandet av flexibel bolagsrättslig lagstiftning som är förmånlig för bolagen. Dela-

ware har lyckats attrahera många bolag och detta är delstaten i dag känd för. I rättsve-

tenskapen ansågs tidigare generellt denna s.k. Delaware-effekt
61

 vara en tävling mel-

lan delstaterna om vilken som kunde tillhandahålla mest tillåtande och släpphänt lag-

stiftning. I dag finns en uppsjö av teorier om och förklaringar till varför Delaware-

effekten uppstått och vilka konsekvenser den fått.
62

  

I rättsvetenskaplig doktrin som berör Kanadas bolagsrättsliga utveckling har olika 

åsikter framförts om huruvida sådan konkurrens som här avses förekommit och, om 

den förekommit, vilka effekter konkurrensen haft. Det hävdas att forumshopping, 

såvitt avser bolagsrättsliga regler, aldrig varit ett framträdande fenomen i Kanada. 

Därtill sägs att det inte kan anses ha rått någon aktiv tävlan mellan å ena sidan provin-

serna och å andra sidan den federala regeringen.
63

 Andra pekar på att konkurrens spe-

lat en roll, om än ingen betydande sådan, i den kanadensiska utvecklingen.
64

 I detta 

avsnitt ska beröras teorier kring de pådrivande faktorerna i den kanadensiska utveckl-

ingen.  

                                                      
60 The Constitution of the United States. art. IV § 1.  
61 På engelska kallad för såväl the Delaware Effect som the Delaware Phenomenon. 
62 Se för hänvisningar till artiklar och andra skrifter som behandlar ämnet Puri m.fl., Partnerships and 

Canadian Business Corporations, s. 150-152. 
63 Puri m.fl., Partnerships and Canadian Business Corporations, s. 152. Se även Cumming, D. J. & 

MacIntosh, J. G., The Role of Interjurisdictional Competition in Shaping Canadian Corporate Law, 

International Review of Law and Economics, vol. 20, nr. 2, 2000 [Cumming & MacIntosh, Interjurisdic-

tional Competition], s. 37 samt Gray, W. D., Corporations as Winners under CBCA Reform, Canadian 

Business Law Journal, vol. 39, 2003, s. 22.  
64 Daniels, Should Provinces Compete?. 
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2.4.2 CBCA:s spridning – ett resultat av konkurrens eller av något annat? 

I sin i kanadensisk litteratur diskuterade och ofta nämnda artikel Should Provinces 

Compete? The Case for a Competitive Corporate Law Market presenterar Ronald J. 

Daniels argument som talar för att bolagsrättslig lagstiftning blir som bäst i miljöer där 

den som tillhandahåller lagstiftningen är utsatt för konkurrens. Han menar även, till 

skillnad från majoriteten av de relativt få som berört ämnet, att konkurrens spelat en 

pådrivande roll  i formandet av Kanadas bolagsrättsliga lagstiftning, om än inte på ett 

så påtagligt sätt som hos landets granne i söder.
65

  

Douglas J. Cumming och Jeffrey G. MacIntosh behandlar bl.a. Daniels artikel i The 

Role of Interjurisdictional Competition in Shaping Canadian Corporate Law. I denna 

senare skrift presenteras kanadensiska lagstiftares önskningar att åstadkomma unifor-

mitet i lagstiftningen som en mer trolig förklaring än konkurrens till den bolagsrätts-

liga utveckling som skett från tiden kring då CBCA trädde i kraft.
66

 

År 1986, elva år efter CBCA:s ikraftträdande, hade flera av den federala lagens kärn-

egenskaper fått motsvarigheter i samtliga provinsiella rättsordningar med undantag för 

British Columbia. Daniels argumenterar för att denna i hans ögon febrila lagstiftnings-

aktivitet var en reaktion från provinserna baserad på den konkurrenssituation som 

uppstod när den federala regeringen antog CBCA. Han menar att antagandet och 

marknadsföringen av en otvetydigt bättre bolagsrättslig lagstiftningsprodukt än de 

befintliga var katalysatorn i den harmoniseringsprocess som påbörjades 1975. Den 

snabba spridningen talar enligt Daniels för att konkurrens förekommit.
67

  

Cumming och MacIntosh menar å sin sida att denna spridning av CBCA:s bestämmel-

ser till provinserna inte utgör något starkt argument för att konkurrens förekommit. En 

förutsättning för konkurrens anges vara att det för utbudssidan finns incitament, bl.a. 

ekonomiska sådana, för att attrahera bolag. Delaware är finansiellt beroende av intäk-

ter som härrör från att delstaten attraherat bolag. Detta beroende är inte bara viktigt för 

utbudssidan, utan även för efterfrågesidan i det att beroendet skapar ett skydd mot att 

Delaware agerar opportunistiskt. Det argumenteras att den federala regeringen i Ka-

nada har minst incitament av alla de kanadensiska regeringarna att attrahera bolag, 

eftersom de inkomster som härrör från bolagsbildning enligt CBCA endast utgör en 

obetydlig del av den federala regeringens intäkter. Detta, gör det osannolikt att CBCA 

introducerades som en följd av hög efterfrågan på en eventuellt existerande kanaden-

sisk bolagsrättslig marknad.
68

   

                                                      
65 Daniels, Should Provinces Compete?. 
66 Cumming & MacIntosh, Interjurisdictional Competition. 
67 Daniels, Should Provinces Compete?, s. 152-156. ”Kärnegenskaper” betecknar tio av Daniels uppräk-

nade särdrag hos CBCA, bl.a. oinskränkt bolagsbildning genom registrering och införandet av möjlighet-

en för en person att bilda aktiebolag.    
68 Cumming & MacIntosh, Interjurisdictional Competition, s. 6-8. 
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Utöver provinsernas antagande av regler från CBCA undersöker Daniels fler faktorer 

som talar för att konkurrens haft del i formandet av kanadensisk bolagsrätt. En sådan 

faktor är att aktieägare med viss konsekvens favoriserar vissa provinser vid bolags-

bildnings- respektive bolagsflyttsbeslut och att dessa beslut inte enbart beror på att den 

plats där bolagets ekonomiska aktivitet kommer äga rum är belägen i den valda pro-

vinsen.
69

   

Till följd av att information om beslutsunderlag för val av jurisdiktion saknas söker 

Daniels i stället karakteristika för efterfrågesidan genom att studera hur stor andel 

respektive provins och federationen årligen haft av det totala antalet bildade aktiebo-

lag i Kanada från och med 1975 till och med 1988. Dessa siffror jämförs med siffror 

över den reala bruttonationalprodukten för respektive provins i syfte att utröna om det 

finns något samband mellan bolagsbildningsaktivitet och ekonomisk tillväxt. Finns ett 

sådant samband, kan det användas som argument för att stiftare mekaniskt bildar bo-

lag i den egna provinsen i ekonomiskt goda tider. De data som presenteras kan emel-

lertid inte användas som stöd för förefintligheten av ett samband mellan bolagsbild-

ning och ekonomisk tillväxt, vilket av Daniels i stället tas till intäkt för att pris- eller 

kvalitetsfaktorer i respektive bolagsrättslig ordning kan spela en viss roll för bolags-

bildningsnivåerna.
70

  

Ytterligare stöd för att pris- eller kvalitetsfaktorer spelar roll finner Daniels bl.a. i det 

förhållandet att från och med 1980 till och med 1987 årligen minst 70 procent av ak-

tiebolagen bildade på federal nivå härrörde från Quebec. När potentiella stiftare i 

Quebec önskade bilda aktiebolag valde de sålunda inte per automatik att göra detta i 

den egna provinsen. Detta förklaras delvis bero på att Quebecs Companies Act fram 

till förändringar år 1979 och 1980 saknade många av CBCA:s utmärkande och för 

aktieägare attraktiva drag. Från och med 1980 till och med år 1988 ökade Quebecs 

andel av det totala antalet bildade aktiebolag i Kanada, vilket påstås till viss del ha 

berott på att aktieägare och deras rättsliga rådgivare blev medvetna om de förbättring-

ar som skedde i och med förändringarna år 1979 och 1980 i Quebecs bolagsrättsliga 

lagstiftning. En ytterligare möjlig förklaring till att Quebecs andel ökade, men framför 

allt till att antalet bolag bildade på federal nivå minskade från 19 297 år 1984 till 

11 652 år 1986, är att den federala regeringen år 1985 höjde avgiften för bildande av 

aktiebolag från 200 till 500 kanadensiska dollar.
71

  

Fallet med Quebec anses av Cumming och MacIntosh vara det bästa beviset på att 

konkurrens kan ha förekommit, men beviset avfärdas ändå som i bästa fall tve- eller 

flertydigt. Sålunda menar de att minskningen av antalet bolagsbildningar i Quebec och 

den samtidiga ökningen på federal nivå inte alls säkert berodde på att CBCA trädde i 

                                                      
69 Daniels, Should Provinces Compete?, s. 156. 
70 Ibid., s. 157-161. 
71 Ibid., s. 162-169. 
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kraft. Främst politiska förklaringar framhålls som alternativ till den teori Daniels 

framför i sin artikel. Mycket tillskrivs det då i Quebec styrande politiska partiet Parti 

Québécois, som verkade och fortfarande verkar för att Quebec ska bli självständigt 

från Kanada. Vidare ifrågasätts Quebecs respektive den federala regeringens agerande 

som konkurrensutsatta aktörer.
72

 Enligt en källa ska politiker i Quebec ha krävt att den 

federala regeringen höjde bolagsbildningsavgiften, eftersom det fanns en oro för att 

Quebec inte skulle ha förmåga att enbart genom förändringar i lagstiftningen kunna 

återta de bolag som flyttat från provinsen.
73

 Om detta stämmer är det ett tecken på att 

konkurrens inte förekommit: Om den kanadensiska bolagsrättsliga marknaden varit 

präglad av konkurrens hade Quebec kopierat CBCA:s regler och sänkt sin egen avgift 

i syfte att attrahera bolag.
74

  

Enligt Daniels tyder hans undersökningar av bl.a. trender för bolagsbildning och rätts-

liga faktorer på att konkurrens haft betydelse för den kanadensiska bolagsrättens ut-

veckling, om än inte på ett sätt som liknar det i USA.
75

 Cumming och MacIntosh är 

mer skeptiska till att så varit fallet och sammanfattar att, förutom det ovan anförda, 

bl.a. frånvaron av finansiellt beroende hos provinserna samt frånvaron av en självstän-

dig provinsiell flora av bolagsrättsliga prejudikat är faktorer som antyder att konkur-

rens varken har förekommit eller kommer att förekomma i framtiden.
76

 Frånvaron av 

självständiga prejudikat behandlas i avsnitt 2.4.3.4 som en del av förklaringen till var-

för det kanadensiska bolagsrättsliga klimatet ser ut som det gör. Cumming och MacIn-

tosh är inte ensamma om att anse att konkurrens varken har eller har haft någon fram-

trädande roll i Kanada; denna uppfattning finns representerad på andra håll i den ka-

nadensiska rättsvetenskapen, som visserligen inte är bortskämd med litteratur rörande 

konkurrens och forumshopping.
77

   

På efterfrågesidan finner Cumming och MacIntosh visst stöd för att den som står i 

begrepp att bilda aktiebolag väljer mellan de olika tillgängliga alternativen på basis av 

avgifter för att bilda bolag i respektive provins eller på federal nivå. Det konstateras 

även att skillnaderna mellan de olika avgifterna synes ha blivit av större betydelse i 

takt med att de provinsiella bolagsrättsliga ordningarna förändrats och de materiella 

skillnaderna mellan provinsiell och federal lagstiftning minskat. Även om det finns 

visst stöd för att innehållet i bolagsrätten påverkar valet av jurisdiktion för bolagsbild-

ning, så är de resultat författarna kommer fram till i sina ekonometriska tester blan-

dade. Graden av ekonomisk aktivitet i en jurisdiktion är ett exempel på en faktor som 

                                                      
72 Cumming & MacIntosh, Interjurisdictional Competition, s. 12-13. 
73 Daniels, Should Provinces Compete?, s. 169. 
74 Cumming & MacIntosh, Interjurisdictional Competition, s. 13. 
75 Daniels, Should Provinces Compete?, s. 170-171. 
76 Cumming & MacIntosh, Interjurisdictional Competition, s. 14. 
77 Se t.ex. Puri m.fl., Partnerships and Canadian Business Corporations, s. 152 och Gray, W. D., Corpo-

rations as Winners under CBCA Reform, Canadian Business Law Journal, vol. 39, 2003, s. 22. 
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förefaller spela en väsentligen större roll än den materiella bolagsrätten för antalet 

bildade bolag i jurisdiktionen.
78

   

2.4.3 Särdragen i Kanada: Finns förutsättningar för konkurrens i tillhandahållandet 

av bolagsrättsliga ordningar? 

Trots sin argumentation för att konkurrensen påverkat den kanadensiska bolagsrättens 

utveckling vidgår Daniels att den kanadensiska utvecklingen inte på samma sätt som 

den amerikanska bidragit till framväxten av institut som motsvarar t.ex. Delawares väl 

utvecklade bolagsrättsliga flora av prejudikat och särskilda domstolssystem. Det för-

hållandet att Kanadas utveckling inte kommit lika långt antas i viss mån kunna bero på 

dels att det råder en allmän skepsis mot konkurrens i tillhandahållandet av bolagsrätts-

liga regler samt dels att det finns vissa särdrag i Kanada som försämrar existensvillko-

ren för bolagsrättslig konkurrens.
79

  

Det har argumenterats att provinsiella och federala lagstiftare är mer intresserade av 

att främja uniformitet mellan federal och provinsiell lagstiftning än att nära en ordning 

där konkurrens mellan de olika regeringarna råder.
80

 Det finns många mer eller mindre 

rimliga teorier kring varför konkurrens i Kanada varken har funnits, finns eller inom 

en överskådlig framtid kommer att finnas. I detta avsnitt tas de framträdande argumen-

ten och förklaringarna upp. Innan Kanada behandlas kan det dock vara av värde att 

vända blicken mot Delaware för att se vilka faktorer som anses bidra till att Delaware 

lyckats attrahera och hålla kvar många bolag.  

2.4.3.1 Delawares särdrag 

För det första sägs ett ömsesidigt finansiellt beroende råda mellan å ena sidan Dela-

ware och å andra sidan de aktiebolag som har säte där. Delaware är beroende av skat-

teintäkter som härrör från bolag, medan bolagen är beroende av att Delawares lagstift-

ning är lyhörd för de krav som ställs från bolagens håll, eftersom det är kostsamt att 

byta sätesjurisdiktion. Det förhållandet att en relativt stor andel av delstatens intäkter 

härrör från bolagsrelaterade skatter och avgifter medför att den framtida lyhördheten 

garanteras på grund av att Delaware har för mycket att förlora på att riskera intäkts-

bortfall till följd av att bolag emigrerar till en för bolagen bättre jurisdiktion. För det 

andra innehåller Delawares konstitution en bestämmelse som stipulerar att förändring-

ar av bolagsrättsliga regler kräver kvalificerad majoritet i generalförsamlingens båda 

kamrar.
81

 Detta medför att det blir svårare att upphäva bestämmelser som redan finns i 

lagstiftningen och att det blir svårare att göra avkall på den lyhördhet för bolags önsk-

ningar som delstaten är känd för. För det tredje har Delaware en omfattande stomme 

                                                      
78 Cumming & MacIntosh, Interjurisdictional Competition, s. 36. 
79 Daniels, Should Provinces Compete?, s. 169 f. 
80 Puri m.fl., Partnerships and Canadian Business Corporations, s. 152. 
81 The Constitution of the State of Delaware, art. IX § 1.  
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av bolagsrättsliga prejudikat, domare som är specialiserade på bolagsrätt och särskild 

administrativ kompetens. Dessa särdrag kan inte dupliceras av andra delstater lika lätt 

som bolagsrättsliga regler, vilket beror på att det är förenat med uppstartskostnader att 

utveckla judiciell expertis. Inte heller är det möjligt att över en natt få fram prejudi-

kat.
82

   

2.4.3.2 Uniformitet 

Utvecklingen efter CBCA:s ikraftträdande kan ses som ett resultat av att provinsiella 

och federala lagstiftare är och har varit mer intresserade av att främja uniformitet eller 

åtminstone harmonisering.
83

 Denna förklaring undersöks av Cumming och MacIntosh 

och konstateras vara en mer trolig förklaring än konkurrens till att en så pass hög grad 

av likformighet i den kanadensiska bolagsrätten råder. Det framhålls, med USA som 

exempel, att konkurrens visserligen kan skapa enhetlighet i de bolagsrättsliga lagarna, 

men att enhetligheten i Kanada vid tidpunkten för författandet av artikeln är större än 

den i USA. Det förefaller inte troligt att en lägre grad av konkurrens under en kortare 

period i Kanada skulle kunna resultera i mer uniforma lagar än i USA, där graden av 

konkurrens är högre och konkurrensen fått råda under en längre period, varför en öns-

kan om uniformitet hos lagstiftarna är mer sannolik som förklaring.
84

  

Även historiskt sett finns det indikationer på att kanadensiska lagstiftare strävat efter 

harmoniserad eller uniform bolagsrättslig lagstiftning. Redan 1910 ska frågan om 

uniformitet ha diskuterats under ett möte mellan federala och provinsiella tjänstemän. 

Önskvärdheten i att åstadkomma en uniform bolagsrättslig lagstiftning underströks 

flera gånger därefter, bl.a. på ett av det kanadensiska advokatsamfundets årsmöten 

samt vid en konferens som hölls för det aktuella syftet. Inte förrän 1958 bar emellertid 

diskussionerna frukt i den bemärkelsen att de resulterade i ett utkast till lagstiftning. 

Efter viss omgång visade det sig att detta utkast inte kom att bli något ytterligare än 

just ett utkast. Detta lär ha stått klart kring mitten av 1960-talet, vid vilken tidpunkt det 

inte skulle dröja länge förrän Ontario tillsatte Lawrence-kommittén som utarbetade 

1971 års Business Corporations Act.
85

   

Inom rättsvetenskapen och bland lagstiftarna i Kanada tycks, åtminstone såvitt avser 

bolagsrätten, råda en generell aversion mot konkurrens mellan jurisdiktionerna.
86

 De 

som ställer sig skeptiska till förefintligheten av en bolagsrättslig ordning där konkur-

                                                      
82 Romano, R., The State Competition Debate in Corporate Law, Cardozo Law Review, vol. 8, 1986-

1987, s. 720 ff. 
83 Puri m.fl., Partnerships and Canadian Business Corporations, s. 152.  
84 Cumming & MacIntosh, Interjurisdictional Competition, s. 20. 
85 Ziegel, J. S., The New Look in Canadian Corporation Laws i Ziegel, J. S., Studies in Canadian Com-

pany Law. Volume 2: Corporation and Securities Law in the ’Seventies, Butterworths, Toronto, 1971, s. 

62-65. 
86 Daniels, Should Provinces Compete?, s. 170 samt Cumming & MacIntosh, Interjurisdictional Competi-

tion, s. 10. 
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rens tillåts råda argumenterar många gånger för att sådan konkurrens generellt sett 

leder till en depraverad bolagsrätt. Tankemodellen ser, något förenklad, ut som följer: 

En delstat, provins e.d. som är beroende av intäkter som härrör från aktiebolag är mer 

lyhörd för de krav som kommer från aktiebolagen p.g.a. rädsla för att bolagen kommer 

att emigrera och intäkterna minska om lyhördheten inte upprätthålls. Hotet om emi-

gration gör att ledningen i aktiebolag kan kräva och få gehör för t.ex. mindre strikta 

ansvarsregler, vilket sker på aktieägares bekostnad. Genom den mer eller mindre kon-

tinuerliga urvattning av reglerna som sker nås i sinom tid ett stadium där den bolags-

rättsliga ordningen inte längre är ansvarsfull i den bemärkelsen att intressen som bör 

skyddas får stå tillbaka för bolags intressen.
87

  

2.4.3.3 Den kanadensiska bolagsrättsliga marknaden och dess förutsättningar för 

konkurrensbegränsande samarbete 

Den historiska frånvaron av en väl utvecklad bolagsrättslig infrastruktur kan vara ett 

resultat av den relativt fragmenterade karaktär som den kanadensiska bolagsrättsliga 

marknaden har. I och med mångfalden av jurisdiktioner som tillhandahåller bolagsrätt 

och den kanadensiska marknadens förhållandevis ringa storlek kan det argumenteras 

för att varken den federala regeringen eller någon av provinserna kan ta en marknads-

andel som är så stor att intäkterna som härrör från den täcker de uppstartskostnader 

som följer av utvecklandet av en bolagsrättslig infrastruktur. Sålunda avstår jurisdikt-

ionerna från att utveckla en sådan infrastruktur. Argumentet tar dock inte hänsyn till 

förhållanden längre fram i tiden: Det är fullt möjligt att de investeringar som görs le-

der till att attraktiviteten ökar hos den bolagsrättsliga produkt som den investerande 

jurisdiktionen tillhandahåller, vilket kan betyda att investeringen på sikt visar sig lön-

sam. Daniels menar att det inte finns någon anledning att tvivla på förmågan hos åt-

minstone en av de kanadensiska jurisdiktionerna att genom att tillhandahålla en bättre 

lagstiftningsprodukt ta en större marknadsandel än vad som vore fallet på en icke kon-

kurrensutsatt marknad.
88

     

Ett resonemang som delvis motsäger det i föregående stycke sagda men som också 

kan förklara att ett konkurrenspräglat klimat inte vuxit fram i Kanada är att det finns 

relativt stort utrymme och goda möjligheter för regeringarna att samordna sina age-

randen på ett sådant sätt att konkurrensen minimeras, vilket beror på att de jurisdikt-

ioner som tillhandahåller bolagsrätt i Kanada (elva) är relativt få i jämförelse med 

USA (50). Fåtaligheten bidrar till att hålla nere kostnaderna för att förhandla, upprätta 

och verkställa explicita och implicita samarbeten och överenskommelser vilkas syften 

är att begränsa eller förhindra konkurrens. Genom att kostnaderna hålls nere skapas 

                                                      
87 Cary, W. L., Federalism and Corporate Law: Reflections upon Delaware, Yale Law Journal, vol. 83, 

nr. 4, 1974, s. 668 f., Dent, Jr., G. W., For Optional Federal Incorporation, Journal of Corporation Law, 

vol. 35, 2009-2010, s. 505 f. samt Daniels, Should Provinces Compete?, s. 170 f. 
88 Daniels, Should Provinces Compete?, s. 180. 
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bättre förutsättningar för att sådana åtaganden som här avses fullföljs och upprätthålls, 

även i situationer då det finns incitament för en jurisdiktion att inte efterleva ett sådant 

åtagande.
89

 

Det saknas förvisso bevisning som talar för att det förekommit koordinerade beteen-

den ämnade att begränsa konkurrensen i Kanada, och Daniels menar att det kan vara 

svårt att finna realistiska förklaringar till att kanadensiska regeringar skulle föredra att 

inte konkurrera. Två förklaringar framförs i Daniels artikel. Den första bygger på att 

rättvisa uppnås genom att man begränsar konkurrensen och på så sätt uppnår den för 

jurisdiktioner mest jämlika fördelningen av resultat. Det är emellertid inte alls säkert 

att rättvisa innebär eller innefattar jämlik fördelning av resultat – lika väl kan det vara 

fråga om jämlika utgångsförutsättningar. Den andra bygger på att det finns en rädsla 

bland jurisdiktioner för att investeringar avsedda att öka den egna bolagsrättens attrak-

tivitet inte blir lönsamma p.g.a. risken för att relativt små förändringar i en annan ju-

risdiktion gör att aktiebolag emigrerar från den egna jurisdiktionen. Romanos under-

sökningar talar dock i motsatt riktning: Det är kostsamt för aktiebolag att byta sätesju-

risdiktion, varför små förändringar i andra jurisdiktioner sannolikt inte har någon 

märkbar effekt i den egna jurisdiktionen. Det är emellertid inte så kostsamt att juris-

diktioner helt och fullt kan nonchalera risken för att aktiebolag emigrerar från den 

egna jurisdiktionen.
90

 

2.4.3.4 Överlappande värdepappers- och bolagsrätt samt beslutande organs behö-

righet 

En faktor som i hög grad gör det svårare för en kanadensisk jurisdiktion att utveckla 

en självständig bolagsrätt är att den kanadensiska bolagsrätten och värdepappersrätten 

överlappar varandra. Värdepappersrättsliga regler tillämpas på basis av var investerare 

har sitt hemvist. I varje provins finns dessutom en statlig värdepapperskommission
91

 

med dömande och verkställande funktioner. Kommissionernas jurisdiktion bestäms 

också den med utgångspunkt i var investerare har sitt hemvist. Detta innebär att vissa 

fördelar med en bolagsrättslig ordning i en given jurisdiktion kan urholkas genom 

beslut av en värdepapperskommission tillhörande såväl den givna jurisdiktionen som 

andra jurisdiktioner.
92

 

                                                      
89 Ibid., s. 180 f. samt not 115 och 116.  
90 Romano, R., Law as a Product: Some Pieces of the Incorporation Puzzle, Journal of Law, Economics, 

and Organization , vol. 1, 1985, s. 248 f., Romano, R., The State Competition Debate in Corporate Law, 

Cardozo Law Review, vol. 8, 1986-1987,  s. 720 ff. samt Daniels, Should Provinces Compete?, s. 182. 
91 Ett exempel på en sådan värdepapperskommission är Ontario Securities Commission, 

http://www.osc.gov.on.ca/. 
92 Daniels, Should Provinces Compete?, s. 182-183. 
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I USA finns en myndighet – en börs- och värdepapperskommission
93

 – med befogen-

heter som liknar de hos de kanadensiska provinsiella kommissionerna. Den ameri-

kanska kommissionens befogenheter är emellertid mer begränsade. Detta kan ha sin 

förklaring i att värdepappersreglering i stort är en federal angelägenhet i USA, medan 

det ankommer på provinserna i Kanada. Sålunda finns möjligheter för provinsiella 

lagstiftare i Kanada att använda värdepappersrätten som ett medel för att styra aktie-

bolags beteende, och möjligen utnyttjas dessa möjligheter på detta vis.
94

  

Så länge tillämpningen av värdepappersrätt i Kanada baseras på var investerare har sitt 

hemvist kommer en självständig flora av prejudikat på bolagsrättens område troligtvis 

inte kunna växa fram, eftersom den som stiftar värdepappersrättslig lagstiftning alltid 

kan trumfa tillåtande bolagsrättslig lagstiftning. Ser man bakåt i tiden finns exempel 

på att lagstiftare på värdepappersrättens område har reglerat områden som kanske 

snarare är att hänföra till bolagsrätt än värdepappersrätt: Kommunicering med aktieä-

gare, aktiebolags avtal med personer med intressen i bolaget och transaktioner där 

publika aktiebolag blir privata. Därutöver har de provinsiella värdepapperskommiss-

ionerna bl.a. befogenhet att i allmänintressets namn meddela handelsstopp för att på så 

sätt förhindra en transaktion, vilken inte nödvändigtvis är förbjuden enligt bolagsrätts-

liga regler.
95

 

Till kategorin oförmåga för jurisdiktionerna att utveckla en självständig bolagsrätt hör 

även förhållanden som är hänförliga till det kanadensiska domstolssystemet. I Dela-

ware väljs domare av delstaten, vilket gör att sådana domare kan väljas som kommer 

att fortsätta döma på Delawares redan inslagna bana. Vidare kan delstaten välja att 

inte förlänga mandattiden för den domare som inte dömer i enlighet med vad som 

påbjuds av delstatens etablerade prejudikat. I Kanada väljs domare federalt och tjänst-

gör på livstid. Provinserna kan alltså inte söka utforma en självständig bolagsrätt ge-

nom att välja respektive entlediga domare. En ytterligare skillnad från Delaware är att 

det i Kanada saknas separata domstolar som ägnar sig åt affärsjuridik. I Ontario finns 

dock sedan 1991 ett initiativ kallat The Commercial List, vilket är en lista där domare, 

så länge de är upptagna på listan, endast ägnar sig åt fall med affärsjuridisk anknyt-

ning.
96

 

En faktor som bidrar till svårigheterna för de kanadensiska provinserna att utveckla, 

men kanske även att bibehålla en redan utvecklad självständig bolagsrätt är att Kana-

das högsta domstol, Supreme Court of Canada, har behörighet att granska de provinsi-

ella överinstansernas beslut. Detta kan, tillsammans med det faktum att domare väljs 

                                                      
93 United States Securities and Exchange Commission, http://www.sec.gov/. 
94 Daniels, R. J. & MacIntosh, J. G., Toward a Distinctive Canadian Corporate Law Regime, Osgoode 

Hall Law Journal, vol. 29, 1991, s. 896-900. 
95 Cumming & MacIntosh, Interjurisdictional Competition, s. 16. 
96 Ibid., s. 16-17. 
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av den federala regeringen, förklara varför ingen domstol specialiserad på bolagsrätts-

liga eller ens affärsjuridiska frågor etablerats i Kanada. Utvecklingen synes dock gå 

mot att bolagsrättsliga frågor avgörs slutligt i de provinsiella överinstanserna.
97

  

2.4.3.5 Övriga förklaringar 

Två ytterligare särdrag på den kanadensiska marknaden undersöks av Daniels som 

möjliga förklaringar till frånvaron av konkurrens. Det första särdraget behandlas även 

av Puri m.fl. i Partnerships and Canadian Business Corporations
98

 och går ut på att 

kanadensiska jurister som ägnar sig åt bolagsrätt skulle vara mer konservativt inställda 

än deras amerikanska motsvarigheter till att exponera sina klienter mot främmande 

bolagsrättsliga ordningar. Denna inställning sägs ha sin grund i vissa regler i Kanada 

som försvårar för en jurist att lämna råd o.d. rörande rätten i en annan provins än den 

där juristen har sitt hemvist. Det misstänks därför att kanadensiska jurister drar sig för 

att råda sina klienter att byta sätesjurisdiktion p.g.a. rädsla för att förlora framtida in-

täkter och ytterst för att mista klienterna. Det finns dock ett antal förhållanden som 

med styrka talar emot att det skulle finnas en ovilja av här aktuellt slag hos kanaden-

siska jurister: Många advokatbyråer finns och verkar i samtliga provinser och det finns 

därutöver sammanslutningar av byråer som bildar nationella nätverk. De byråer som 

inte ingår i en sådan sammanslutning har många gånger formella eller informella sam-

arbeten med en eller flera byråer belägna över hela landet. Dessutom är det osannolikt 

att en advokatbyrå skulle kunna komma undan med att ge råd som i större utsträck-

ning är baserade på byråns egna intressen än klientens.
99

 

Det andra förhållandet som framförs som en förklaring är att en stor del av den kom-

mersiella aktiviteten är starkt koncentrerad, varför i princip endast jurisdiktionerna 

Ontario och Kanada är attraktiva för aktiebolag som vill ha geografisk närhet till 

centra för ekonomisk aktivitet. Enligt argumentet skulle t.ex. representanter från ak-

tiebolags ledningar inte vara villiga att lägga tid och kostnader på att resa till och från 

avlägsna platser i händelse av en bolagsrättslig tvist. Detta argument faller dock redan 

i startgroparna; Delaware är ett exempel på att en jurisdiktion kan nå en marknadsle-

dande ställning trots att den inte är ett centrum för kommersiell aktivitet. Därutöver 

finns modern kommunikationsteknik som gör att det inte är nödvändigt att ett bolags 

operativa verksamhet äger rum på samma plats som dess huvudkontor.
100

  

En ytterligare faktor som kan ha haft någon betydelse är att Kanada, före det att 

CBCA-vågen började skölja upp från Ontario i början av 1970-talet, inte hade den 

stora olikhet i de olika jurisdiktionernas bolagsrättsliga lagstiftning som funnits i USA 

                                                      
97 Daniels, Should Provinces Compete?, s. 186-187 samt Cumming & MacIntosh, Interjurisdictional 

Competition, s. 17-18. 
98 Puri m.fl., Partnerships and Canadian Business Corporations, s. 152. 
99 Daniels, Should Provinces Compete?, s. 184-186. 
100 Daniels, Should Provinces Compete?, s. 186. 
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och dess delstater.
101

 I stället var, som nämnts ovan i avsnitt 2.2.3.2, provinserna i 

huvudsak uppdelade i två läger, vilka vart och ett inbördes hade relativt likformiga 

regler.  

Till skillnad från hur det historiskt sett ut i USA har advokatkåren i Kanadaför det 

mesta inte sporrat bolagsrättsliga reformer. Inte heller har praktiskt verksamma jurister 

konsulterats i nämnvärd utsträckning när förändringar i lagstiftningen stundat. Ett 

undantag finns förvisso i de ansträngningar som gjordes av den federala regeringen 

inför förändringarna i CBCA som skedde 2001, men generellt har bolagsrättsliga re-

former initierats och formulerats av regeringen som emellanåt tagit hjälp av akade-

miskt verksamma eller lagda jurister. Det har inte funnits något institutionaliserat nät-

verk för kommunikation genom vilket bolags ledningar kunnat göra sig hörda.
102

    

2.5 Sammanfattning och reflektion 

I Kanada är det möjligt att bilda bolag på provinsiell nivå och på federal nivå. De olika 

aktiebolagsformerna ligger funktionellt sett mycket nära varandra. I konstitutionen 

görs en åtskillnad mellan provinsiella och federala ändamål, men denna bortses i stort 

från i praktiken. Sålunda är de olika bolagsformerna i princip utbytbara, vilket främjar 

möjligheten för bolagsformerna att konkurrera med varandra.  

Det finns dock i dag inga framträdande fördelar med att välja antingen den ena eller 

den andra bolagsformen: Om ett bolag kommer bedriva verksamhet i två eller flera 

provinser kan de administrativa kostnaderna bli något lägre om stiftarna väljer att 

bilda bolaget på federal nivå.
 
Ska verksamhet bedrivas i en eller två provinser lönar 

det sig troligtvis att bilda bolaget på provinsiell nivå, eftersom stiftarna då slipper den 

federala registreringsproceduren, som beskrivits som mer omständlig och tidskrävande 

än dess provinsiella motsvarigheter.
103

  

Den kanadensiska bolagsrättens bakgrund är brokig. Särskilt utmärkande är dels de 

många olika sätt på vilka bolag historiskt sett kunnat bildas samt dels den stiltje som 

rådde från mitten av 1800-talets senare hälft och som sannolikt spelat en roll i den 

kanadensiska utvecklingen som påbörjades 1971 i och med OBCA:s ikraftträdande. 

Denna statut, som kom att bli förebilden för CBCA, innehöll många materiella förbätt-

ringar och innebar ett stort steg framåt för den kanadensiska bolagsrätten. Den ditin-

tills avstannade utvecklingen bidrog till att de förändringar som fick genomslag fick 

ett relativt tydligt sådant.  

Det går att argumentera för att CBCA i många materiella och formella hänseenden var 

en bättre bolagsrättslig lag än dess föregångare, men även bättre i jämförelse med de 

vid tidpunkten för CBCA:s ikraftträdande gällande provinsiella bolagsrättsliga regler-

                                                      
101 Puri m.fl., Partnerships and Canadian Business Corporations, s. 152. 
102 Cumming & MacIntosh, Interjurisdictional Competition, s. 11. 
103 McGuinness, Business Corporations Law, s. 175. 
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na, dock möjligen med undantag för de i Ontario. Denna kvalitativa skillnad bör rim-

ligtvis ha varit en av faktorerna som gjorde att provinserna en efter en antog lagstift-

ning som i stora delar byggde på CBCA. Sålunda kan det troligtvis sägas att den för-

hållandevis höga regelharmoni som i dag finns på bolagsrättens område i Kanada är 

ett resultat av antagandet av en bättre lag. Resonemangen och förklaringarna som le-

der till denna slutsats är emellertid olika, och det finns fler förklaringar än bara en som 

kan betraktas som rimliga.   

Daniels menar att CBCA på grund av dess kvalitet gjorde att provinserna valde att 

följa efter i sin lagstiftning av rädsla för att förlora marknadsandelar till den federala 

giganten. Cumming och MacIntosh argumenterar å sin sida för att lagstiftningskon-

kurrens inte förekommit, utan att den mekanism som ligger bakom de provinsiella 

lagstiftarnas beteende är ett gemensamt övergripande mål att harmonisera den kana-

densiska bolagsrätten.  

Det kan inte med säkerhet sägas att den kanadensiska bolagsrättsliga utvecklingen 

sedd mer generellt ägt rum utan några som helst inslag av konkurrens. Det mesta som 

i detta arbete framlagts pekar emellertid på att konkurrensen på bolagsrättens område 

varit begränsad. I detta sammanhang framstår strävandena efter uniformitet som en 

rimlig förklaring; lagstiftare stiftar lag med ett övergripande mål att åstadkomma lik-

formighet snarare än att söka attrahera bolagsbildning i och flyttning av bolag till den 

egna jurisdiktionen. Förklaringarna till att just uniformitet är målet kan vara många. 

Kanske beror det på en lagstiftningskultur som vuxit fram eller på att det inte funnits 

tillräckligt starka incitament för att konkurrera.
104

 Det bör vidare noteras att det är 

möjligt att harmonisering mellan provinserna inte varit ett mål i sig, utan att provin-

serna sökt stifta lag med CBCA som modell, d.v.s. sökt åstadkomma uniformitet mel-

lan den egna och den federala lagstiftningen, vilket i sin tur resulterat i att de respek-

tive provinsernas lagstiftning blivit enhetlig.   

Före CBCA förefaller emellertid initiativen för uniformitet inte ha varit särskilt kraft-

fulla, även om de utan tvekan förekommit. Det kan således argumenteras för att den 

harmonisering som ägt rum inte berott på att uniformitet varit det mål som satts på 

piedestal, utan att harmoniseringen haft andra orsaker. Det går givetvis inte att säga 

vad som är rätt eller fel beträffande de underliggande orsakerna till utvecklingen efter 

CBCA:s ikraftträdande. Så mycket kan dock sägas, att en strävan efter uniformitet 

förefaller ha varit en mer betydande orsak än konkurrens: Cumming och MacIntosh 

presenterar argument som talar mot att konkurrens varit en pådrivande faktor i ut-

                                                      
104 Härvid kan hänvisas till delstaten Delaware, vilkens intäkter till relativt stor del härrör från bolag med 

säte där. Att intäkterna är relativt stora kan tillskrivas det förhållandet att Delaware har lyckats skapa en 

bolagsrättslig ordning som rent faktiskt är attraktiv för bolag, men också det förhållandet att Delaware är 

en relativt liten delstat, vilket betyder att samma intäkter i absoluta tal skulle utgöra en mindre andel av de 

totala intäkterna i en annan delstat.  
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vecklingen, och lägger fram uniformitetsförklaringen som alternativ. Att uniformitet 

varit ett övergripande mål för lagstiftare är en frekvent förekommande uppfattning i 

det för detta arbete undersökta materialet. Det förhåller sig dessutom så, att ansträng-

ningar för uniformitet gjorts, även om dessa varit mindre lyckade. Förklaringen ter sig 

därutöver rimlig eftersom det inte på något sätt är unikt att man inom ramen för en 

sammanslutning av jurisdiktioner, vare sig det rör sig om en federation eller något 

annat mellan- eller överstatligt samarbete, söker åstadkomma likformighet i lagstift-

ningen på vissa områden.    

Uniformitetssträvandena presenteras i detta arbete både som argument mot att konkur-

rens varit den drivande faktorn i utvecklingen efter 1975 och som ett av de särdrag 

som finns i Kanada och som försämrar existensvillkoren för konkurrens i tillhandahål-

landet av bolagsrättslig lagstiftning. Ett annat av särdragen påstås vara att det finns 

förutsättningar för jurisdiktionerna att samarbeta på ett sådant sätt att konkurrensen 

begränsas. Det finns ingen konkret bevisning som talar för att sådant samarbete före-

kommit, men härvid får inte bortses från att harmoniseringsarbete rimligen bör anses 

falla inom ramen för vad som anses begränsa konkurrensen.  

Vid sidan av teorin om uniformitetsmålet som ett av den kanadensiska marknadens 

särdrag är de mest utstickande teorierna att jurisdiktionerna saknar incitament för kon-

kurrens, att värdepappersrätten och bolagsrätten överlappar varandra och att de beslu-

tande organens struktur förhindrar att en konkurrenspräglad marknad för bolagsrätt 

växer fram. Jurisdiktionerna anges sakna incitament för att konkurrera på grund av att 

de uppstartskostnader som skulle uppstå för en jurisdiktion som satsar på att bli den 

mest attraktiva skulle bli större än de intäkter som därvid skulle erhållas. Denna hypo-

tes tar inte hänsyn till att en sådan investering kan visa sig lönsam på lång sikt, varför 

sannolikheten att hypotesen stämmer troligen är låg.  

Mer troligt är dock att de strukturella förhållanden som beskrivs rent faktiskt också har 

åtminstone en viss konkurrenshindrande verkan. Det finns exempel på att normgi-

vande värdepappersmyndigheter har trumfat bolagsrättslig lagstiftning och det kana-

densiska domstolssystemets struktur lämpar sig inte lika väl för upprätthållandet av en 

konkurrenspräglad bolagsrätt som fallet är i USA. Att det är nämnda förhållanden som 

sådana som hindrar konkurrensen bör emellertid inte tas för givet, men det är möjligt 

att t.ex. stiftare som överväger att bilda bolag i en given jurisdiktion på grund av den 

osäkerhet som dessa förhållanden för med sig väljer att avstå från att bilda bolaget.  

Svaret på frågan om konkurrens förekommit eller kan förekomma i Kanadas bolags-

rättsliga utveckling är varken svart eller vitt. Svaret kommer att variera beroende på 

hur den som ställer frågan definierar begreppet konkurrens. Om begreppet endast av-

ser förefintligheten av en valmöjlighet för den som står i begrepp att bilda eller flytta 

ett bolag så bör frågan kunna besvaras jakande, åtminstone i viss mån. Sådant begrep-

pet används i detta arbete torde emellertid någon grad av aktivitet från de konkurre-
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rande jurisdiktionerna i syfte att attrahera bolag förutsättas. Med denna definition talar 

det mesta för att konkurrens, om den alls förekommit, spelat en begränsad roll i den 

kanadensiska bolagsrättens utveckling efter CBCA:s ikraftträdande. I stället synes 

andra faktorer, t.ex. en önskan om likformighet i lagstiftningen, i större utsträckning 

ha varit pådrivande. Även dessa andra faktorers förefintlighet är dock förenad med 

osäkerhet. Det bör dock med viss säkerhet kunna sägas att kraftfulla lagstiftningsini-

tiativ, som CBCA, kan få brett genomslag. Detta torde förutsätta att det finns ett om-

fattande reformbehov och att den slutliga lagstiftningsprodukt som framläggs håller 

hög kvalitet.  
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3 EU 

3.1 Inledning 

Mycket har hänt sedan Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) bildades år 

1951. I dag är EU i egenskap av ett långtgående och framskridet överstatligt samar-

bete en självklar institution i Europa och i världen i övrigt. Trots detta är EU inte en 

helt friktionsfri organisation: Medlemsstaterna är långt ifrån alltid eniga i alla frågor 

och inte minst är detta fallet på bolagsrättens område. En av de fyra grundläggande 

friheterna, etableringsfriheten, är enligt många, inklusive kommissionen, inte fullfjäd-

rad för bolag med säte i EU:s medlemsstater.   

Här ges en historisk tillbakablick avseende främst EU, men även Europa, vilken leder 

in på de bolagsrättsliga frågeställningar om gränsöverskridande rörlighet som sedan 

länge givit upphov till problem för EU och dess medlemsstater. Även vissa av de för-

sök som gjorts för att underlätta den gränsöverskridande rörligheten berörs. EU-

domstolens praxis på området samt de hinder som finns mot att bolag fritt kan röra sig 

på den inre marknaden beskrivs mer detaljerat. Förslaget till en förordning om privata 

europabolag berörs, med fokus på de egenskaper som gör att den föreslagna förord-

ningen, om den realiseras, skulle kunna konkurrera med de befintliga nationella bo-

lagsrättsliga lagstiftningarna.        

3.2 Hur har den rådande bolagsrättsliga ordningen vuxit fram? 

3.2.1 Inledning  

En historisk tillbakablick i fråga om Europa och i synnerhet EU låter sig inte göras i 

en handvändning. Det är inte helt rättvisande att söka framställa Europa som en rätts-

lig enhet, men det skulle ligga utanför ramarna för detta arbete att ge en utförligare 

beskrivning av den europeiska rättshistorien. Sålunda beskrivs här mycket kortfattat 

hur utvecklingen i Europa sett ut, för att sedan låta blicken vändas mot EU. Den bo-

lagsrättsliga utvecklingen istår i fokus, särskilt de frågor om gränsöverskridande rör-

lighet som är av intresse för detta arbete. 

3.2.2 Allmänt
105

 

Redan under vår (gregorianska) tideräknings första sekel hade stora delar av Europa 

påverkats av den romerska rätten. Detta berodde till stor del på att kännedom om den 

romerska rätten tillsammans med läran om kristendomen spreds av missionärer. Inom 

ramen för den kristna kyrkan gällde den kanoniska rätten, vilken även den spelade en 

betydande roll i den europeiska rättens framväxt. Ur dessa två rättssystem kom under 

1000-talets första hälft den romersk-kanoniska rätten och den tysk-romerska rätten. De 

                                                      
105 Avsnittet bygger, förutom där annat anges, i sin helhet på Bernitz, U. & Kjellgren, A., Europarättens 

grunder, 4 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2010, kap. 2, Den europeiska integrationen: framväxt 

och utveckling, s. 4-18. 
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fyra tillsammans rönte under 1000-talet stor utbredning i Europa tack vare deras auk-

toritet och juridiska kvalitet. Naturrätten, med dess rötter i antiken, präglade – om än i 

många olika former – sätten att analysera och förklara rätten fram till 1800-talet, då 

den historiska skolan började vinna mark i Europa. Även liberalistiska tankegångar 

var framträdande under detta århundrade. Ny social lagstiftning växte fram under 

1800- och 1900-talen, och i tiden kring sekelskiftet till 1900-talet etablerades ett nor-

diskt lagstiftningssamarbete på handelsrättens område. De fascistiska, kommunistiska 

och nazistiska rörelser som växte fram efter första världskriget kan delvis förklaras 

som reaktioner på den liberalism som rådde.
106

   

Efter andra världskriget inleddes det samarbete som senare kom att bli EU. För att 

säkerställa ett hållbart fredligt samarbete mellan europeiska länder upprättades 1951 

EKSG av Frankrike, Västtyskland, Italien, Belgien, Nederländerna och Luxemburg. 

De sätt på vilka institutionerna och rätten inom ramen för EKSG var utformade sådde 

fröna till hur EU:s institutionella och rättsliga struktur i dag ser ut.  De sex länder som 

ingick i EKSG undertecknade 1957 Romfördragen,
107

 genom vilka bl.a. Europeiska 

ekonomiska gemenskapen (EEG) upprättades.
108

 Detta innebar att medlemsstaterna 

ingick i en tullunion och tillskapade en gemensam marknad baserad på fri gränsöver-

skridande rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer, d.v.s. samma fyra subjekt 

som i dag enligt bl.a. EUF-fördraget art. 26.2 ska åtnjuta fri rörlighet på den inre 

marknaden. Vidare bildades inom EEG fyra centrala institutioner: Ministerrådet, 

kommissionen, den parlamentariska församlingen och domstolen.  

Som en reaktion på bildandet av EEG grundades 1960 Europeiska frihandelssamman-

slutningen (EFTA) av Storbritannien, Schweiz, Österrike, Portugal, Sverige, Norge 

och Danmark. Senare anslöt Finland, Island och Liechtenstein. I dag består EFTA av 

Norge, Liechtenstein, Island och Schweiz – övriga f.d. medlemsstater har anslutit till 

EU. 

Efter administrativa reformer 1967 benämndes EEG, EKSG och EURATOM tillsam-

mans fortsättningsvis Europeiska gemenskaperna (EG). 1968 uppnåddes målsättning-

en med tullunionen. 1973 blev Storbritannien, Danmark och Irland medlemmar i EG. 

Under den senare delen av 1970-talet och i början av 1980-talet avstannade EG:s ut-

veckling något. Grekland tillträdde som medlem 1981 och Portugal samt Spanien som 

medlemmar 1986. Samma år antogs Enhetsakten, vilken trädde i kraft året därpå. Ak-

                                                      
106 Europeisk rättshistoria, http://www.ne.se/europeisk-rättshistoria, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-

04-18. 
107 Romfördragen åsyftar Fördraget om upprättande av Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG-

fördraget) och Fördraget om upprättande av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom-fördraget). 
108 Även Europeiska atomenergigemenskapen (EURATOM) upprättades genom Romfördragen. EURA-

TOM är ett samarbete som avser utvecklingen av kärnenergin för fredliga ändamål.  
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ten, som innebar bl.a. att den inre marknaden etablerades och att medlemsstaternas 

samarbetsområden blev fler, satte åter fart på EG:s utveckling. 

EU bildades genom Maastrichtfördraget, vilket trädde i kraft 1993. Medlemsstaternas 

samarbete utvidgades ytterligare till att avse bl.a. upprättandet av en ekonomisk och 

monetär union (EMU) och en centralbank (ECB) samt utarbetandet av en gemensam 

utrikes- och säkerhetspolitik. 1994 bildades Europeiska ekonomiska samarbetsområ-

det (EES), vilket syftade till att utvidga och fördjupa relationerna mellan å ena sidan 

EU och dess medlemsstater och å andra sidan EFTA-länderna. Året därpå lämnade 

Sverige, Finland och Österrike EFTA och EES för att i stället bli medlemmar i EU.  

I dag har EU 27 medlemsstater från alla delar av Europa. ECB har funnits sedan 1999 

och 17 av medlemsstaterna använder euron som valuta. Genom Amsterdamfördraget 

av 1997 och Nicefördraget av 2000 har EU:s fördrag reviderats och förbättrats. En 

större förändring skedde genom Lissabonfördraget, som trädde i kraft i slutet av 2009. 

Lissabonfördragets ikraftträdande innebar att EU fick två grundläggande fördrag; för-

draget om Europeiska unionen (EU-fördraget), vilket bygger på 1992 års 

Maastrichtfördrag, samt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-

fördraget), vilket bygger på 1957 års Romfördrag. Vidare innebar det att EU:s stadga 

om de grundläggande rättigheterna blev juridiskt bindande. Den institutionella struk-

turen och beslutsformerna förändrades något, medan den materiella rätten i stort för-

blev oförändrad.  

3.2.3 Särskilt om bolagsrätten 

Genom 1957 års Romfördrag skapades embryot till vad som i dag är EU:s inre mark-

nad. I fördraget fanns regler om rätt för aktiebolag att etablera sig i andra medlemssta-

ter än ursprungsstaten utan att bli underkastade mer restriktiva bolagsrättsliga reg-

ler.
109

 (Ursprungsstaten avser den medlemsstat enligt vilkens regler ett bolag bildas, 

medan den stat till vilken ett bolag väljer att flytta benämns värdstaten.) 1968 utfär-

dade EG det första bolagsrättsdirektivet. Detta direktiv var det första i raden av rätts-

akter på bolagsrättens område som så småningom skulle komma att utfärdas av EG 

och senare EU.
110

 Direktiven har fått stort genomslag i medlemsstaterna,
111

 medan de 

två förordningar som antagits – stadgan om europabolag
112

 (SE-förordningen) samt 

                                                      
109 McCahery, J. A. & Vermuelen, E. P. M., The Changing Landscape of EU Company Law, TILEC 

Discussion Paper, DP2004-023, 2004, s. 9.  
110 Se för en sammanställning av bolagsrättsdirektiven och andra rättsakter på bolagsrättens område 

kommissionens webplats, http://ec.europa.eu/internal_market/company/official/index_en.htm#directives. 
111 Modernare bolagsrätt och effektivare företagsstyrning i Europeiska unionen – Handlingsplan, 

KOM(2003) 284 slutlig, s. 7. 
112 Rådets förordning (EG) nr. 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag. Se även 

rådets direktiv 2001/86/EG av den 8 oktober 2001 om komplettering av stadgan för europabolag vad 

gäller arbetstagarinflytande. 
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förordningen om europeiska ekonomiska intressegrupperingar
113

 (EEIG-förordningen) 

– inte rönt vidare stor framgång.   

De första direktiven
114

 återgav i princip medlemsstaternas nationella lagstiftning. 

Harmonisering stod högt på agendan, vilket medförde att många av reglerna som kom 

genom de första direktiven var obligatoriska för medlemsstaterna att implementera. 

Den andra vågen av direktiv,
115

 som kom efter det att Storbritannien, Danmark och 

Irland blivit medlemmar, var av mer flexibel karaktär och gav medlemsstaterna möj-

lighet att välja om de ville använda reglerna eller inte. Trots den utveckling som sked-

de från den första vågen till den andra vågen av direktiv kritiserades såväl de tidigaste 

som de efterföljande direktiven för att vara för stelbenta, vilket ledde till att den eko-

nomiska integration man ville uppnå förblev ett mål och inte verklighet. Ett steg i 

strävandena efter denna integration var 1985 års utfärdande av EEIG-förordningen, 

vilken möjliggjorde för bolag från olika medlemsstater att utveckla vissa gemen-

samma verksamheter utan att behöva fusioneras eller bilda ett samägt dotterbolag.
116

  

De två bolagsrättsdirektiv som kom mellan 1986 och 1992
117

 var än mer flexibla än de 

direktiv som dittills antagits, men de standarder som etablerades genom direktiven var 

fortfarande relativt höga i jämförelse med reglerna på nationell nivå. EG:s direktiv på 

bolagsrättens område framstod i detta skede till viss del som otillräckliga på grund av 

kompromisser, vilka hade fått göras till följd av att många av medlemsstaterna vär-

nade om sina egna lagstiftningsprodukter.
118

  

Genom Maastrichtfördraget, där bl.a. subsidiaritetsprincipen
119

 infördes, begränsades 

kommissionens verkställande befogenheter något. Med subsidiaritetsprincipen och 

proportionalitetsprincipen
120

 som grundstenar har kommissionen introducerat en ny 

                                                      
113 Rådets förordning (EEG) nr. 2137/85 av den 25 juli 1985 om europeiska ekonomiska intressegruppe-

ringar (EEIG). 
114 Rådets första direktiv 68/151/EEG, som ersatts av Europaparlamentets och rådets direktiv 

2009/101/EG samt rådets andra direktiv 77/91/EEG som ersatts av Europaparlamentets och rådets direk-

tiv 2012/30/EU. 
115 Rådets tredje direktiv 78/855/EEG, som ersatts av Europaparlamentets och rådets direktiv 

2011/35/EU, rådets fjärde direktiv 78/660/EEG, rådets sjätte direktiv 82/891/EEG, rådets sjunde direktiv 

83/349/EEG samt rådets åttonde direktiv 84/253/EEG. 
116 McCahery, J. A. & Vermuelen, E. P. M., Does the European Company Prevent the ‘Delaware Ef-

fect’?, European Law Journal, vol. 11, nr. 6, 2005 [McCahery & Vermuelen, Does the European Compa-

ny Prevent the ‘Delaware Effect’?], s. 793-794. 
117 Rådets elfte direktiv 89/666/EEG samt rådets tolfte bolagsrättsdirektiv 89/667/EEG, som ersatts av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/102/EG. 
118 McCahery & Vermuelen, Does the European Company Prevent the ‘Delaware Effect’?, s. 796. 
119 Subsidiaritetsprincipen  återfinns i EU-fördraget art. 5.3 och innebär att åtgärder inte ska vidtas på 

högre beslutsnivå än vad som är behövligt. Detta gäller även om någon av EU:s institutioner skulle ha 

beslutskompetens. 
120 Proportionalitetsprincipen återfinns i EU-fördraget art. 5.4 och innebär att EU:s åtgärder till innehåll 

och form inte ska gå utöver vad som är nödvändigt för att nå målen i fördragen. 
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form av direktiv – den fjärde vågen – som bygger på mer generella principer och åter 

är mer flexibla än vad fallet varit tidigare.
121

 Trots flexibiliteten och trots att europeisk 

bolagsrätt är ett av den inre marknadens fundament, har det på senare år varit svårt för 

medlemsstaterna att enas om antagande av bolagsrättsliga initiativ. Samtidigt har frå-

gor om gränsöverskridande företagande blivit allt viktigare.
122

  

Sedan länge har i EU:s medlemsstater funnits två förhärskande principiellt olika sätt 

att bestämma aktiebolags nationalitet: Sätesprincipen och inkorporationsprincipen.
123

 

Den förra principen innebär att aktiebolaget anses ha sitt hemvist och lyda under de 

regler som gäller i den jurisdiktion där bolaget har sitt faktiskta säte. Stater som till-

lämpar sätesprincipen accepterar inte att det registrerade sätet är ett annat än det fak-

tiska. Enligt inkorporations- eller registreringsprincipen har bolaget sitt hemvist och är 

underkastat de regler som gäller i den jurisdiktion där sätet är registrerat.
124

 Vissa 

medlemsstater tillämpar ett blandat system som har karakteristika från såväl sätes- 

som inkorporationsprincipen.
125

  Förekomsten av dessa olika principer vållar – för-

visso tillsammans med andra regler – i vissa fall problem för befintliga bolag som vill 

flytta sitt säte från en medlemsstat till en annan.
126

 Detta, tillsammans med andra hin-

der mot en fullfjädrad etableringsfrihet, berörs närmare i avsnitt 3.3. 

Ansatser till att underlätta den gränsöverskridande verksamheten har gjorts, bl.a. ge-

nom förslaget till ett fjortonde bolagsrättsdirektiv om gränsöverskridande flyttning av 

bolags säte, vilket dock inte givit upphov till någon rättsakt. Ett annat exempel är SE-

                                                      
121 McCahery & Vermuelen, Does the European Company Prevent the ‘Delaware Effect’?, s. 796-797. 

De direktiv som kommit efter 1992 och som inte avser förändringar av befintliga direktiv är Europapar-

lamentets och rådets direktiv 2001/86/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG, Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG. 

De direktiv som kommit och som avser förändringar av befintliga direktiv är Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2003/58/EG som förändrade Rådets direktiv 68/151/EEG, Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2006/68/EG som förändrade Rådets direktiv 77/91/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 

2007/63/EG som förändrade Rådets direktiv 78/855/EEG och 82/891/EEG, Europaparlamentets och 

rådets direktiv2009/101/EG som ersatte Rådets första direktiv 68/151/EEG, Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2009/109/EG som förändrade Rådets direktiv 77/91/EEG, 78/855/EEG och 82/891/EEG, 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/76/EU som förändrade Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/35/EU som ersatte 

Rådets tredje direktiv 78/855/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/30/EU som ersatte 

Rådets andra direktiv 77/91/EEG. 
122 Kommissionen har tagit initiativ för att modernisera bolagsrätten. Se Handlingsplan: Europeisk bo-

lagsrätt och företagsstyrning – ett modernt regelverk för mer engagerade aktieägare och hållbara företag, 

COM(2012) 750 final. 
123 McCahery & Vermuelen, Does the European Company Prevent the ‘Delaware Effect’?, s. 791. 
124 Danelius, J., Aktiebolags rörlighet over gränserna, Svensk Juristtidning, 2010 [Danelius, Aktiebolags 

rörlighet], s. 122. 
125 Impact Assessment on the Directive on the Cross-Border Transfer of Registered Office, (SEC)2007 

1707, s. 9. 
126 Reflection Group Report, s. 17-19.  
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förordningen som trädde i kraft 2004, genom vilken SE-bolagsformen instiftades. Idén 

om ett europeiskt bolag på övernationell nivå har funnits ända sedan 1959. Den ur-

sprungliga tanken var att presentera en aktiebolagsform med ett enhetligt regelverk 

som skulle gälla inom vad som i dag är EU. Ett första omfattande förslag om ett euro-

pabolag kom 1970, vilket åter lades fram 1975 i reviderad form. En arbetsgrupp arbe-

tade med förslaget mellan 1976 och 1982, men på grund av meningsskiljaktigheter 

mellan medlemsstaterna övergavs förslaget. 1989 framlades ett nytt förslag, vilket 

även det lades på hyllan till följd av oenighet bland medlemsstaterna.
127

   

En arbetsgrupp tillsatt av kommissionen utarbetade en rapport och ett förslag som 

presenterades 1997. Förslaget ledde efter viss omgång fram till det som i dag är SE-

förordningen.
128

 Förordningen är, i jämförelse med 1970 års förslag, relativt kortfattad 

och reglerar bl.a. SE-bolagets bildande, dess ledningsstruktur, faktiska säte och, till-

sammans med rådets direktiv 2001/86/EG, arbetstagarinflytande.
129

 Av skälen i SE-

förordningen följer att dess syften bl.a. är att göra det möjligt för bolag med en euro-

peisk dimension att kunna kombinera, planera och omorganisera sin verksamhet på 

gemenskapsnivå och flytta sitt säte till en annan medlemsstat samtidigt som minori-

tetsägares och tredje mans intressen skyddas samt att göra det möjligt att bilda och 

driva bolag med en europeisk dimension, utan de hinder som härrör från olikheterna i 

och den begränsade territoriella tillämpningen av nationella lagstiftningar.
130

 

Trots en god grundtanke har SE-bolagsformen inte blivit den succé många hoppats på. 

Den 25 juni 2010 fanns det endast 595 registrerade SE-bolag i medlemsstaterna.
131

 

Den praktiska tillämpningen av SE-förordningen medför flera problem. Ett SE-bolag 

kan inte bildas ur intet av fysiska personer på samma sätt som ett aktiebolag på med-

lemsstatsnivå, utan måste bildas av två publika aktiebolag med olika ursprungsstater 

som antingen går upp i SE-bolaget genom fusion eller bildar SE-bolaget som ett dot-

terbolag. Aktiekapitalet måste vid bildandet uppgå till minst 120 000 euro, vilket in-

nebär ett krav på ett belopp som är nästan fem gånger större än motsvarande belopp 

för publika aktiebolag på medlemsstatsnivå.
132

 De förhållandena att aktiekapitalkravet 

är relativt högt och att bolagsformen endast är tillgänglig för publika aktiebolag gör att 

många små och medelstora företag
133

 saknar möjlighet att bilda ett SE-bolag. Hänvis-

                                                      
127 Goulet, K., Europabolaget, Europarättslig tidskrift, nr. 4, 2001, s. 299-300. 
128 Ibid, s. 300. 
129 McCahery & Vermuelen, Does the European Company Prevent the ‘Delaware Effect’?, s. 785. 
130 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av rådets förordning 

(EG) nr. 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag, KOM (2010)676 slutlig, s. 2. 
131 Ibid. 
132 Reflection Group Report, s. 30.  
133 Små företag definieras som företag som sysselsätter tio till 49 personer och vars årsomsättning eller 

balansomslutning inte överstiger tio miljoner euro per år. Medelstora företag definieras som företag som 

sysselsätter 50 till 249 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balans-
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ningarna till nationell rätt som stadgan innehåller medför att 27 olika SE-bolagsformer 

kan finnas i stället för en enhetlig sådan form för hela EU. Därutöver råder osäkerhet 

kring hur direkt tillämplig lagstiftning på EU-nivå samverkar med nationell lagstift-

ning. Stadgan är heller inte anpassad till företagens situation i alla medlemsstater.
134

  

Med diskussionen kring europabolaget i ryggen startade 1995 Paris handelskammare 

(Chambre de commerce et d'industrie de Paris, CCIP) ett internationellt projekt för att 

undersöka möjligheterna och existensvillkoren för ett privat europeiskt bolag. Fors-

kare från Tyskland, Nederländerna, England och Frankrike undersökte frågan från 

sina respektive nationella perspektiv, och resultatet framlades sedermera i Proposit-

ions pour une société fermée européenne som publicerades 1997 av kommissionen.
135

 

Med tiden fick förslaget ökat stöd från bl.a. branschorganisationer och Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén. I en handlingsplan för att modernisera bolagsrät-

ten som kommissionen publicerade 2003 framgick att kommissionen hade för avsikt 

att inleda en genomförbarhetsstudie och ta fram ett förslag till en stadga om en euro-

peisk privat aktiebolagsform.
136

 Detta förslag kom 2008 och mottogs med entusiasm, 

om än försiktig sådan.
137

 Till följd av meningsskiljaktigheter mellan medlemsstaterna 

har emellertid framgångarna med att genomföra förslaget uteblivit. I dagsläget är in-

tressenterna tveksamma till att alls fortsätta förhandlingarna om förslaget.
138

  

3.3 Aktiebolag bildade på nationell nivå: Hindrad rörlighet över gränserna 

3.3.1 Inledning 

Vid studiet av konkurrens mellan bolagsrättsliga ordningar går det att göra åtskillnad 

mellan å ena sidan bildandet av ett aktiebolag ex novo (på engelska benämnt incorpo-

ration), och flyttandet av ett redan befintligt aktiebolag (på engelska benämnt reincor-

poration).
139

 Det är inte djärvt att påstå att en fungerande marknad för bolagsrätt, t.ex. 

                                                                                                                                            
omslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år. Se kommissionens rekommendation av den 6 maj 

2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag, 2003/361/EG, art. 2. 
134 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av rådets förordning 

(EG) nr. 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag, KOM (2010)676 slutlig, s. 9-10. 
135 Braun, S., The European Private Company: A Supranational Company Form for Small and Medium-

sized Enterprises?, German Law Journal, vol. 5, nr. 11, 2004, s. 1398-1399. 
136 Modernare bolagsrätt och effektivare företagsstyrning i Europeiska unionen – Handlingsplan, 

KOM(2003) 284 slutlig, s. 22. 
137 Reflection Group Report, s. 30.  
138 Handlingsplan: Europeisk bolagsrätt och företagsstyrning – ett modernt regelverk för 

mer engagerade aktieägare och hållbara företag, KOM(2012) 740 slutlig, s. 13. 
139 Se t.ex. Romano, R., Law as a Product: Some Pieces of the Incorporation Puzzle, Journal of Law, 

Economics, and Organization, vol. 1, 1985, vilken huvudsakligen behandlar flyttande av bolag. Se även 

Cumming & MacIntosh, Interjurisdictional Competition, där i huvudsak bildande ex novo behandlas, 

jämför med Cumming, D. J. & MacIntosh, J. G., The Rationales Underlying Reincorporation and Impli-

cations for Canadian Corporations, International Review of Law and Economics, vol. 22, nr. 3, 2002, s. 

277-330, som avser flyttande av bolag.   
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sådan den förekommer i USA, fordrar att det varken finns (större) hinder mot bildan-

det av bolag ex novo eller mot flyttandet av befintliga bolag. Det har till och med på-

ståtts att det kan finnas separata marknader för förstagångsbildning respektive flytt-

ning av bolag.
140

  

Såvitt avser EU föreligger inga hinder mot att stiftare väljer i vilken medlemsstat de 

vill bilda bolag. I denna kontext har målet Centros
141

 stor symbolisk betydelse: Efter 

det att domen meddelades steg antalet private limited companies från alla medlemssta-

ter, bildade i Förenade kungariket per år, med 560 procent. Attraktionskraften förefal-

ler ha bestått i enkelhet i registreringsförfarandet och låga kostnader.
142

 Det går emel-

lertid inte att med säkerhet säga att ökningen var en direkt följd av domen, men denna 

spelade sannolikt någon roll för ökningen. I Centros bildade två danska makar ett pri-

vate limited company i Förenade kungariket för att därefter etablera en filial i Dan-

mark. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen avvisade bolagets registreringsanmälan för en 

filial i Danmark, bl.a. med motiveringen att bolaget inte drev någon verksamet i Före-

nade kungariket, att makarna de facto ville etablera ett huvuddriftställe i Danmark och 

att makarnas disposition endast företagits för att kringgå de danska aktiekapitalkravs-

reglerna. Domstolen angav bl.a. att den danska myndighetens avvisning utgjorde en 

otillåten inskränkning av den på det dåvarande EG-fördraget grundade etableringsrätt-

en och att makarnas syfte att kringgå de danska reglerna inte utgjorde ett missbruk av 

denna rätt. Centros är ett av de kronologiskt tidigare mål som brukar nämnas vid be-

skrivningen av utvecklingen av EU-domstolens etableringsrättsliga praxis för bolag. 

Domstolens praxis har i vissa hänseenden utvecklats sedan den aktuella domen, men 

det finns alltjämt ouppklarade frågor och problem som sannolikt inte inom en snar 

framtid kommer att kunna lösas genom behandling i domstolen.  

Läget är emellertid ett annat i fråga om ett befintligt bolag som önskar flytta sitt säte. 

Den EU-rättsliga etableringsfriheten innefattar ingen rätt för ett bolag att flytta från 

dess ursprungsstat till en annan medlemsstat med bibehållande av bolagets rätts-

kapacitet.
143

 Sålunda måste bolag med säte i en medlemsstat, som önskar flytta sitt 

säte till en annan medlemsstat, i de flesta fall först upphöra att existera i ursprungssta-

ten för att därefter ånyo bildas i den andra medlemsstaten. Detta förhållande hindrar 

inte bara aktiebolags rörlighet över gränserna i EU, utan torde även i viss mån hindra 

att medlemsstater konkurrerar med varandra i tillhandahållandet av bolagsrättsliga 

ordningar. 

                                                      
140 Daniels, Should Provinces Compete?, s. 157, not 60. 
141 Dom av den 9 mars 1999 i mål C-212/97, Centros Ltd mot Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, REG, 

1999, s. I-01459. 
142 SEC(2008) 2098, s. 27. 
143 Reflection Group Report, s. 18.  
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De förhärskande principerna enligt vilka aktiebolags personalstatut bestäms har tidi-

gare nämnts. Sätesprincipen och inkorporationsprincipen gör att i princip den enda 

situation där en flyttning av bolags säte utan bolagets upplösning är möjlig är den där 

ett bolag flyttar sitt faktiska säte från en medlemsstat som tillämpar inkorporations-

principen till en annan medlemsstat som tillämpar samma princip.
144

 De sex grun-

dande medlemsstaterna kunde inte nå konsensus om en enhetlig princip i aktuellt hän-

seende, och inte mycket tyder på att enighet i dagsläget heller kommer att kunna upp-

nås utan åtgärder på EU-nivå. Det är uppenbart att förekomsten av dessa olika princi-

per hindrar etableringsfriheten, men det är sannolikt att även framväxten av en ytterli-

gare bolagsrättslig ordning hindras,
 145

 eftersom ett SPE-bolag skulle åtnjuta faktisk 

rätt att flytta sitt säte mellan medlemsstaterna utan att behöva upplösas. Det finns utö-

ver nämnda problematik på grund av olikheter i medlemsstaternas bolagsrättsliga lag-

stiftning hinder som främst drabbar små och medelstora företag. 

3.3.2 Etableringsfriheten och EU-domstolens praxis 

Frågor om bolags etableringsfrihet har berörts i EU-domstolens praxis flertalet gånger. 

Vissa aspekter har tack vare detta klarnat, men ännu kvarstår oklarheter kring och 

hinder mot en fullfjädrad möjlighet för bolag att förflytta sitt säte mellan medlemssta-

terna. I Daily Mail,
146

 som meddelades 1988, klargjordes att art. 52 och 58 i det dåva-

rande EEG-fördraget inte ger ett bolag som bildats i enlighet med lagstiftningen i den 

medlemsstat där det har sitt stadgeenliga säte rätt att flytta sätet för bolagsledningen 

till en annan medlemsstat. Domstolen fastslog att ett bolag är en skapelse av den nat-

ionella rätt enligt vilken bolaget bildats och att fördragets regler om etableringsrätt 

varken reglerar vilken anknytning en medlemsstats regler kräver att ett bolag har till 

staten i fråga för att där ha status av bolag eller i vilken utsträckning en medlemsstat 

tillåter att ett bolag flyttar sitt stadgeenliga eller faktiska säte från staten. 

Centros har berörts i föregående avsnitt. I målet var bl.a. fråga om tolkningen av EG-

fördragets
147

 motsvarigheter till de artiklar som behandlades i Daily Mail. Genom 

Centros-domen av 1999 blev det klart att artiklarna i fråga hindrar att en medlemsstat 

nekar registrering av en filial till ett bolag som bildats i en annan medlemsstat, i vilken 

bolaget har sitt säte men inte driver någon näringsverksamhet, när filialens syfte är att 

göra det möjligt för bolaget att driva hela sin verksamhet i staten där filialen är belä-

gen i stället för att bilda ett bolag där. Detta gäller även om syftet med dispositionen är 

att kringgå bolagsrättslig lagstiftning i staten där filialen är belägen, förutsatt att dispo-

                                                      
144 Se tabell i Impact Assessment on the Directive on the Cross-Border Transfer of Registered Office, 

SEC(2007) 1707, s. 9-10. 
145 Reflection Group Report, s. 17-18.  
146 Dom av den 27 september 1988 i mål 81/87, The Queen mot H. M. Treasury and Commissioners of 

Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust PLC, REG, 1988, s. 05483. 
147 EEG-fördraget hade genom 1993 års EU-fördrag blivit EG-fördraget. 
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sitionen inte utgör ett missbruk av etableringsfriheten. Domen gjorde det tydligt att en 

medlemstat generellt inte kan förhindra en sekundär etablering, d.v.s. etablering i en 

medlemsstat genom dotterbolag, filial e.d., som rent faktiskt men inte formellt ligger 

mycket nära primär etablering, d.v.s. etablering genom bolag.  

2002 meddelades dom i målet Überseering.
148

 Domen rörde tolkningen av art. 43 och 

48 i EG-fördraget. I avgörandet fastslog domstolen att artiklarna i fråga medför en 

skyldighet för en medlemsstat att erkänna den rättskapacitet och därmed även den 

partsbehörighet som ett bolag har enligt rättsordningen i den medlemsstat där det har 

bildats. Domstolen fastslog dessutom att det var oförenligt med etableringsfriheten 

enligt fördraget att en medlemsstat underlåter att erkänna ett bolags rättskapacitet och 

partsbehörighet när bolaget bildats i enlighet med lagstiftningen i en annan medlems-

stat, i vilken den har sitt stadgeenliga säte, och bolaget anses ha flyttat sitt faktiska säte 

till den förstnämnda medlemsstaten enligt den statens rättsordning. 

I Inspire Art,
149

 som kom 2003, fortsatte domstolen på sin etableringsfrihetsvänliga 

bana. Där klargjordes att art. 43 och 48 i EG-fördraget hindrar att en medlemsstat till-

lämpar regler som innebär att bolag från en annan medlemsstat måste följa bolags-

rättsliga bestämmelser om minimikapital och styrelseansvar i den förstnämnda staten 

för att där få utöva sin rätt till fri etablering. Av domen kan dras den slutsatsen, att 

etableringsfriheten hindrar att en medlemsstat kräver att ett bolag som bildats i enlig-

het med lagstiftningen i en annan medlemsstat efterlever vissa bolagsrättsliga be-

stämmelser som gäller för inhemska bolag. 

Ett mål som rönt mycket uppmärksamhet är 2008 års Cartesio.
150

 I målet, som rörde 

tolkningen av art. 43 och 48 i EG-fördraget, bekräftade åter domstolen vad den med-

delat i Daily Mail, nämligen att etableringsfriheten tillåter att en medlemsstat tillämpar 

regler som hindrar att ett bolag flyttar sitt säte till en annan medlemsstat och samtidigt 

behåller sin status av bolag enligt den nationella rätten i den förstnämnda medlemssta-

ten i vilken bolaget har bildats. Domstolen yttrade, obiter dictum, i punkterna 111-113 

att  

”[111.] Ett sådant fall av flyttning av sätet för ett bolag som bildats enligt rätten i en 

medlemsstat till en annan medlemsstat, utan att bolaget byter den rättsordning som 

det omfattas av, ska skiljas från det fall som avser flyttning av ett bolag som omfat-

tas av en medlemsstat till en annan medlemsstat med ändring av den tillämpliga nat-

                                                      
148 Dom av den 5 november 2002 i mål C-208/00, Überseering BV mot Nordic Construction Company 

Baumanagement GmbH (NCC), REG, 2002, s. I-09919. 
149 Dom av den 30 september 2003 i mål C-167/01, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amster-

dam och Inspire Art Ltd, REG, 2003, s. I-10155. 
150 Dom av den 16 december 2008 i mål C-210/06, Cartesio Oktató és Szolgáltató bt., REG, 2008, s. I-

09641. 
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ionella rätten. Bolaget ombildas då till en bolagsform som omfattas av den nation-

ella rätten i den medlemsstat till vilken bolaget flyttas. 

[112.] I sistnämnda fall kan nämligen den befogenhet som angetts i punkt 110 i fö-

revarande dom, vilken inte medför att den nationella lagstiftningen om bildande och 

upplösning av bolag är undantagen från EG‑fördragets regler om etableringsfrihet, 

alls inte rättfärdiga att den medlemsstat, i vilken bolaget bildats, genom att tvinga 

bolaget till upplösning och likvidation, hindrar detta från att ombildas till ett bolag 

enligt den nationella rätten i den andra medlemsstaten, i den mån den rätten medger 

detta. 

[113.] Ett sådant hinder för bolaget, att utan föregående upplösning och likvidation 

faktiskt ombildas till ett bolag enligt den nationella rätten i den medlemsstat till vil-

ken bolaget önskar flytta, utgör en inskränkning av det berörda bolagets etablerings-

frihet vilken är otillåten enligt artikel 43 EG, såvida inskränkningen inte kan rättfär-

digas av tvingande hänsyn till allmänintresset [...]”. 

Detta har bidragit till viss förvirring eftersom det förefaller gå emot en tidigare passus 

i domens punkt 108 där domstolen medger att skillnaderna mellan de nationella lag-

stiftningarna rörande den anknytning som krävs för bolag samt reglerna för att flytta 

det stadgeenliga eller faktiska sätet är ett problem som inte lösts genom reglerna om 

etableringsrätt.
151

 Av domen kan emellertid sannolikt de slutsatserna dras, att en grän-

söverskridande ombildning omfattas av etableringsfriheten och att det är otillåtet för 

en medlemsstat att hindra att ett bolag ombildas till ett bolag enligt rätten i en annan 

medlemsstat.  

En av oklarheterna som Cartesio förde med sig reddes i viss mån ut genom VALE,
152

 

som meddelades 2012. I målet fastslogs att art. 49 och 54 i EUF-fördraget hindrar att 

en medlemsstat tillåter ombildning av bolag som bildats enligt inhemsk rätt, men ge-

nerellt förbjuder ombildning av bolag som bildats enligt annan medlemsstats rätt till 

ett inhemskt bolag i den förstnämnda medlemsstaten. Domstolen klargjorde därutöver 

att uttrycket ”i den mån rätten medger detta” i slutet av den ovan återgivna punkt 112 i 

Cartesio endast åsyftade en bekräftelse av övervägandet att ett bolag endast existerar i 

kraft av den nationella rätten, och inte skulle tolkas på så vis att värdmedlemsstatens 

lagstiftning om ombildning av bolag aldrig omfattas av reglerna om etableringsfrihet. 

Genom att studera de ovan refererade avgörandena kan dras den slutsatsen att EU-

domstolen värnat om etableringsfriheten och sålunda valt en bana som bäddar för en 

utveckling av denna frihet. Det finns emellertid fortfarande utrymme för medlemssta-

                                                      
151 En analys av domens möjliga konsekvenser ur ett perspektiv som fokuserar på konkurrens i tillhanda-

hållandet av bolagsrättslig lagstiftning finns i Lombardo, S., Regulatory Competition in Company Law in 

the European Union after Cartesio, European Business Organization Law Review, vol. 10, 2009, 627-

648.  
152 Dom av den 12 juli 2012 i mål C-378/10, VALE Èpitési Kft., ännu ej publicerad. 
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terna att själva välja vilken princip de vill tillämpa i fråga om bestämmandet av kravet 

på bolags anknytning till staten och, till stor del, i fråga om bestämmandet av de regler 

som ska gälla vid flyttning av bolags säte. Danelius menar att domstolen genom sina 

avgöranden visar på en tendens i inkorporationsprincipens favör.
153

 Genom Cartesio 

synes emellertid sätesprincipens ställning ha stärkts något, och medlemsstaternas dis-

kretion vad gäller regleringen av anknytning och flyttning förhindrar en fri gränsöver-

skridande rörlighet för bolag på den inre marknaden, vilket i sin tur är ägnat att bidra 

till att begränsa möjligheterna för medlemsstater att konkurrera i tillhandahållandet av 

bolagsrättslig lagstiftning. 

3.3.3 Särskilda hinder för små och medelstora företag 

Små och medelstora företag spelar en avgörande roll för den ekonomiska tillväxten i 

EU-länderna. En undersökning genomförd under 2006 och 2007 visar emellertid att 

endast cirka fem procent av de små och medelstora företagen i EU har utländska dot-

terbolag eller ingår i joint ventures. Denna siffra är låg både i absoluta termer och i 

jämförelse med motsvarande siffra för stora bolag: 20 procent. Samtidigt finns en vilja 

hos många av de små och medelstora företagen att expandera till nya marknader. De 

största hindren mot sådana expansioner inom ramen för EU är beskattning, arbetsrätts-

liga regler och administrativa procedurer.
154

  

I Impact Assessment on a European Private Company Statute
155

 behandlas några av de 

rättsliga och administrativa krav eller hinder som små och medelstora företag som 

önskar expandera möter. Dessa hinder är (a) compliance-kostnader, d.v.s. kostnader 

för regelefterlevnad, i samband med bildandet av bolag, (b) compliance-kostnader och 

övriga svårigheter i samband med den dagliga driften av bolag samt (c) bristande tillit 

till bolag från andra medlemsstater än den egna.  

Huvudsakligen tre olika slag av compliance-kostnader i samband med bildandet av 

bolag identifieras i skrivelsen. Det första är de kostnader som uppkommer till följd av 

de rättsliga kraven på minimikapital.
156

 Det andra är de administrativa kostnader som 

uppkommer vid bildandet av bolag såsom t.ex. registreringskostnader och notariekost-

nader. Det tredje och sista slaget är kostnader för juridisk rådgivning, vilka typiskt sett 

innefattar kostnader för rådgivning avseende bolagsform och upprättande av bolags-

ordning samt övriga nödvändiga stiftelsedokument. Kostnaderna varierar stort mellan 

de olika medlemsstaterna och kan i vissa fall verka avskräckande, särskilt i fall där 

                                                      
153 Danelius, Aktiebolags rörlighet, s. 125-126. 
154 SEC(2008) 2098, s. 6-7. 
155 SEC(2008) 2098. 
156 Genomsnittskravet var 2008 cirka 7 511 euro.  
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stiftarna är bosatta i en medlemsstat där kostnaderna är låga men vill bilda bolag i en 

medlemstat där kostnaderna är höga.
157

 

Det förmodligen största av de tre ovan nämnda hindren är det som utgörs av com-

pliance-kostnader och övriga svårigheter i samband med den dagliga driften av bolag 

till följd av skillnader i medlemsstaternas olika lagstiftningar. Varje medlemsstat har 

olika bolagsformer och regler rörande t.ex. ledningen, organen, aktieägares rättigheter 

och aktierna. Detta försvårar rationaliseringen för bolag som önskar etablera sig i två 

eller flera medlemsstater, åtminstone i de fall bolagen i fråga önskar etablera nya bo-

lag. Vidare gör olikheterna i medlemsstaternas lagstiftning att bolagen måste hålla 

reda på olika krav som ofta avser den dagliga verksamheten. Det finns inga precisa 

indikationer på hur stora kostnader av aktuellt slag brukar vara, vilket är förklarligt 

med hänsyn till att bolags storlek och struktur samt komplexiteten i medlemsstaters 

lagstiftning varierar. Det är emellertid klarlagt att dessa kostnader uppstår för bolag 

som bedriver verksamhet i två eller flera medlemsstater och att kostnaderna inte är 

försumbara.
158

 

Det tredje av hindren, bristande tillit till bolag från andra medlemsstater än den egna, 

innebär att bolag som i sin inhemska bolagsform är verksamma i andra medlemsstater 

än den egna många gånger har svårt att ta marknadsandelar och att få tillit från kon-

sumenter och samarbetspartners. Detta förhållande är en del av förklaringen till att 

vissa bolag föredrar att bedriva verksamhet i dotterbolagsform i andra medlemsstater. 

Det här aktuella hindret drabbar sannolikt inte bolag som bedriver verksamhet i väl-

kända bolagsformer såsom t.ex. Förenade kungarikets limited company (Ltd.) eller 

Tysklands Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), åtminstone inte alls i 

samma utsträckning, som det drabbar bolag som bedriver verksamhet i mindre kända 

bolagsformer.
159

   

Även om möjligen det ovan nämnda hindret rörande bristande tillit kan komma att 

försvinna med tiden, så finns det inte mycket som tyder på att hindren som bygger på 

olikheter i medlemsstaternas lagstiftning kommer att försvinna utan åtgärder på EU-

nivå.
160

 Det bör dock hållas i åtanke att medlemsstaterna till följd av meningsskiljak-

tigheter ännu inte kunnat göra förslaget en SPE-förordning till verklighet, varför även 

åtgärder på EU-nivå kan synas avlägsna.
161

 Vidare bör poängteras att hindren (b) och 

                                                      
157 SEC(2008) 2098, s. 8-11. 
158 Ibid., s. 10. Se beträffande kostnaderna den hänvisade sidans femte stycke samt not 23.  
159 SEC(2008) 2098, s. 11. 
160 Ibid. 
161 I sammanhanget kan även nämnas att kommissionen kommit fram till att det 2007 inte fanns något 

behov av att anta ett fjortonde bolagsrättsdirektiv om gränsöverskridande flyttning av säte, se Impact 

Assessment on the Directive on the Cross-Border Transfer of Registered Office, SEC(2007) 1707, del I, 

s. 52. 
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(c) till stor del bygger på undersökningar som gjorts av Europeiska företagspanelen.
162

 

Det är således inte säkert att dessa hinder är så stora eller så små som de kan verka, 

men det bör kunna tas för visst att hindren existerar och att de i åtminstone någon mån 

påverkar möjligheterna för bolag att verka i andra medlemsstater än den egna. Dane-

lius menar att de hinder som finns mot etableringsfriheten i första hand är praktiska 

och administrativa och att de aktiebolagsrättsliga hindren till följd av EU-domstolens 

praxis och EU-rättsakters tillkomst i stor mån undanröjts.
163

  

3.4 SPE-förordningen och dess SPE-bolag 

3.4.1 Inledning 

Gränsöverskridande rörlighet säkerställs genom EU:s fyra grundläggande friheter: 

etableringsfriheten samt de fria rörligheterna för tjänster, varor och kapital. Etable-

ringsfriheten är, såvitt avser bolagsrättens område, särskilt viktig, men är trots detta – 

som ovan framgått – inte fullständig. Av EU-domstolens praxis följer, senast genom 

Cartesio, att etableringsfriheten inte hindrar att en medlemsstat tillämpar regler som 

hindrar att ett bolag flyttar sitt säte till en annan medlemsstat och samtidigt behåller 

sin status av bolag enligt den nationella rätten i den förstnämnda medlemsstaten.
164

 

Ett led i strävandena efter att avhjälpa de brister som finns i etableringsfriheten är 

förslaget om införandet av en SPE-förordning.
165

 Syftena med den föreslagna förord-

ningen är att stärka de små och medelstora företagens konkurrenskraft och underlätta 

deras tillträde till den inre marknaden samt att minska kostnaderna som uppstår på 

grund av skillnader i nationella regler vid bildande och i den dagliga driften av bo-

lag.
166

  

3.4.2 En kortfattad översikt av reglerna i SPE-förordningen 

Här ges ingen detaljerad beskrivning av de materiella reglerna som följer av den före-

slagna SPE-förordningen, eftersom det inte är nödvändigt för syftet med förevarande 

arbete. Det är emellertid nyttigt att för översiktlighetens skull helt kort beröra de regler 

i förordningen som här är av intresse. 

Förordningen innehåller inga regler som rör arbetsrätt, skatterätt, redovisning eller 

insolvens. Inte heller regleras SPE-bolagets eller aktieägarnas rättigheter och skyldig-

heter på grund av avtal, dock med undantag för de rättigheter och skyldigheter som 

följer av bolagsordningen. De i förordningen inte behandlade frågorna är tänkta att 

även fortsättningsvis styras av nationell rätt, eller, i förekommande fall, EU-rätt.
167

 

                                                      
162 European Business Test Panel (EBTP) European Survey on European Private Company. 
163 Danelius, Aktiebolags rörlighet, s. 140. 
164 Reflection Group Report, s. 17.  
165 KOM(2008) 396 slutlig. 
166 Ibid., s. 2. 
167 Ibid. 
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SPE-bolaget är en privat aktiebolagsform: Aktieägarnas ansvar är begränsat och akti-

erna får inte bjudas ut till allmänheten. Bolaget kan bildas av en eller flera fysiska 

eller juridiska personer samt av vissa andra juridiska entiteter på EU-nivå. SPE-

förordningen är det regelverk som i första hand ska tillämpas på SPE-bolaget, men 

nationell bolagsrättslig lagstiftning kan tillämpas i de fall förordningen uttryckligen 

tillåter det.
168

 Ett SPE-bolag kan bildas ex novo, men även genom ombildning, delning 

eller fusion av bolag. Det finns inga begränsningar såvitt avser vilken bolagsform som 

krävs för att ett bolag ska kunna bli ett SPE-bolag, så länge den nationella rätten tillå-

ter ombildningen. SPE-bolaget ska ha sitt säte och sitt huvudkontor eller sin huvud-

sakliga verksamhet i någon av medlemsstaterna. Det registrerade sätet behöver, i en-

lighet med Centros-domen, inte vara beläget i samma medlemsstat som huvudkontoret 

eller den huvudsakliga verksamheten. Aktieägarna får besluta att flytta bolagets säte 

till en annan medlemsstat.
169

 Bolaget kan flytta sitt säte från en medlemsstat till en 

annan med bibehållande av bolagets status som juridisk person, vilket betyder att bo-

laget, till skillnad från vissa av de nationella bolagsformerna, inte behöver avvecklas. 

Sätet får emellertid inte flyttas om bolaget är under likvidation, avveckling e.d.
170

  

Det finns stort utrymme för aktieägarna att utforma bolaget som de önskar.
171

 Det bör 

dock framhållas att det finns ett antal i förordningen uppräknade frågor som stiftarna 

måste reglera i bolagsordningen. Här kan till exempel nämnas bolagets interna organi-

sation och struktur med avseende på ledning och kapital samt om aktieägare ska ha 

rätt att kräva att andra aktieägare säljer sina aktier.
172

 

Minimikapitalkravet är en euro. Stiftarna får bestämma vilken typ av ersättning som 

ska erläggas vid bildande eller vid kapitalökning. Utdelning får äga rum om bolagets 

tillgångar efter utdelningen överstiger bolagets skulder. Det är även möjligt för aktieä-

garna att föreskriva att ett solvenstest som ligger till grund för ett solvensintyg ska 

genomföras innan utdelning får ske.
173

  Bolaget omfattas av de regler om arbetstagar-

medverkan som finns i den medlemsstat där bolaget har sitt säte.
174

 Upplösning och 

ombildning av SPE-bolag regleras av nationell rätt.
175

  

3.4.3 SPE-förordningens fördelar 

Medlemsstaterna har haft svårt att enas kring ett antagande av SPE-förordningen och 

ovisshet råder för närvarande kring huruvida förordningen alls kommer att bli verklig-

                                                      
168 Ibid., s. 5-6.  
169 Ibid., s. 6-7. 
170 Ibid., s. 10. 
171 Ibid., s. 8-9. 
172 Ibid., s. 36-38. 
173 Ibid., s. 7-8. 
174 Ibid., s. 9. 
175 Ibid., s. 10. 
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het. Om emellertid förordningen skulle komma att införas finns en möjlighet att vissa 

av dess egenskaper gör att förordningen i form av en självständig bolagsrättslig statut 

kan komma att bli en konkurrent till de befintliga bolagsrättsliga lagstiftningarna i EU, 

vilket även innebär att SPE-bolagsformen kan komma att konkurrera med de nation-

ella bolagsformerna.  

Den gränsöverskridande rörligheten för bolag i EU är ännu inte fullt fungerande.
176

 

Detta beror på de hinder som följer dels av den rådande parallella ordningen med sä-

tesprincipen och inkorporationsprincipen, samt dels, främst för små och medelstora 

företag, av compliance-kostnader vid bildandet och den dagliga driften av bolag samt 

bristande tillit till bolagsformer från andra medlemsstater än den egna.
177

  

Med hindren som bakgrund ska nämnas några av de faktorer som skulle kunna göra 

bolagsbildning enligt SPE-förordningen till ett attraktivt alternativ till att bilda bolag 

enligt nationell rätt i någon av medlemsstaterna.  

Ett SPE-bolag kommer att ha möjlighet att flytta sitt säte mellan olika medlemsstater 

utan att först behöva upplösas.
178

 Detta skulle innebära att varken EU-domstolens 

praxis på förevarande område eller SPE-bolagets val av medlemsstat att ha sätet i har 

någon betydelse för dess möjlighet att flytta sätet med bibehållande av sin status av 

bolag.  

En ytterligare faktor är att SPE-bolagets minimikapitalkrav är en euro.
179

 Syftet med 

ett lågt kapitalkrav är att bolagsformen blir lika tillgänglig för stiftare från medlems-

stater i hela EU.
180

 Vad angår borgenärsskyddet sägs att borgenärer i dag sällan beak-

tar bolags aktiekapital vid solvensbedömningar, utan snarare tar hänsyn till andra för-

hållanden såsom t.ex. kassaflödet.
181

 Därutöver kommer SPE-förordningen, om den 

realiseras, tillskapa en igenkännbar bolagsform som styrs av enhetliga regler och som 

tillåter flexibilitet i utformningen av den interna organisationen, vilket syftar till att 

sänka compliance-kostnaderna, såväl de som är hänförliga till bildande av bolag som 

de som är hänförliga till den dagliga driften.
182

  

Ett eventuellt införande av den aktuella bolagsformen kan leda till att den ekonomiska 

tillväxten inom EU stimuleras genom att de ovan behandlade kostnaderna minskar. 

Det europeiska sigillet skulle underlätta för bolag från medlemsstater som inhyser 

mindre kända bolagsformer att verka på den inre marknaden. Vidare sägs SPE-

                                                      
176 Reflection Group Report, s. 13.  
177 SEC(2008) 2098, s. 8-11. 
178 KOM(2008) 396 slutlig, s. 29, art. 35.1. Upplösning skulle dock krävas i fall där SPE-bolaget är insol-

vent, i likvidation, under avveckling eller där det har inställt sina betalningar, se s. 29, art. 35.2. 
179 Ibid., s. 22, art. 19.4. 
180 SEC(2008) 2098, s. 29. 
181 KOM(2008) 396 slutlig, s. 7. 
182 Ibid., s. 5 samt SEC(2008) 2098, s. 12. 



47 

 

bolagsformen ha potential att konkurrera med befintliga bolagsformer och således 

sätta press på medlemsstaterna att göra sin bolagsrätt mer flexibel.
183

  

Det bör i sammanhangent sägas att det är osäkert om SPE-förordningen alls kommer 

att träda i kraft, och om så sker är det sannolikt att den inte i alla avseenden liknar det 

förslag som i detta arbete presenteras. I mars 2009 framlade Europaparlamentet en 

ändrad version av förslaget till förordning.
184

 Där föreskrivs bl.a. att SPE-bolaget 

måste ha ett gränsöverskridande element och att minimikapitalet ska vara 8 000 euro 

om den verkställande ledningen inte skriftligen intygar att bolaget inom det närmaste 

året kommer att vara solvent. I december samma år, under Sveriges ordförandeskap i 

EU, presenterades ett kompromissförslag, genom vilket det blev klart att medlemssta-

terna inte var eniga kring reglerna rörande SPE-bolagets säte och arbetstagarinfly-

tande.
185

 I maj 2011 presenterade Ungern, som då hade ordförandeskapet, ett nytt 

kompromissförslag, av vilket det framgår att meningsskiljaktigheter fortfarande rådde 

kring sätes- och arbetstagarinflytandereglerna, men även kring reglerna om minimika-

pital.
186

 Inget av kompromissförslagen har gått igenom. Kommissionen kommer emel-

lertid att fortsätta att arbeta med uppföljningen av förslaget om SPE-bolag för att för-

bättra möjligheterna för gränsöverskridande verksamhet för små och medelstora före-

tag.
187

  

3.5 Sammanfattning och reflektion 

EU är på många områden, innefattande bolagsrättens, ett väl utvecklat och framgångs-

rikt samarbete. Detta förhållande till trots har det under de senare åren varit svårt för 

medlemsstaterna att enas om antagandet av vissa bolagsrättsliga initiativ på EU-nivå, 

allt medan frågor om företagande över gränserna blivit viktigare. Paradoxalt nog är det 

bl.a. just den gränsöverskridande dimensionen i bolagsrätten i EU och dess medlems-

stater som är problematisk.  

Bolag som söker flytta sitt säte riskerar att inte kunna göra detta utan att först behöva 

upplösas i den medlemsstat där bolaget har sitt säte. Detta är en följd av att medlems-

staterna tillämpar olika regler i fråga om vilken anknytning som krävs för att ett bolag 

ska omfattas av reglerna i en given medlemsstat samt i fråga om under vilka förutsätt-

ningar ett bolag kan flytta sitt säte från en given medlemsstat. Dessa frågor regleras 

för närvarande inte i EU-rätten. Den gränsöverskridande rörligheten anses därutöver 

                                                      
183 SEC(2008) 2098, s. 35-36. 
184 Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 mars 2009 om förslaget till rådets förordning om 

stadga för ett europeiskt privat aktiebolag (SPE-bolag), COM(2008)0396 – C6-0283/2008 – 

2008/0130(CNS), P6_TA(2009)0094. 
185 Not från ordförandeskapet till rådet (konkurrenskraft), 16115/09.  
186 Not från generalsekretariatet till rådet, 10611/11.  
187 Handlingsplan: Europeisk bolagsrätt och företagsstyrning – ett modernt regelverk för mer engagerade 

aktieägare och hållbara företag, COM(2012) 750 final, s. 13. 
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hindrad särskilt för små och medelstora företag, vilkas intåg på den inre marknaden 

hålls tillbaka av höga compliance-kostnader till följd av olikformig lagstiftning i de 

olika medlemsstaterna samt av en bristande tillit till företag från en annan medlemsstat 

än den egna.  

EU och dess institutioner kan inte beskyllas för att inte göra ansatser till att ta itu med 

dessa problem. EU-domstolen har genom åren gått mot en utveckling som gynnar den 

fria rörligheten. En förordning om europabolag har antagits, ett fjortonde bolagsrätts-

direktiv om gränsöverskridande flyttning av säte har föreslagits men inte blivit verk-

lighet och en förordning om ett privat europabolag har föreslagits men inte antagits. 

SE-förordningen har inte varit framgångsrik: SE-bolagsformen är svårtillgänglig sär-

skilt för små och medelstora företag och stadgan innehåller rikhaltiga hänvisningar till 

nationell rätt. En andra öppen konsultation rörande det fjortonde bolagsrättsdirektivet 

har avslutats i april 2013. För SPE-förordningen ser framtiden emellertid för närva-

rande mörk ut; svårigheterna för medlemsstaterna att enas kring de föreslagna regler-

na, särskilt i fråga om säte, minimikapitalkrav och arbetstagarinflytande, synes inte 

vara på väg att försvinna. 

I Europa har många av medlemsstaterna i dagsläget tämligen utvecklade bolagsrätts-

liga ordningar och en i övrigt levande bolagsrätt. Om SPE-förordningen så små-

ningom blir verklighet kommer den förmodligen varken materiellt eller formellt sett 

kunna sägas hålla högre kvalitet än en given medlemsstats bolagsrättsliga lagstiftning. 

Förordningen, sådan den är föreslagen, har dock en fördel i det att den underlättar 

gränsöverskridande verksamhet för små och medelstora företag. Det är, trots detta, 

inte självklart att denna fördel kan bli en faktor som potentiellt kan leda till föränd-

ringar i medlemsstaternas regler.  

Om det vore så att en medlemsstat skulle gå miste om fiskala intäkter på grund av att 

bolag väljer SPE-bolagsformen i stället för den nationella bolagsformen kunde möj-

ligtvis detta förhållande resultera i en regeländring i harmoniserande riktning i staten i 

fråga. Incitamenten för regeländringen vore i denna situation ekonomiska. Möjligen 

skulle denna harmonisering åstadkommas även om en relativt liten andel av de små 

och medelstora företagen valde SPE-bolagsformen, eftersom dessa bolag utgör den 

helt dominerande andelen av bolag inom EU. Enligt förslaget till förordning ska dock 

nationella skatterättsliga regler tillämpas på SPE-bolag. Detta gör att det för den med-

lemsstat där ett bolag är skattskyldigt inte i sig spelar någon större roll om bolaget är 

ett bolag bildat enligt den statens nationella rätt eller om det är ett SPE-bolag. Emot 

här förda resonemang kan anföras att en medlemsstats intäkter visst kommer att utebli 

om ett SPE-bolag flyttar sitt säte på ett sådant sätt att det blir skattskyldigt i en annan 

medlemsstat. Det stämmer förvisso, men det är ändå osäkert om sådana uteblivna in-

täkter kommer att leda till regeländringar i ursprungsstaten, åtminstone såvitt avser 
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regler om bolags anknytning och flyttning, eftersom sådana ändringar skulle öppna 

upp även för bolag bildade enligt nationell rätt att flytta från ursprungsstaten.  

SPE-förordningen kommer sålunda kanske inte att fullt ut lösa problematiken som 

följer av den parallella ordningen med sätesprincipen och inkorporationsprincipen, 

men förordningen kan bli ett steg i rätt riktning. I Report of the Reflection Group on 

the Future of EU Company Law föreslås en diskussion om sätesprincipens önskvärd-

het och antyder att det kan finnas anledning att på EU-nivå reglera gränsöverskridande 

flyttning av sätet.
188

 Möjligen är det på basis av detta uttalande en andra öppen konsul-

tation om ett fjortonde bolagsrättsdirektiv nyligen genomförts. Även EU-domstolens 

praxis, trots Cartesio, har förbättrat den gränsöverskridande rörligheten. Det kan för-

hålla sig så, att de problem som anses följa av medlemsstaternas diskretion att reglera 

bolags anknytning och flyttning, är överdrivna. Ett av Danelius förespråkat tillväga-

gångssätt vid flyttning till annan medlemsstat är bildande av dotterbolag i den med-

lemsstaten och efterföljande inkråmsöverlåtelse från moderbolaget till dotterbola-

get.
189

   

Kan då SPE-förordningen realistiskt sett bli en lösning på de övriga problem som den 

syftar till att lösa? Det finns anledning att vara skeptisk till att så kommer bli fallet. 

Förordningen har visserligen ett ramverk som kommer se likadant ut oavsett var SPE-

bolaget har sitt säte, men hänvisar i fråga om flera rättsområden till nationell rätt. Ett 

bolag styrs inte enbart av en bolagsrättslig statut som reglerar frågor om bildande, 

organ, aktier etc., utan har naturligtvis att följa även andra regler i den stat där bolaget 

verkar. Sålunda kanske compliance-kostnader och kostnader på grund av andra svå-

righeter förenade med den dagliga driften av bolag, vilka är ett resultat av bolagsrätts-

lig lagstiftning, kan komma att minska, men sådana kostnader som följer av tillämp-

ningen av nationella regler kommer sannolikt att vara oförändrade.  

Såvitt avser den tilltänkta enhetligheten och de sänkta compliance-kostnaderna vid 

bildande av bolag finns en risk att förslaget, på grund av den flexibilitet stiftarna har, 

skjuter sig självt i foten. Förslaget innehåller en rad frågor som stiftarna själva måste 

reglera i bolagsordningen. Vissa av dessa frågor är av tämligen intrikat karaktär, och 

det är inte osannolikt att många stiftare inte på egen hand klarar av att göra de avväg-

ningar som krävs. Detta kan leda till att en potentiell stiftare väljer antingen att avstå 

från att bilda ett SPE-bolag eller att anlita en jurist. Inte i något av fallen kan SPE-

bolagsformen anses lättillgänglig, och om juristhjälp krävs finns en risk att com-

pliance-kostnaderna inte blir så mycket lägre vid bildandet av ett SPE-bolag än vid 

bildandet av ett bolag enligt nationell rätt. Ett ytterligare problem som den stora flexi-

biliteten kan föra med sig är att SPE-bolagens interna organisationer och strukturer 
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blir så pass olika varandra att den tilltänkta kvalitetsstämpeln som ett SPE-bolag ska 

ha går förlorad.    

Tanken med ett SPE-bolag är inte dum, och på idéplanet skulle förordningen kunna bli 

en attraktiv konkurrent till de nationella lagstiftningarna, vilket i sin tur skulle kunna 

bidra till att sätta press på medlemsstaterna att harmonisera sin bolagsrättsliga lagstift-

ning i de avseenden som medför att inte bara små och medelstora, men även stora 

företags tillträde till den inre marknaden förenklas. Sådan verkligheten ser ut just nu 

verkar emellertid visionen om en tillgänglig och flexibel europeisk bolagsform få för-

bli just en vision. Om SPE-förordningen blir till en rättsakt är det rimligt att anta att 

den kommer präglas av kompromisser och således se annorlunda ut än det ursprung-

liga förslaget. Detta är i sig inget unikt, men kompromisserna kan bidra till att SPE-

bolaget inte har särskilt stora fördelar i jämförelse med bolag bildade enligt nationell 

rätt i medlemsstaterna, vilket i sin tur gör SPE-bolaget mindre attraktivt. Det är nog 

klokt att inte ha för höga förhoppningar på SPE-förordningen.  
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4 Sammanfattning och slutsatser 

4.1 Inledning 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilken effekt den kanadensiska CBCA-

reformen fått samt vilken eller vilka de pådrivande faktorerna bakom effekten varit, i 

synnerhet om konkurrens varit en sådan faktor. Även frågan om SPE-förordningen är 

en potentiell lösning på vissa av de problem som hindrar en fullfjädrad etableringsfri-

het för bolag inom EU söks besvaras. Här ska sammanfattas det som framkommit i 

avsnitt 2 och avsnitt 3. Avslutningsvis ska diskuteras om några antaganden om SPE-

förordningens framtid kan göras på basis av det som i detta arbete framkommit om 

den kanadensiska utvecklingen.  

4.2 CBCA-reformens effekt och de underliggande orsakerna 

Det råder bland kanadensiska författare enighet om att CBCA efter dess införande år 

1975 kommit att bli förebild för de flesta av de kanadensiska provinsernas bolagsrätts-

liga statuter. Den uppenbara effekten av lagändringen är således att de kanadensiska 

provinsernas bolagsrättsliga regler till stor del harmoniserats. Effekten är antagligen 

ett resultat av flera faktorer. Fråga var om ett kraftfullt federalt lagstiftningsinitiativ 

som kom vid en tidpunkt då den kanadensiska bolagsrättens utveckling stått still under 

en lång period. Lagen innehöll många nyheter och höll högre kvalitet än dess före-

gångare.   

Daniels argumenterar för att konkurrens haft betydelse för CBCA:s spridning, men 

vidgår samtidigt att det kanadensiska klimatet inte är optimalt för att konkurrens där 

ska kunna råda. Cumming och MacIntosh framför mer trovärdiga argument för att 

konkurrens inte förekommit, och presenterar uniformitetssträvanden som en alternativ 

förklaring. Uniformitet har varit ett övergripande mål för lagstiftare och historiskt sett 

har vissa, om än inte särskilt tongivande, ansträngningar för uniformitet gjorts. Vidare 

är det inte en unik företeelse att man inom ramen för en sammanslutning av jurisdikt-

ioner söker åstadkomma likformighet i lagstiftningen på vissa områden. 

I Kanada finns därutöver vissa särdrag som gör det mindre troligt att konkurrens 

skulle kunna ha förekommit. Bland dessa märks åter uniformitetssträvandena, men det 

tycks också finnas en allmän motvilja i rättsvetenskapen och hos lagstiftarna mot kon-

kurrens mellan jurisdiktionerna. Även strukturella förhållanden tros ha betydelse i 

detta sammanhang. Bolagsrättsliga regler kan urholkas genom beslut av värdepap-

perskommissioner tillhörande såväl den egna jurisdiktionen som andra jurisdiktioner, 

vilket beror på att värdepappersrätten och bolagsrätten delvis överlappar varandra och 

att värdepappersrätten tillämpas på basis av var investerare har sitt hemvist. Det finns 

inga domstolar i Kanada som är specialiserade på affärsjuridik, och domarna, som 

tillsätts av den federala regeringen, tjänstgör på livstid. Sålunda är det varken möjligt 

för provinserna att tillsätta domare som dömer i en riktning som gör det möjligt att 



52 

 

attrahera bolag eller möjligt att entlediga domare som dömer i motsatt riktning (vilket 

visserligen, ur ett rättssäkerhetsperspektiv, måhända är önskvärt). 

Sammanfattningsvis kan sägas att konkurrens troligtvis inte haft en framträdande roll i 

den utveckling som skett i Kanada. En mer rimlig teori är att utvecklingen åtminstone 

delvis berott på en önskan om uniformitet i den bolagsrättsliga lagstiftningen. Även 

denna förklaring är emellertid förenad med osäkerhet. Oaktat vilken katalysatorn är 

pekar den i detta arbete gjorda undersökningen på att kraftfulla lagstiftningsinitiativ, 

som CBCA, kan få brett genomslag om det finns ett omfattande reformbehov och om 

den lagstiftningsprodukt som framläggs håller hög kvalitet.  

4.3 Kan SPE-förordningen lösa de aktuella problemen i EU? 

De i detta arbete belysta problemen är hänförliga till bolags gränsöverskridande rör-

lighet inom EU. Etableringsfriheten för bolag anses ofullständig dels på grund av att 

medlemsstaterna tillämpar olika regler som gör det svårt för bolag att flytta sitt säte 

från en medlemsstat till en annan utan att först behöva upplösas, och dels, såvitt avser 

små och medelstora företag, på grund av olikheter i medlemsstaternas lagstiftning som 

leder till compliance-kostnader samt på grund av bristande tillit till bolag från andra 

medlemsstater än den egna.  

Inom EU har gjorts försök att handskas med dessa problem. EU-domstolens praxis har 

förbättrat den gränsöverskridande rörligheten. SE-bolagsformen har införts men inte 

blivit någon succé. Ett fjortonde bolagsdirektiv om gränsöverskridande flyttning av 

säte har föreslagits men inte blivit verklighet. Av störst intresse i detta arbete är dock 

den föreslagna SPE-förordningen. Tanken på ett SPE-bolag har funnits länge, men 

förslaget kom först 2008. Vid en första anblick synes SPE-bolaget kunna bli en vass 

konkurrent till de nationella bolagsformerna. Detta skulle kunna bidra till ökad kon-

kurrens inom EU, men också på sikt till en harmonisering av medlemsstaternas lag-

stiftning. En närmare undersökning visar dock att det finns anledning att ifrågasätta 

om SPE-bolaget kommer att bli så framgångsrikt som prima facie kan tyckas.  

Förordningen underlättar gränsöverskridande verksamhet i det att SPE-bolaget fritt 

kommer kunna flytta sitt säte mellan medlemsstaterna utan föregående upplösning. 

Detta är onekligen ett steg i rätt riktning, men det är tveksamt om detta kommer leda 

till att medlemsstaterna harmoniserar sina regler på området, vilket beror på att en 

medlemsstat som tillämpar sätesprincipen troligen anser att det inte finns särskilt 

mycket att vinna på en sådan förändring. 

Det huvudsakliga syftet med SPE-förordningen är att den ska förenkla tillträdet till 

den inre marknaden för genom att tillhandahålla en enhetlig bolagsrättslig lagstiftning 

för små och medelstora företag, vilket ska sänka de compliance-kostnader som dessa 

företag möter vid expansion över medlemsstaternas gränser. Det finns anledning att 

vara skeptisk till att detta syfte kommer nås. I fråga om compliance-kostnader hänför-



53 

 

liga till den dagliga driften så kan dessa komma att minska så länge de orsakas av 

bolagsrättslig lagstiftning, men sådana kostnader som följer av tillämpningen av nat-

ionella regler, t.ex. skatterättsliga, miljörättsliga, arbetsrättsliga, förvaltningsrättsliga 

eller kontraktsrättsliga, kommer sannolikt att vara desamma. Det är även osäkert om 

compliance-kostnader hänförliga till bildande av bolag kommer att sänkas, vilket be-

ror på att förordningen tillåter stor flexibilitet men kräver att stiftare i bolagsordningen 

tar ställning i relativt avancerade juridiska frågor om t.ex. bolagets interna struktur och 

organisation, vilket kan medföra att stiftare behöver anlita någon med kunskap. För-

slaget syftar dessutom till att korrigera problemet med bristande tillit genom att intro-

ducera en igenkännlig bolagsform. Flexibiliteten riskerar dock att hindra uppnåendet 

av detta syfte på grund av att ett SPE-bolag i stora avseenden skiljer sig från det andra. 

Förslaget till SPE-förordningen har ännu inte blivit verklighet. Om det en dag blir det 

kommer förordningen sannolikt att på grund av kompromisser se annorlunda ut än det 

i detta arbete behandlade förslaget. Den som väntar på något gott gör rätt i att i detta 

fall inte vänta för länge. Förslagets möjligheter att alls bli en faktisk rättsakt ser för 

närvarande inte goda ut, och även om den blir verklighet är det tveksamt om förord-

ningen kommer att uppnå det den föresätter sig att uppnå.  

4.4 Kan några antaganden om SPE-förordningens framtid göras på basis 

av det som framkommit om den kanadensiska utvecklingen? 

Det korta svaret på den i ovanstående rubrik ställda frågan är förmodligen nej. Det har 

redan konstaterats att SPE-förordningen ser ut att gå en dyster framtid till mötes. Det 

finns emellertid vissa förhållanden i den kanadensiska utvecklingen och EU som kan 

vara av intresse att diskutera. 

Den bolagsrättsliga utvecklingen i Kanada hade vid CBCA:s tillkomst varit drabbad 

av stiltje en längre tid, vilket troligtvis är en del i förklaringen till att lagen blev så 

pass framgångsrik. I EU har gradvisa framsteg gjorts i fråga om den gränsöverskri-

dande rörligheten, men utvecklingen synes på senare år i åtminstone någon mening ha 

trampat vatten. Det skulle, på grundval av denna likhet, möjligen kunna argumenteras 

för att det finns en inneboende potential i den oförmåga att realisera initiativ som i dag 

finns på det i detta arbete undersökta området för gränsöverskridande rörligheten för 

bolag inom EU.  

Införandet i Kanada av CBCA var sannolikt en nödvändig förutsättning för den ut-

veckling som därefter skedde, även om OBCA visserligen redan var i kraft vid tid-

punkten för CBCA:s ikraftträdande. CBCA ska vid dess tillkomst ha hållit en högre 

kvalitet än de flesta av dess provinsiella motsvarigheter. Att det fanns ett behov av 

reformerad lagstiftning på området demonstreras av det förhållande att många provin-

ser i dag antagit lagstiftning som i hög grad bygger på CBCA. Detta arbete har be-
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handlat argument för att huvudsakligen konkurrens eller strävanden efter uniformitet 

varit pådrivande i denna utveckling.  

SPE-förordningen har, enligt dess syften, men kanske inte realistiskt sett, vissa förde-

lar i jämförelse med medlemsstaternas nationella bolagsrätt, vilken anses utgöra ett 

stort hinder mot den gränsöverskridande rörligheten för bolag – inte minst små och 

medelstora företag – inom EU. På basis av svårigheterna att nå enighet om förslaget 

till förordning och beslutet att inte förverkliga ett fjortonde bolagsrättsdirektiv kan 

argumenteras för att det inte är säkert att det i dag finns ett tillräckligt starkt behov 

inom EU att lösa de i detta arbete behandlade problemen. Å andra sidan kan argumen-

teras för att det visst finns ett sådant behov, men att de tillvägagångssätt som hittills 

aktualiserats inte varit de rätta. Det fortsatta resonemanget bygger emellertid på anta-

gandena att SPE-förordningen har de fördelar som i förslaget anges och att det finns 

ett behov inom EU att lösa problemen kring bolags etableringsfrihet.  

Den federala bolagsformen ligger funktionellt sett nära de provinsiella bolagsformer-

na. Vid tidpunkten för CBCA:s tillkomst hade den federala bolagsformen troligtvis, 

tack vare välkomnandet CBCA fick, potential att konkurrera med de provinsiella bo-

lagsformerna, även om det är osäkert om någon konkurrens faktiskt ägde rum. Paral-

leller kan här dras till SPE-bolagsformen, vilken funktionellt sett ligger nära de nat-

ionella privata aktiebolagsformerna i medlemsstaterna. Under förutsättning att i före-

gående stycke gjorda antaganden stämmer kan det som framkommit om den kanaden-

siska utvecklingen, åtminstone prima facie, indikera att SPE-bolagsformen har pot-

ential att konkurrera på EU:s bolagsrättsliga marknad.  

Om sålunda (a) SPE-förordningen har vissa fördelar jämfört med de nationella bolags-

rättsliga ordningarna, (b) det finns ett behov av de regler som förordningen innehåller 

och om (c) SPE-bolagsformen har potential att konkurrera på EU:s bolagsrättsliga 

marknad så förefaller även rimligtvis en chans finnas att dessa förhållanden sätter 

press på medlemsstaterna att förändra sina lagstiftningar på de områden som krävs för 

att kunna tillhandahålla en mer eller lika attraktiv bolagsrättslig ordning som den som 

SPE-förordningen skulle erbjuda.  

Kan, om villkoren a-c antas stämma, resonemangen som i detta arbete framlagts om 

konkurrens i Kanada appliceras på EU? Det går att dra vissa paralleller, t.ex. i det att 

det såväl Kanadas som EU:s fall är fråga om en entitet som verkar överordnad andra 

entiteter. Om EU alls kan betraktas som en jurisdiktion så har den rimligtvis inte som 

sådan samma ekonomiska incitament för att attrahera bolag som det kan argumenteras 

för att t.ex. en stat eller en provins har, eftersom uttag av skatter och avgifter sker på 

medlemsstatsnivå. EU:s ekonomi torde därför i detta avseende vara oberoende av 

huruvida bolag existerar i SPE-bolagsform eller i någon av de nationella aktiebolags-

formerna. Ett ekonomiskt incitament som EU emellertid kan ha är att genom införan-

det av en konkurrerande bolagsrättslig ordning stimulera den ekonomiska tillväxten i 
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medlemsstaterna, vilket på sikt lär gagna EU som organisation. Sålunda är det mer 

rimligt att anta att EU kan ha ett intresse av att öka konkurrensen mellan medlemssta-

terna i deras tillhandahållande av bolagsrätt, d.v.s. utan att EU är en konkurrerande 

aktör. Sådan konkurrens skulle inte enbart kunna leda till ekonomisk tillväxt, utan 

möjligen även till att medlemsstaternas lagstiftning blir mer enhetlig. 

SPE-förordningen kommer att vara enhetlig, vilket gör att en medlemsstat som önskar 

attrahera bolag på basis av bolagsrättslig lagstiftning bör anta regler som för bolag är 

mer tilltalande. Det finns emellertid, enligt vad som framkommit i detta arbete, andra 

sätt att konkurrera än endast genom tillhandahållande av bolagsrättslig lagstiftning. 

Förordningen kommer i sig underlätta den gränsöverskridande rörligheten, vilket 

skapar gynnsammare förhållanden för en medlemsstat som söker attrahera bolag ge-

nom t.ex. instiftande av särskilda expertdomstolar eller genom att tillhandahålla för 

bolag attraktiv lagstiftning på andra områden än de rent bolagsrättsliga. Målet att 

åstadkomma en harmoniserad bolagsrätt inom EU kommer troligvis inte, åtminstone 

inte inom en snar framtid, att vara ett hinder för konkurrens mellan medlemsstaterna.  

Förutsättningarna för en bolagsrättslig marknad ser i EU bättre ut än vad den gör i 

Kanada sett till antalet jurisdiktioner: I Kanada finns elva jurisdiktioner som tillhanda-

håller bolagsrättslig lagstiftning, vilket av Daniels antas öka möjligheterna för koordi-

nerade beteenden. Inom EU finns 27 sådana jurisdiktioner (28 om SPE-förordningen 

införs och om EU räknas som jurisdiktion), och med Daniels logik minskar möjlighet-

erna för samordning i takt med att antalet konkurrenter ökar.  

Vad beträffar argumentet om strävanden efter uniformitet och dess applicerbarhet 

inom EU kan sägas att det förvisso är ett uttalat mål för EU att harmonisera medlems-

staternas bolagsrätt. Argumentet bör emellertid förutsätta att det finns en önskan hos 

medlemsstaterna, som här får anses ha sina motsvarigheter i Kanadas provinser, att 

samordna den bolagsrättsliga lagstiftningen. Om de negativa följder som de i detta 

arbete berörda problemområdena inom EU har inte är överdrivna kan, mot bakgrund 

av vad som framkommit om Kanada, möjligen tid vara en faktor som gör att en star-

kare önskan om uniformitet eller harmonisering växer fram i medlemsstaterna. I övrigt 

förefaller inte mycket annat kunna anföras om uniformitetsargumentet än det tämligen 

banala konstaterandet, att om villkoren a-b ovan är sanna och om det finns en önskan 

om uniformitet på det aktuella området i medlemsstaterna, så kommer rimligtvis med-

lemsstaterna att förändra sina regler, antingen redan innan förordningen antas eller 

efter att så sker.  

De i detta avsnitt förda resonemangen är i hög grad teoretiska. Med hänsyn till hur 

framtiden faktiskt ser ut för SPE-förordningen blir emellertid resonemangen med nöd-

vändighet spekulativa. Några vidare långtgående slutsatser har inte kunnat dras av de 

förklaringar till den kanadensiska utvecklingen som i detta arbete framlagts, vilket gör 

att den bakgrund mot vilka antagandena om förordningens framtid görs saknar tydliga 
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drag. Kanadas historiska utveckling är en sak, och EU:s framtid på det i detta arbete 

behandlade området en annan. Även om de till synes har vissa likheter så får här kon-

stateras att några rimliga antaganden om SPE-förordningens framtid inte låter sig gö-

ras på grundval av vad som i detta arbete framkommit om den kanadensiska utveckl-

ingen. 
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Källförteckning 

I detta arbete har refererats rättsakter på EU-rättens område och kanadensiska författ-

ningar som inte använts som källor men som ändå bedömts vara värda att nämna. Att 

ta upp sagda material i källförteckningen skulle göra den alltför lång och svåröver-

skådlig, varför den intresserade läsaren är hänvisad till de noter där materialet refere-

ras. Elektroniskt publicerat material har refererats i detta arbete. Samtliga webbadres-

ser är kontrollerade den 25 maj 2013. 
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