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Debatlederen, professor Kirsti Rissanen, Finland:

Debatledaren hälsade alla välkomna till diskussion om ett ämne som är mycket
aktuellt och värdefullt att få tilfalle att debattera.

Referenten, lagstifningsrådet Gustav Bygglin, Finland:

Frågan om förhållandet mellan de nordiska länderna och den Europeiska eko-
nomiska gemenskapen, sedermera den Europeiska gemenskapen, har dykt upp
under många debatter under tidigare juristmöten. Diskussionerna har då ofta
också berört Danmarks ställning i den nordiska familjen såsom medlem i EG.
Därför är det med glädje som jag konstaterar att koreferenten valts ur den danska
bolagsrättsliga och EG-expertisen. I dag för vi emellertid en debatt under på-
gående förhandlingar som rör oss alla om att skapa en Europeisk ekonomisk sfär,
EES. Ett EES kunde också för Finland, Island, Norge och Sverige innebära att
rättsordningen på många områden skulle styras av en europeisk utveckling där
utrymme för nationella lösningar skulle vara begränsat. Jag har i det skriftliga un-
derlaget för debatten undvikit att analysera skillnaderna mellan gällande bolags-
rätt i Norden och den europeiska bolagsrätten sådan som den ser ut i ljuset av
godkända och föreslagna direktiv och förordningar. Dels så skulle en sådan ana-
lys svårligen låta sig göras inom de givna ramarna, dels så skulle resultaten kan-
ske inte lämpa sig så väl för den debatt som skall föras här och nu. Om EES för-
handlingarna kommer att medföra att de nordiska EFTA- länderna bör acceptera
acquis communautaire på bolagsrättens område mer eller mindre som sådan, är
en diskussion av de områden som redan reglerats inom EG närmast av historiskt
intresse redan inom förloppet av några få år.

Jag har därför i mitt skriftliga bidrag närmat mig frågeställningen på ett ab-
strakt plan med särskilt hänsyn till det nordiska samarbetet. Jag har inte velat
uppställa några teser, eftersom teser i regel kräver ett någorlunda stabilt under-
lag, ur vilket teserna kan härledas antingen genom deduktion eller analys. Det är
just detta underlag som i dagens läge saknas.

Å andra sidan är det fortsatta nordiska samarbetet på bolagsrättens område i
dag inför en uppenbar kris. Den här krisen är inte självförvållad, utan den beror
på yttre omständigheter. Formerna för och djupet på det nordiska samarbetet bör
avgöras nu, när beredningen av en anpassning til EG:s bolagsrätt är i sitt in-
ledande skede. Ger vi nu upp vår strävan till en nordisk lösning, så är utveck-
lingen svår att hejda senare. Därför är jag också å tjänstens vägnar glad över att
vårt debattämne i dag kan diskuteras här i denna omgivning.
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Jag har i underlaget för debatten beskrivit läget närmast ur en lagberedares
synpunkt beträffande utvecklandet av bolagsrätten som så: Vi har tidigare utgått
från våra egna nationella och internationella behov då vi utvecklat vår rättsord-
ning. Vi har strävat till att koordinera utvecklingen inom Norden. De nationella
behoven har ofta varit likriktade beroende på gemensamma historiska, samhälle-
liga och ekonomiska fakta. Dialogen mellan de nordiska länderna har varit givan-
de och den uppkomna syntesen har visat sig fungera också i praktiken.

På detta sätt har vi också på bolagsrättens område skapat och upprätthållit en
gemensam rättskultur. Innovationer i ett annat nordiskt land har såväl lätt kunnat
förstås som vid behov lätt kunnat transponeras till nationell rätt i ett annat land.
Vi i Norden om någon förstår väl nyttan av harmoniserad lagstiftning.

I dag förefaller det alltså som om den nordiska aktiebolagskulturen skulle un-
derkastas det europeiska mönstret som en del i en strävan i att förverkliga de
mångomtalade fyra friheterna. I sig ser jag intet vidare farligt i detta som sådant.
Jag ser aktiebolagsformen som ett organisationsmönster, universellt och natio-
nellt, som kan och bör omformas i större perspektiv än det snävt nationella.

Dagens läge ger dock upphov till några frågeställningar som inte objektivt kan
besvaras men väl debatteras: För det första, borde den samnordiska aktiebolags-
reformen kunna institutionaliserats till ett fortlöpande skeende och om så skett -
skulle vi i dag i de andra nordiska länderna än Danmark ha varit bättre beredda
inför dagens utmaningar? I sig är väl en diskussion om detta ägnat att leda til för-
svar, till förebråelser och självförebråelser, vilket är föga uppbyggande. Därför är
väl frågan närmast den, finns det något att göra åt saken nu? Detta leder osökt till
den andra frågan: - Vilken är det nordiska samarbetets natur nu då de nordiska
EFTA-länderna - antingen betingat av ekonomiska realiteter eller som en del av
ett eventuellt EES-avtal - borde revidera sin lagstiftning, det vill säga bringa den i
överenstämmelse med europeisk standard?

För det tredje och som en följd av det föregående: Finns det möjligheter eller
ens relevanta skäl att upprätthålla en nordisk aktiebolagsrättlig kultur i ett inte-
grerat Europa. Om paradigmet kommer från EG - har vi då nytta av utfyllande
samarbete i Norden?

Man kan närma sig de här frågorna också från en annan synvinkel och i det fal-
let fråga sig: Vad grundläggande nytt omfattar den europeiska regleringen i prak-
tiken för de nordiska EFTA-länderna och vilken vikt skall de danska lösningarna i
implementeringsprocessen tillmätas? Beträffande de redan implementerade di-
rektiven har Danmark valt sin egen lösning, vilken kunde utgöra ett beaktansvärt
alternativ för de övriga länderna. Beträffande de kommande direktiven så är en
dialog mellan alla länder i princip ännu möjlig. Det är givetvis klart att Danmarks
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intresse och lojalitet i första hand bör vara koncentrerat på EG. Men detta kan
väl ändå inte hindra ett meningsfullt tankeutbyte med andra länder.

Om man ser på de nordiska EFTA-ländernas ställning inför revisionsarbetet så
är det framför allt fråga om att göra våra aktiebolag och deras aktier salongs-
fähiga ur ett europeiskt perspektiv, ta del av harmoniseringsprocessen med en nå-
got sen start och med färdigt utstakade riktlinjer. Samtidigt gäller det att struk-
turera bolagen så, att en reception av den kommande utvecklingen är möjlig. Jag
tänker då närmast på den strikta uppdelningen i public- och private- bolag, för
vilken nationella behov inte tills vidare har kunnat påvisas, åtminstone inte i Fin-
land.

EG-direktiven är väl inte i sig så genialiska att vi skulle eftertrakta lösningarna
i dem som sådana. I så fall skulle vi väl ha implementerat reglerna i takt med di-
rektiven! Inte heller fordras någon större reglering för att EFTA-länderna skulle
kunna godta de bolag som fungerar enligt EG-mönster och vid behov ge dem en
nationelll behandling i norr. Det behövs inte ett EES- avtal för att de nordiska
länderna skulle få anta europeiska lösningar. EG har faktiskt inte upphovsrätt på
sina lösningar.

Revisionsarbetet bygger alltså på tanken att en harmoniserad bolagsrätt är en
förutsättning för en förenklad verksamhet över gränserna. Fördelarna för oss är
således att hämta på den ekonomiska sidan och inte på den teoretiska.

Av denna orsak är det framstegen i förhandlingarna på andra områden än bo-
lagsrätten som dikterar om EG-regleringen på detta område som sådan eller en-
dast i huvuddrag styr utvecklingen i norr.

Ur de nordiska EFTA-ländernas synpunkt är det väl närmast de övernationella
bolagstyperna och det gränsöverskridande verksamhetsformerna såsom fusion
över gränserna och filialverksamhet som kunde erbjuda nya tidigare bolagsrättligt
oreglerade möjligheter. I övrigt och starkt förenklat så innebär den europeiska in-
tegrationen kanske framför allt att positionerna försämras för EFTA-bolag i och
med att EG-bolagen erbjuds möjligheter som inte står andra bolag till förfogande
inom EG:s inre marknad. Detta då under förutsättning att ett omfattande EES-
avtal eller ett motsvarande arrangemang inte fås till stånd.

I fråga om ett möjligen kommande EES är det på bolagsrättens område sålun-
da inte fråga om en på historisk bakgrund vilande naturlig utveckling utan fråga
om krassa ekonomiska realiteter.

Den europeiska integrationen strävar till ett större, enhetligt, konkurrenskraf-
tigt område i världshandeln. Bolagsrätten är en spelknapp i detta spel, eller om
man så vackrare vill säga det, ett medel att nå målet. Under dessa omständigheter
tycker jag det vore säreget, rent av märkligt, om de nordiska länderna frivilligt
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skulle spjälka upp sin enhetliga nordiska rättsgrund till fem ur internationellt per-
spektiv mer eller mindre obetydliga regelsystem, visserligen inom samma euro-
peiska ramar. Trots att jag förfäktat åsikten, att bolagsrätten inte hör till kärnom-
råderna för en stats nationella identitet, så kan traditionella nordiska rättvise- och
skälighetssynpunkter i en fortsatt nordisk rättsgemenskap på bolagsrättens om-
råde ha ett och annat att ge, också inom en europeisk ekonomisk sfär.

Även om det nordiska samarbetet uppenbart hamnat i kläm mellan nationella
revisionsbehov och den europeiska överbyggnaden så hoppas jag att utrymme för
åtminstone en liten nordisk sfär, en nordisk underkultur, skall finnas även i fram-
tiden på bolagsrättens område. Så länge den europeiska regleringen inte är hel-
täckande och till de delar alternativa lösningar tillåts har gemensamma nordiska
lösningar fortfarande sitt existensberättigande.

Korreferenten, afdelingschef Christen Boye Jacobsen, Danmark:

Jeg vil begynde mit korreferat med at fastslå, at harmonisering af selskabsretten i
EF har været en „succes story". Hvis man ser de direktiver, der er vedtaget eller
foreslået om emnet selskabsret i videste forstand, herunder også børsret og en del
af de direktiver, der er vedtaget om finansielle institutioner, må man fastslå, at
man i EF har opnået mere på 20 år end Norden på hundrede eller USA på 200 år.

Straks efter dette må jeg også fastslå, at der i dag er en deling inden for sel-
skabsretten i Norden, både hvad angår lovenes indhold og med hensyn til retlige
bindinger. Skillelinierne i lovenes indhold har flere grunde, dels i EF, dels den
svenske holdning i 1970'erne, som vi drøftede på juristmødet i Stockholm i 1981.
Men der er jo også en yderligere juridisk baggrund, som i EF-juraens jargon be-
tegnes som AETR-dommen. Hvad det indebærer, kan jeg bedst sige ved at gen-
tage, hvad jeg sagde på det 28. juristmøde i 1978: „At når et direktiv er vedtaget i
fællesskaberne, opstår dermed en enekompetence til at repræsentere EF og dets
medlemsstater på det pågældende område . . . Her har fællesskaberne nu en
kompetence, som betyder at 3. lande på dette område ikke længere kan føre in-
ternationale forhandlinger . . . med de enkelte medlemsstater, men alene med
EF repræsenteret ved Kommissionen".

Min tredie indledende bemærkning vil være, at EF-retten er blevet et kraft-
center, ikke blot i forhold til medlemsstaterne - det er den selvfølgelig - men og-
så i kraft af sin dominerende indflydelse i resten af verden. Som man kan se på
regnskabsområdet, er det en meget kraftig indflydelse, som udgår fra EF-lande-
ne. De har allerede et omfattende sæt regler, og de vil meget nødigt ændre det
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sæt regler, som de under betydelige anstrengelser har frembragt, og som de selv
finder gode og moderne. Det hænger selvfølgelig også sammen med, at bl.a. USA
på dette område intet har at byde på, men det hænger nok også sammen med, at
de fleste direktiver kvalitetsmæssigt er ganske gode, således at de har en ganske
betydelig „persuasive power". Som et eksempel på dette nævner referenten, at
EF-retten mere eller mindre tvinger en drøftelse af sondringen aktieselskab/an-
partsselskab igennem i alle lande i Europa.

Mange af de grunde, jeg har nævnt, gør, at tredielande er nødt til at følge EF-
rettens udvikling. Det er ikke anderledes end på mange andre områder. F.eks.
må søfartsnationer uden for EF i meget høj grad følge, hvad EF gør på søfartsom-
rådet - altså uden at have indflydelse på det. Det vil også gælde i forhold mellem
EF og EFTA. Jeg tror ikke, at der vil komme en så omfattende EES-aftale i
stand. Og jeg kan end mindre se, hvordan en sådan aftale skulle omfatte selskabs-
retten. Hvis der nogen sinde kommer et selskabsretlig samarbejde i Europa, så
bliver det - som vi allerede ved fra forsikringsområdet - kun i den form af en af-
tale, der stort set følger EF-retten. Men selv det har nogle problemer, som vi har
set på forsikringsområdet.

Det væsentlige er, om EF overhovedet har interesse i en sådan binding af sin
selskabsret. En aftale med tredielande må materielt følge de vedtagne direktiver.
Men hvis aftalen mellem EF og EFTA skal have samme regler som de interne
regler i EF, får tredielande reelt en veto-ret mod ændringer. Det er EF ikke inter-
esseret i, og der kan ikke påvises nogen væsentlig interesse, som skulle få EF til at
acceptere det. Det er i forsikringsaftalen med Svejts løst det på den ejendomme-
lige måde, at man har indsat en såkaldt autodestruktionsklausul i aftalen. Den
indebærer, at hvis en af parterne har et revisonsbehov, og der ikke opnås enighed
inden 6 måneder, er aftalen eo ipso bortfaldet. Om det er eksempel til efter-
følgelse, får stå hen.

Dette var mine indledende reflektioner. Jeg vil herefter vende mig til de for-
skellige emner, som referenten har nævnt, og begynde med de emner om integra-
tion og fælles nordisk selskabsret, som behandles i referatets pkt. 2 og 3.

Lad mig begynde med at fremhæve, at de nordiske lande ikke er fremmede for
integration på erhvervsjuraens område. Da selskabsretsforhandlingerne i EF be-
gyndte for alvor i 1970'erne, var det en stor styrke for mig, at jeg havde den stør-
ste internationale erfaring p.g.a. af de nordiske aktielovbetænkninger. Men den
anden del af referentens påstand er derimod for unuanceret, i hvert fald for Dan-
marks vedkommmende. Påstanden er, at den store indsats om nordiske aktielovs-
harmonisering i begyndelsen af 70'erne medførte, at man derefter sank udmattet
tilbage med en petrifikation/forstening af retssystemet til følge. Jeg mener, at
man ikke kan anlægge en så generel betragtning. I Danmark har vi foretaget en
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række væsentlige reformer. Vi har gennemført en lang række EF-direktiver, der
bl.a. har givet os en meget moderne regnskabslovgivning og meget betryggende
regler omkring kapitalgrundlag i videste forstand. Det kan vi takke EF for. Men
derudover har vi i kraft af værdipapircentralloven og en total reform af Fonds-
børslovgivning også på andre områder fået skaffet os en lovgivning, der forment-
lig på sit område er den mest moderne i Verden. På det sidste område har vi haft
en vis glæde af det nordiske samarbejde, fordi vi var længere fremme end Norge
med obligationer, mens Norge var lidt længere fremme end vi med hensyn til ak-
tier.

Det er rigtigt, at på andre områder af selskabsretten er det, som om erhvervs-
livet og erhvervsretten er kommet lidt ud af trit. Det gælder nok især den almin-
delige aktionærbeskyttelse. Vi har dels fået flere menige aktionærer og dels en
række institutionelle investorer, d.v.s. forsikringsselskaber m.v. Derfor er vi nu
ved at holde et generelt helbredscheck på selskabsretten.

Generelt kan vi sige, at sidste halvdel af 1980'erne har været en periode, hvor
erhvervsjuraen i Danmark - og vi har en erhvervsjura, fordi vi har et ministerium,
der tager sig særligt af det - at erhvervsjuraen i Danmark er undergået enorme re-
former. Vi har reformeret vore revisorlovgivning, vor patentlovgivning, vor for-
sikrings- og banklovgivning, vor konkurrencelov, vor søfartslovgivning o.s.v. Og
vi er nu også gået i gang med selskabsretten generelt i vort permanente selskabs-
retspanel under ledelse af professor Gomard. Vi har set, at fænomener som fu-
sion, omdannelse, spaltning o.lign. enten ikke er reguleret fra alle selskabsfor-
mer, eller er reguleret ret tilfældigt, og i en industripolitisk sammenhæng må det
være uheldigt, bl.a. i den finansielle sektor. Vi har ønsket at holde vor erhvervs-
lovgivning up to date, og vi har derfor bedt vort selskabsretspanel om at foretage
en generel gennemgang af aktieselskabsloven, anpartsselskabsloven, bankloven,
forsikringsloven og lov om erhvervsdrivende fonde for at se, om de lever op til de
krav, vi må stille i det indre marked, og til de krav, som investorbeskyttelse og er-
hvervslivet må stille i det indre marked, for at organisationsformen kan være hen-
sigtsmæssig.

Under punkt 4 og 5 går referenten ind på EF-harmoniseringen, herunder im-
plementeringsproblematikken. Her er et emne, som er egnet til et meget langt fo-
redrag.

Om baggrunden og hjemmel for EF's harmoniseringssamarbejde, vil jeg nøjes
med kort at nævne, at oprindeligt var harmoniseringsarbejdet indskrevet i en snæ-
ver etableringsretlig sammenhæng, d.v.s lette etablering og tjenesteydelser i de
andre medlemsstater. Det viser sig, at det ikke blot var et jurdisk problem, men i
lige så høj grad et psykologisk problem, nemlig at reducere det ubekendte og der-
med også frygten for det ubekendte. Men hertil kom andre fænomener, såsom
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det humane ansigt i forhold til småinvestorer og medarbejdere, industripolitik-
ken, der f.eks. kræver fusionsregler, og endelig ønsket om at fremme harmoni-
seringen og dermed det indre marked. Samtidig kan man iagttage, at interessen i
hjemmelsproblematikken er blevet minimal. Enten bruger man til børs- og sel-
skabsdirektiverne artikel 54, stk. 3, eller artikel 57 stk. 2, eller den ny artikel 100
a. Og er det ikke nok, kan man bruge artikel 100 og 235. Bortset fra det europæi-
ske selskab er interessen for hjemmel imidlertid minimal.

Den anden del af denne problematik er implementering af reglerne. Jeg vil be-
gynde med, at jeg ikke tror meget på, at vi i Danmark kan implementere i en fæl-
lesnordisk sammenhæng. Enten har reglerne et ret præcist indhold, og i så fald er
der ikke meget at tale om, eller også er der tale om mindsteregler, hvor politiske
interesser og erhvervsinteresser i de forskellige lande gør, at det må afhandles lo-
kalt. Desuden er det et område, hvor formel lov bruges. For en sikkerheds skyld
vil jeg endnu engang minde om AETR-doktrinet og i øvrigt også loyalitetsfor-
pligtelsen i Rom-traktatens art. 5, der hindrer, at vi kan indgå et forpligtende
samarbejde med de andre nordiske lande.

Jeg har lidt en fornemmelse af, at mange tror - som vi for 20 år siden - at et di-
rektiv er en ramme, dvs. kun en ramme eller et minimum for udviklingen. Eller
sagt anderledes: at man overvurderer vor frihed eller undervurderer vore for-
pligtelser efter direktiverne. Der er temmelig mange ret præcise pligter. Og må-
ske lige så vigtigt: der er et udtrykt eller forudsat system af begreber, som kan af-
vige fra vore hidtidige dansk-nordiske, f. eks. at kapitalen ved stiftelsen skal være
„liberé" til fordel for selskabet. I de kommende direktiver vil der komme en helt
ny model og begrebsverden vedrørende aktionærlighed og ledelsens og storaktio-
nærens loyaalitetspligt.

Dermed være ikke sagt, at vi ikke gerne vil hjælpe andre lande, der ønsker at
følge parolen „sich einorden" i forhold til EF-retten. Men her kommer selv-
følgelig andre problemer ind. Man må forstå, at vore offentlige ressourcer i disse
år er begrænsede. Det er vel også grunden til, at andre nordiske lande ønsker at
trække så hårdt på Danmark, at de på den måde kan spare en del på deres egne
budgetressourcer.

Under 6 behandler referenten selskabsretten som harmoniseringsobjekt. Det er
centrale og værdifulde betragtninger, der her anføres om, at selskabsretten op-
hidser tilpas få mennesker til, at man kan tillade sig at tage fat på den i inter-
national sammenhæng. Og dog: Der er nogle mennesker, der har stærke følelser
for selskabsretten. Det ser man, når man taler emner som offentlighed omkring
regnskab, aktionærfortegnelse eller regler om medarbejdere. Man ser det også,
når man taler problemer som „fit and proper" kriteriet, og jeg kunne nævne man-
ge andre eksempler.
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For mig er det problem imidlertid uløseligt knyttet sammen med et andet, nem-
lig kvalitetssikring. Hidtil har det været sådan i EF, at direktiverne har været af
høj kvalitet. Alle, også f.eks. tyskerne, har måttet indrømme, at de fik kvalitets-
forbedringer i deres love.

Imidlertid er der i det ændrede politiske klima i vore lande en fare for kvalite-
ten set i den relevante sammenhæng af selskaber som erhvervsvirksomheder. Det
afgørende er den rette balance mellem det obligationsretlige, konkursretlige og
det erhvervsdrivende. Faren kommer dels fra „rigtige" jurister og dels fra økono-
mer. Rigtige jurister med tilknytning til universiteter, domstole og justitsmini-
sterier har ganske betydelige hæmninger eller uvilje mod at anerkende, at lige så
vel som der en forvaltningsret og en procesret o.s.v. er der en erhvervsjura, jfr
lovgivningen om fonde. Den har sine til dels egne problemer og til dels egne me-
toder, og hertil hører selskabsretten. En del af baggrunden for det kan være de
sædvanlige magtpolitiske/ressortpolitiske overvejelser o.lign., men der indgår
navnlig et element af tradition. Vi har lært i en lang tradition, at en opdeling mel-
lem almindelig civilret og handelsret - som den tyske BGB/HGB-sondring - prin-
cipielt ikke er ønskelig. Vi har heller ikke en klar beslutning om at etablere en
handelsret. Vi har imidlertid suppleret den almindelige civilret med en række sær-
lige forbrugerregler, så man kan sige, at vi har fået erhvervsjura som en art nega-
tion. Hertil kommer i hvert fald i Danmark, at vi har et ministerium, der er cen-
treret om erhvervsjuraen.

Den anden fare for selskabsretten skyldes den voldsomme politisering af alle
områder, der kommer i berøring med offentlige myndigheder. Denne politisering
kommer fra nationaløkonomer, såvel som fra politikere. I hvert fald i Danmark
er der sket et voldsomt skift i magtbalancen mellem økonomer og jurister til for-
del for økonomerne i den offentlige forvaltning. Den politiske beslutningsproces i
mange henseender er blevet et lukket og selvforsynende kredsløb, hvor de be-
rørte erhvervsinteresser og deres rådgivere risikerer, at de - og dermed de virkeli-
ge problemer - bliver marginaliserede. For nyligt har nogle svenske økonomer
udtænkt den tanke, at mindretalsbeskyttelsen i aktieselskabsloven burde afskaf-
fes. Begrundelsen var, at hvis mindretalsbeskyttelsen f.eks. ved formålsændringer
eller indtagelse af nye interessentgrupper hindrer den industripoltiske udvikling,
måtte synspunkter som velerhvervede rettigheder vige. Af andre interessante tan-
ker fra samme skuffedarium vil jeg nævne, at for at løse et mindre skatteproblem
omkring flertalsaktionærernes formuebeskatning dukkede den tanke frem at suspen-
dere generalklausulen i aktieselskabsloven, for så vidt angår udbyttebetalinger.

Et særligt problem i denne sammenhæng er bank- og forsikringslovgivningen.
Endskønt ikke mindst bankloven meget klart er et supplement til aktieselskabs-
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loven med mere konkurs- og formueret end den almindelige selskabsret, har na-
tionaløkonomer nærmest taget eneret på disse love. Fagligt er området for juri-
ster og revisorer og driftsøkonomer. Nationaløkonomer kommer kun ind som er-
satz. Både juristernes tavshed og økonomernes tale er skadelig for udviklingen. I
EF sammenhæng må man sige, at bank- og børsdirektiverne er blandt det kvalita-
tivt ringeste, der er produceret inden for etableringsretten. Juristerne, herunder
selskabsreteksperterne, har sub silentio en del af skylden for, at det er gået så
galt.

Endelig er der problemkredsen: lempelse for små og middelstore virksom-
heder. Den er dobbelttydig, da lettelser for selskaber modsvares af mindre regn-
skaber, dvs. mindre kreditor-, investor- og mindretalsbeskyttelse og i længden
mindre klarhed over situationen for ledelserne selv.

Referentens næste problemkreds er grunden for en revision generelt og i EF
sammenhæng specielt. Det har jeg egentlig berørt ovenfor. Jeg fremhævede, at
jeg ikke tror på EES-tanken, men at vi i Danmark erkender, at der er gået 20 år
siden aktieselskabsloven, og at mangt og meget trænger til et oversyn, således at
vi kan være helt sikre på, at vi ved indgangen til det indre marked står med en
helt moderne lov. Jeg er meget tvivlende over for, hvor meget der egentligt kan
opnås i nordisk regi p.g.a. forskellige markedspolitiske tilknytninger, forskellige
politiske prioriteringer m.v. Jeg vil også godt sige, at behov for analyser o.lign.
kan jeg ikke se. Den europæiske litteratur om selskabsret er så omfattende, at
man faktisk der kan finde det, der er brug for. En erfaring med udredning både i
Danmark og EF - og den har jeg efterhånden uforholdsmæssig megen af - viser,
at det ikke er den vej, man skal begynde en fremtidssikret revision. En sådan
gjorde vi i 1988 på en helt anden måde i Industriministeriet ved at holde overop-
syn over hele vor erhvervslovgivning ud fra synsvinklen fremtidssikring. Det var
den betænkning, der efter sin forside hed Baobab-rapporten. Den forsøgte at se,
hvorledes erhvervsreguleringen ud fra en samlet vurdering burde se ud, hvis man
pr. 1. januar 1993 skuer fremad, eller hvordan den burde have set ud, hvis man i
1995 skuer tilbage.

Mens jeg således er meget tvivlende over for de praktiske muligheder eller nyt-
ten af nordisk samarbejde på aktielovsområdet, forholder sagen sig anderledes på
øvrige selskabers område. Her er vi noget forskellige, og Danmark mindst langt
fremme. Det er et spørgsmål, om man ikke skulle erkende realistisk, hvor man
kunne sætte ind, og så forsøge at satse på de områder, hvor man uden at komme i
konflikt med EF kan udføre en indsats.

Det sidste punkt i referatet behandler overnationale selskabsformer, d.v.s. sel-
skaber under fælleskabsret og med hele fællesskabet som sit hjemland.
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Vi kan begynde med at konstatere, at sådanne selskabsformer findes i virkelig-
hedens verden i form af den europæiske økonomiske firmagruppe.

Vi må erkende, at en kreation som firmagruppen er meget nært knyttet til EF's
retsorden. Det vil i endnu højere grad gælde forslaget til forordning om det euro-
pæiske aktieselskab. Man kan drøfte til Dommedag, om forslaget bliver til noget.
Men hvis man kigger på andre projekter, der engang så håbløse ud, som f.eks. en
europæisk patentorganisation eller den økonomiske firmagruppe, må man kon-
statere, at hvis der er politisk vilje, kan sådanne forslag realiseres, og de kan
ovenikøbet realiseres på meget kort tid.

Forslaget om det europæiske aktieselskab er så tæt tilknyttet EF's retsorden -
og altså ikke blot selskabsdirektiverne - og hele ideen om det indre marked, at
det nærmest er utænkeligt, at lande, der ikke fuldt ud accepterer EF's retsorden,
kan hægtes på. Det er endnu klarere i det nye forslag end i de tidligere, fordi det
nye forslag i langt højere grad indeholder en henvisning til hjemstedslandets ma-
terielle ret. En sådan renvoi forudsætter meget selvfølgeligt, at der henvises til
regler, som enten er eller i nær fremtid bliver harmoniseret ved de regler, som in-
deholdes i direktiv.

Man kunne spørge, om nordiske lande, som antog direktiverne, kunne deltage
i stiftelsen af det europæiske aktieselskab. Hertil er svaret, efter min mening,
fortsat nej, fordi det forudsætter en anerkendelse og anvendelse af store dele af
den skrevne og den uskrevne fællesskabsret, selve traktaten og Domstolen.

Det, jeg har sagt om det europæiske aktieselskab, fører frem til, at tanken om
et særligt nordbolag efter min mening ikke kan realiseres. Det forudsætter også
en holdning, som politisk set formentlig alene er gennemførlig i Danmark, men
ikke i de andre lande med deres langt mere restriktive traditioner. Jeg tænker her
på hele systemet koncessionslovene, næringslovene og kontroller af mærkelige ar-
ter, såsom „farliga bolag". Muligheden blev i øvrigt undersøgt i 1960'erne under
de fælles nordiske aktielovsudredninger - som bekendt uden fremgang.

Jeg vil så slutte med at spørge, om der overhovedet er et nordisk perspektiv i
selskabsretten?

På det uformelle plan vil det selvfølgeligt altid være et perspektiv. Vi har
grundlæggende samme retsorden, taler ens sprog og har meget at give, og, fordi
vi er så små hver især, en del behov for at modtage.

På det teoretiske retsvidenskabelige plan er der også et behov, der vil bestå.
Det vidner dagens drøftelse om.

På det mere formelle plan må forventningerne nok modere res. Indtil det indre
markeds deadline må EF og EF's medlemsstater nødvendigvis give prioritet til
det interne. Men om forholdene efter denne dato ser anderledes ud, skal være
usagt. Indadtil er EFs integration da blevet dybere. Udadtil står vi over for de
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meget store problemer, som Østlandene medfører, og som jo forståeligvis inter-
esserer mange af EF's medlemsstater mere. Og bliver vi i selskabsretten, må vi jo
konstatere, at det land, der er mest interesseret i opbruddet i østblokken, også er
det land, som i det sidste århundrede har været primus motor, når vi taler om sel-
skabsrettens udvikling, nemlig Tyskland.

Korreferentens opgave er at komme med kritiske bemærkninger til referatet og
at provokere, således at der kan komme en debat i stand. Hvis jeg ikke har gjort
andet, så håber jeg, at jeg har gjort det.

Överdirektör Leif Sevón, Finland:

Jag uttalar mig i egenskap av chef för lagberedningen i Finland och som med-
lem av den finska förhandlingsdelegationen för ett EES-avtal. Det här är kanske
inte rätt ställe att diskutera huruvida det blir ett EES-avtal, kanske inte heller i
detalj hur omfattande EES-avtalet i så fall blir, men vissa premisser tror jag det är
viktigt att slå fast. Koreferentens inniägg var intressant i fråga om premisser och
konklusioner men hur man kom från premisserna till konklusionerna blev inte
helt klart. För det första: en utgångspunkt är att de EFTA-länder som förhandlar
är beredda att ta EG:s acquis communautaire, en lagstiftning på elva till fjorton
tusen tryckta sidor som omfattar så gott som hela EG-lagstiftningen, utom land-
brukspolitiken och förhållandena till tredje stat. Lagstiftningen tas inte bara i den
skrivna formen utan inkluderande den rättspraksis EG-domstolen har utvecklat
och med förståelsen att också den framtida rättspraksis som EG-domstolen
utvecklar skall vara normerande inom ramen för EES-avtalet. Mot den bak-
grunden faller en del av de argument som anfördes uppenbarligen bort. Den dy-
namik inom EG som finns är acceptabel för de nordiska EFTA- länderna.

Beträffande bolagsrätten är det intressant att konstatera den skulle vara särskilt
problematisk, intressant inte minst därför att det är gemenskaperna som har fö-
reslagit att de nordiska EFTA-länderna skall ta den och de nordiska EFTA-län-
derna har sett problemet med att göra det. Det är riktigt att dynamiken på bo-
lagsrätten i hög grad ligger inom EG och att ta över den bereder åtminstone Fin-
land mycket få problem, även om det inte är problemfritt. Även om man kanske
inte hos oss skulle ha skrivit bolagsrätten på det sättet som man gjort inom EG,
kan man säga att en del av den byråkrati som vi försöker göra oss av med får vi in
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genom bakdörren i EG-rätten med registrering och det är nog annat som vi inte
är förtjusta över. Direktiven är inte riktigt så enkla som koreferenten vill antyda
att de antingen är glasklara eller innehåller minimiregler. Många av de regler som
finns också inom bolagsrätten tycks ju kunna hålla EG-domstolen sysselsatt med
tolkningar och det tyder på att det antingen är juristerna inom EG dåliga eller
också finns det problem. Jag antar att den senare lösningen inte är helt utesluten.

Koreferenten argumenterar att man inte kan integrera bolagsrätten eftersom
det skulle innebära en veto-rätt för utomstående länder i förhållande till gemen-
skapen att utveckla sin bolagsrätt. Här kommer två anmärkningar och det första
är att EF har en vidunderlig förmåga att beteckna sig å ena sidan som en överna-
tionell sammanslutning som förhandlar som sådan. Samtidigt består den av med-
lemmar och ingen annan kan ha bättre rätt än medlemsstaterna. Den logiken
lämnar en del att önska men den finns där och den är tydligen mycket svår att eli-
miniera.

Men det är väl inte fråga om att icke-medlemsstaterna i EG skulle ha veto-rätt
beträffande gemenskapernas möjligheter att utveckla sin egen interna EG-rätt.
Det har aldrig varit ambitionen att skapa ett sådant system. Däremot så är det väl
rimligt om man tar över fjorton tusen sidor lagstiftning att man förbehåller sig en
möjlighet att påverka ändringar av den lagstiftningen i framtiden. Jag har svårt att
gå till ett parlament och säga här har ni fjorton tusen sidor lagtext. EG ändrar
texten när de vill och hur de vill och det blir bindande för er. Det är parlamentari-
kens önskedröm, håller åtminstone debatten igång. Vi är inte alldeles övertygade
att all rättslig expertis och intelligens har samlats inom EG även om vi är beredda
att ge för den höga nivån på EG:s tjänstemannakår och dynamiken inom EG all
erkänsla. Men det att inte EGs lagstiftning kunde bli bättre efter en diskussion
med utomstående det menar jag representerar en EG-chauvinism av mycket hög
klass.

Däremot så är vi rätt bekymrade för att man skulle uppställa det Sweiziska för-
säkringsavtalet som modell. Det är ett modell som har utarbetats under tio år, det
tyder på att dynamiken i arbetet har varit åtminstone lång. Om resultatet svarar
mot den använda tiden undandrar sig mina kommentarer.

Min poäng är alltså den att det ur vår synvinkel finns ett behov av samarbete i
implementeringen av existerande EG-lagstiftning, där vi är bundna av den lös-
ning som EG har valt och att det skulle vara värdefullt för oss att vid den imple-
menteringen få tillgodogöra oss den danska sakkunskapen på området. Om den
inte står till buds därför att budgeten är för stram så ställs vi inför frågan vad om-
fattar nordiskt samarbete i framtiden. Vilka deltar i det och med vilken intensitet
och den frågan tror jag att vi får lyfta på bordet inte bara i fråga om bolagsrätten
utan kanske ett mycket mycket bredare perspektiv inom en rätt kort framtid. Det
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som koreferenten poängterar om arbete på andra områden än bolagsrätten det
tror jag är en viktig poäng som vi skall överväga noga. Den dynamik som det nor-
diska lagstiftningssamarbete har haft har i stor utsträckning fallit bort under de
senaste åren och om vi inte skapar förutsättningar för att finna lösningar på pro-
blem med den förmåga att se in i framtiden så kommer vår lott i framtiden vara
att kopiera EG-rätten i stor utsträckning vare sig vi får ett EES-avtal eller inte.

Departementsrådet Michael Koch, Sverige:

Det är inte alltid som det på nordiska juristmöten diskuteras ämnen som är så
aktuella som det här ämnet råkar vara just nu. Vi står faktiskt mitt uppe i en gan-
ska hektisk utveckling. Efter förberedelser och preludier i ett halvår så har verkli-
ga förhandlingar inletts mellan EG och EFTA om ett EES-avtal. Detta avtal
kommer ganska säkert också att behandla bolagsrättsliga frågor. Samtidigt inleds
i Finland, Norge och i Sverige ett utredningsarbete på aktiebolagsrättens område.
Sist ut på plan var Sverige, där regeringen nu tidigare i sommras beslutade om di-
rektiv till en ny utredning. En stor del av de direktiven upptas av EG-frågorna. I
Sverige håller vi för övrigt på att ta ett ytterligare steg när det gäller inter-
nationaliseringen på bolagsrättens område. Regeringen har lagt fram en pro-
position som Riksdagen skall behandla i höst och som går ut på att kravet på
svenskt medborgarskap beträffande ledande funktionärer i aktiebolag avskaffas.

Jag vill gärna först kommentera en del av det som referenten har skrivit i sitt
underlag. När det gäller koreferenten så tror jag att jag kan i allt väsentligt an-
sluta mig till vad som Leif Sevón har sagt alldeles nyss. Jag har ingen anledning
till att stå här och upprepa det. När det gäller det referat som har skickats ut har
ju referenten valt att behandla frågorna på ett allmänt och principiellt plan i hopp
om att frågeställningarna skall vara aktuella ännu nu när vi faktiskt står här. Jag
tycker inte det är någon tvekan om att han har lyckats göra det. De här frågorna
är ju verkligen brännande aktuella. Jag kan för egen del hålla med och instämma
i det mesta av det som framgår av referatet även om referenten själv har velat
framställa det på det sättet att det inte är några teser direkt som förs fram. Jag
skulle bara vilja bidra med några reflektioner ur svensk synvinkel.

I referatet skildras mycket träffande hur EGs bolagsrättsliga direktiv tidigare
var något slags intressant bredvidläsning för specialisterna på området och hur de
sedan har fått en helt annan och mera direkt innebörd i varje fall efter publicerin-
gen av EGs vitbok år 1985. Men jag tycker kanske inte att man skall dramatisera
den utvecklingen för mycket. Trots allt är skillnaderna mellan EGs direktiv och
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den nordiska aktiebolagsrätten inte så hisnande stora. Att skillnaderna inte är
större än de faktiskt är hänger samman med det som framgår av referatet, näm-
ligen att det trots allt inte var nordbor som hittade på aktiebolaget. Nordisk aktie-
bolagsrätt är i hög grad influerad av kontinental rätt och en anpassning till EG-
direktiven kan så vitt jag förstår inte alls innebära något slags systemskifte på det
här området. Anpassningen kan i stället komma att betyda att man bibehåller de
gamla principerna, kanske meden del jämkningar av mera detaljbetonad natur.
Det finns en större och viktigare skillnad och den tänkte jag återkomma till se-
nare.

I referatet antyds att vi i Norden, efter tillkomsten av den samnordiska lagstift-
ningen, inte skulle ha beaktat den europeiska utvecklingen på området. Ja, det är
väl möjligt att det är så. Men jag tycker kanske att man måste framhålla att vi i
Norden inte så att säga har kommit på efterkälken. Tvärtom ligger vår lagstift-
ning väl framme i utvecklingen, allmänt sätt. Talet om att göra nordiska aktier
jämbördiga med aktier inom EG har jag lite svårt att förstå. Inte minst gäller det-
ta frågan om redovisning och insyn och krav om revisorers kompetens och sådant.

Det jag har sagt nu hindrar inte att man kan säga att de anpassningsåtgärder
som gjordes i Danmark med hänsyn till EG kunde ha beaktats mer i de andra
nordiska länderna. I varje fall är det lätt att säga det så här i efterhand. Det är
också riktigt att den nordiska rättslikheten har minskat något på grund av refor-
mer på särskilda punkter som har skett senare. Ett exempel på det är lagstift-
ningen om riktade emissioner och övergången till de dokumentlösa systemen.
Men i de fallen har det varit frågan om konkreta behov som har anmält sig vid
olika tidpunkter i de olika länderna. Vi har kanske haft samma utveckling, men
länderna har inte legat i fas.

I referatet ställs frågan om den samnordiska lagstiftningen kan ses som en
hämsko för utvecklingen. Jag tycker att det jag har sagt här visat att det nog inte
är så. Det nordiska samarbetet kan också tjäna som en inspirationskälla. Vi har
exempelvis i Sverige tagit stort intryck av hur man gjorde i Danmark och Norge
när man löste frågorna om dokumentlösa system.

När det sedan gäller grunderna för den revision som nu av allt att bedöma före-
står så ställer referenten frågan om de samnordiska lösningarna har tappat intres-
se om den europeiska harmoniseringen ställs i förgrunden. Jag kan för min del in-
te se att det är något motsatsförhållanden i det här. För det första så tror jag att
man kan göra en del vinster på att samarbeta så som man väl redan håller på att
göra. Det krävs då gemensamma avgöranden på basis av gemensamma utred-
ningar så att samarbetet börjar på ett tidigt stadium. Och det är också det som är
den bärande tanken i de utredningsdirektiv som gäller, i varje fall för den svenska
utredningen. För det andra borde det sakligt sett inte vara särskilt svårt att an-
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passa lagstiftningen till EG på samma sätt inom de nordiska länderna. Jag tycker
det vore på något sätt en paradox om anpassningen til EG-direktiven skulle göras
på ett sådant sätt att den nordiska rättslikheten minskar. Det är ju här fråga om
ett revisionsarbete där färdriktningen och de sakliga lösningarna i varje fall i stor
utsträckning är givna på förhand. I första hand är det ju fråga om att åstadkomma
de sakliga ändringar som direktiven kan kräva.

Men det jag nu har sagt skall inte undanskymma att det finns följdfrågor där
handlingsfriheten är större, men där förutsättningarna kanske är litet olika i de
olika nordiska länderna. Och då kommer jag tillbaka till det som är den största
skillnaden mellan nordisk rätt och kontinental rätt. Och det är att man inom EG
laborerar med två bolagsformer, public companies och private companies. Här är
väl storleken av minimum aktiekapitalet en springande punkt. Jag har förstått att
det exempelvis i Finland kanske blir svårt att höja det lägsta tillåtna aktiekapitalet
för alla aktiebolag till EG-nivån för public companies, alltså till 25.000 ECU eller
185.000 svenska kronor. Här är väl läget lite annorlunda i Sverige. Vi höjde mini-
miaktiekapitalet till 50.000 kronor på sjuttiotalet och det har från en del håll
krävts att det beloppet skall höjas med hänsyn till inflationen. Den svenska utred-
ningen får naturligtvis fundera på den här frågan mot bakgrund av EG-direktivet.
Och då kan frågan uppkomma om man inte skulle behöva en särskild företags-
form för mindre företag. Men då är det faktiskt så att i Sverige så har den frågan
behandlats ingående för inte så länge sedan. Vi fick år 1979 ett förslag från en
kommitté där det föreslogs en fullt utarbetad lag om så kallade andelsbolag. Fö-
rebilden för de bolagen var de danska anpartsselskapen. Förslaget om andels-
bolag fick inget positivt mottagande då och planerna skrinlades. Men kanske är
förutsättningarna lite annorlunda nu, jag vet inte. Om man skall ge danska lös-
ningar en priviligierad ställning såsom förespråkas i referatet, så kan man ju fak-
tiskt öka den nordiska rättslikheten samtidigt som man åstadkommer anpass-
ningen till EG. Och det vore det bästa tycker jag. Det skall bli spännande att se
den fortsatta utvecklingen.

Avdelningschef Henrik Räihä, Finland:

Jag vill inledningsvis konstatera att de problem som i dag vidlåder harmoni-
seringsarbetet inom den nordiska bolagsrätten beror på det faktum, att Danmark
är medlem av EG och de övriga nordiska länderna står utanför EG. Jag håller
helt med korreferenten om att det inte lönar sig att försöka sig på nordiskt samar-
bete på de områden där EG-samarbetet fungerar effektivt så länge Danmark är
medlem av EG och vi andra inte är det.
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Det finns goda exempel på effektivt nordiskt lagsamarbete, som blir lidande
pga. EG:s inflytande. Jag tänker på reformen av de nordiska försäkringsavtalsla-
garna, där Danmark lämnade sig utanför, och den nu pågående revisionen av he-
la aktiebolagslagstiftningen, där Danmark också är utanför. Vi hamnar i en
olycklig situation, och harmoniseringsarbetet på bolagsrättens och övriga han-
delsrättsliga områden, konkurrensrätt, konsumenträtt osv., blir mycket besvär-
ligt. - Man kunde kanske säga, att vi nu håller på med att skriva vår egen EG-rätt
på dessa områden.

Jag kan inte säga, att jag ser förhoppningsfullt på möjligheten att lösa pro-
blemet via de nuvarande förhandlingarna mellan EG og EFTA-länderna.

För det första ställer jag mig mycket skeptisk till en EES-lösning, därför att EG
klart låtit förstå, att EFTA-länderna inte kommer att ha något inflytande på be-
slutsprocessen, fastän de deltar i beredningsarbetet. Det blir ganska svårt för våra
politiker att gå med på detta.

För det andra tror jag inte att det nordiska samarbetet inom bolagslagstift-
ningen skulle bli mycket bättre efter det vi blivit medlemmar av EES, för Dan-
mark är fortfarande med i och vi står utanför EG. Danmark skulle bara kunna få
stød av de övriga nordiska länderna i lagberedningsskedet, men när ärendet kom-
mer till beslutsskedet, så står Danmark ensamt. Jag tror inte att Danmark är in-
tresserad av ett nordiskt samarbete under dessa omständigheter. Jag tror att läget
ganska länge kommer att vara som idag, där Danmark inte är riktigt intresserad
av nordiskt samarbete.

Av detta följer, att ett effektivt nordiskt samarbete på bolagslagstiftningens
område bara går att trygga, om alla eller de flesta av de nordiska länderna går
med i EG. Dessa länder skulle då bilda en homogen grupp inom EG. I dag består
EG av länder som inte har mycket gemensamt. Kollisioner förekommer mellan
syd og nord, mellan öst och väst, vilket försvårar samarbetet. Men de nordiska
länderna skulle verkligen bilda en homogen grupp, som kunde visa styrka i politi-
ska förhandlingar.

Det här kunde enligt min mening påverka EG-lagstiftningens utveckling t.ex.
på bolagsrättens område. Det är bara i ett sådant läge som nordisk bolagsrätt, in-
klusive Danmark, kunde utvecklas vidare. Då skulle alla nordiska länder ha nytta
av varandra både när det gäller initiativ,lagberedning och beslutsfattande. Det-
sammma gäller intensifieringen av bolagsrätten, som referenten talade om. Då
kunde även den nordiska underavdelning av den europeiska bolagsrätten, vilket
referenten var inne på, utvecklas.
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Underdirektör Adam Vestberg, Danmark:

Jeg kommer fra den Danske Bank i København og ser EF-samarbejdet ud fra
erhvervslivets synspunkter. Der blev rejst et meget vigtigt spørgsmål i dag, d.v.s.
hvad formålet med EF's selskabslovgivning er, og hvem der skrev den, og man
tilkendegav, at de, der skabte den i første række, var bureaukraterne og manede
til en vis standsning i udviklingen. Det synspunkt er jeg ikke helt enig i, fordi jeg
mener, og det tror jeg, mange er enige med mig i, at hovedformålet med EF's sel-
skabslovgivning selvfølgelig er at lette og sikre samhandlen over landegrænserne
og udvikle samarbejde mellem personer, som bor i et land, og selskabsenheder
der hører hjemme i et andet land. Den policy ser man jo ganske klart, hvis man
gennemgår de foreliggende EF direktiver, og de forslag der foreligger om nye di-
rektiver; det er fundamentale praktiske spørgsmål, der er taget op. I de 1. sel-
skabsdirektiv interesserede man sig for tegningsreglerne, og de er vel også de
mest fundamentale spørgsmål, man overhovedet har. Hvem tegner et selskab?
Og det er det i høj grad brug for, når man sidder i København og skal gøre en for-
retning med Rom, da at finde ud af, hvem tegner selskabet dernede. Det 2. di-
rektiv angår kapitalforholdene. Dette er også fundamentalt. Hvis man gør for-
retninger med en italiensk partner og får oplyst, at denne har en aktiekapital på
hundred milljarder Lire, så er det vigtigt at vide, om den kapitalen er betalt ind,
eller kun er en forpligtelse hertil, og godt at vide, hvilke aktiver, der står bag den-
ne kapital. Er det kontanter eller er det apportindskud, og hvordan er man gar-
deret for, at disse forhold er i orden. Alt i alt har selskabsdirektiverne højnet den
selskabsretlige standard i Europa. Det 4. selskabsdirektiv omhandler regnskabs-
kravene, og der er ingen tvivl om, at når regnskabsstandarden er hævet i Dan-
mark gennem de senere år, skyldes det bl.a. det 4. direktiv. Det 5. direktivforslag
er også meget vigtig, fordi strukturforholdene i aktieselskaberne, og hvordan man
ordner magtforholdet, navnlig mellem bestyrelse, direktør og generalforsamling,
og herunder måske navnlig kompetencefordelingen mellem bestyrelse og direktør
er meget vigtigt, både for den udenforstående og for aktionærerne. Jeg ved, og
det ved alle, at direktivforslaget har været ude for en betydelig forsinkelse, bl.a.
er jo medarbejderproblematikken i bestyrelsen vanskelig. Jeg tillader mig derfor
at spørge koreferenten, Boye Jacobsen, om han kan fortælle lidt om, hvad ud-
sigterne er for det 5. direktivs gennemførelse.

Det 7. direktiv handler om koncerner. Forholdet er det samme her. Det er me-
get vigtigt, at koncernreglerne falder på plads, og sådan kan jeg gå videre. Jeg
tror, at det er vigtigt, at erhvervslivet er med i det forberedende arbejde og er
med til at vurdere, hvad det er, erhvervslivet har brug for, når vi går over lande-
grænserne. Jeg synes også, at man kan give det råd til vore nordiske venner, at
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hvor en svensk virksomhed i erhvervslivet ønsker at kontrahere med et norsk ak-
tieselskab, da er det upraktisk, hvis der er noget i retstillingen for det norske sel-
skab, svenskeren ikke forstår. På samme måde, som vi har lavet en harmoni-
sering i EF, kunne det være en inspiration for en videregående harmonisering i
Norden af disse fundamentale ting. Dette vil jeg gerne kaste ud til debat.

Så vil jeg sige to ting til sidst. Den ene er, at det helt fundamentale spørgsmål -
i hvert fald i international handels-og selskabsret - er, om man skal operere med
nationale eller med supranationale selskaber. Om det nationale selskab kan man
konstatere, at det har eksisteret i mere end 200 år, men man har endnu aldrig fået
et selskab skabt baseret på supranational selskabsret - end ikke på federalt ni-
veau i USA - eller i øvrigt skabt en supranational selskabsdannelse. Dette kunne
måske vise, at arbejdet herpå er vanskeligt, men arbejdet i EF er fremadrettet,
idet EF allerede i 1960'erne tog spørgsmålet om det europæiske selskab op, og jeg
er egentlig forbavset over, at man ikke indtil dato har fundet en løsning på et sel-
skab af denne type. Jeg mener, at der er brug for det, idet man ellers tvinges over
i meget komplicerede løsninger om samarbejdsordninger mellem flere nationale
selskaber. Derfor er mit spørgsmål nr. 2 til koreferenten, om han kort kan for-
tælle, hvornår det supranationale selskab kommer.

Til allersidst vil jeg sige, at der i EF direktiverne og forslagene hertil er nogle
begreber, som endnu ikke er introduceret i Danmark, som f.eks. „omdannelse"
og „fision" af aktieselskaber. Jeg vil også her spørge koreferenten, om nogen af
disse begreber, som utvivlsomt kan bruges med fordel i Danmark og i andre lan-
de, kan tænkes indført i Danmark.

Jeg vil slutte af med at nævne, at jeg for nylig har været inde i en stor fusionsaf-
tale i udlandet, hvor jeg repræsenterede danske interesser, og målet var at ud-
arbejde den fornødne selskabsretlige dokumentation. Forhandlingerne blev gen-
nemført på fuldt tilfredsstillende måde, idet jeg var helt på hjemmebane i det på-
gældende EF land, fordi der var det 3. direktiv, det gjaldt, og det var på stedet en
lovgivning, der praktisk taget var identisk med den, der var gennemført i Dan-
mark. Det var en stor fordel, at man som dansker kunne forhandle om sådanne
dokumenter i udlandet, hvor man forstod fuldstændigt, hvad der selskabsretligt
var tale om.

Korreferenten, afdelingschef Christen Boye Jacobsen, Danmark:

De reaktioner, der kommer, hvad enten det drejer sig om EES og Norden kon-
tra EG, eller de indvendinger som kommer om os som buraukrater, er noget,
som man næsten kan forberede sig til på forhånd.
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Jeg vil først sige lidt om det nordiske samarbejde ved at bemærke, vi kunne
egentlig drøfte et hvilket som helst emne her. Om vi havde sat et fællesmarked
for redningsudstyr på skibe på dagsordenen, ville meget af det, der er sagt i dag,
have været nøjagtig det samme, fordi en del af problemerne er generelle resurse-
problemer eller generelle problemer om, hvor kompetansen ligger og hvor meget
medindflydende tredjelande kan have. Det er ikke engang sikkert, at selskabs-
retten er det område, hvor de største problemer rejser sig. Jeg ser langt større
problemer for banklovgivning, for forsikringslovgivning eller for de tekniske han-
delshindringer end i bolagsretten.

Jeg ved ikke om nogen af de svenske tilstedeværende skulle have været med til
det svenske Kommerskollegiums EG-dag, der blev holdt i februar 1990. Der sag-
des meget af det, som Sevón her sagde, og det, jeg sagde, det sagde professorene
Bernitz og Steenberg. Problemet EES er set fra EGs synspunkt at der er nogle,
der tilsyneladende vil spise á la carte. Og det er jo ikke noget som man kan lide.
Som det er sagt vist nok af Mitterand, kan en ordentlig regulering ikke bestå af
undtagelser.Altså vil du spise af det sure, så må du spise af det søde. Danskerne
ville helst nøjes med at være medlem af den fælles landbrugsfond (FEOGA), men
det kan vi ikke blive. Og det er psykologisk meget vigtigt, at I forstår, at det sam-
me vil gælde for jer. Og netop de fjorten tusind sider er jo argument for begge si-
der. For lige såvel som det er et problem at komme til den finske riksdag med
fjorten tusind sider og sige: vær så god og spis det hele og uden protester, så er
det samme nok problemet for EG, men fra anden side. Og det er meget vigtigt at
erindre sig, at det problem bliver meget større for Øst-Europa. Tidligere var
EFTA-landene de eneste „høner i kurven". Nu er det pludseligt Øst-Europa, som
mange af landene i kontinentale Europa føler sig meget nærmere knyttet til.

Det er ikke det eneste, jeg vil sige om EES. Det andet er, at harmonisering er
ekki blot et resultat. Det er ligesom meget en metode, som vi, nu siger jeg „vi",
for nu er jeg europæer, vi er lige så stolte af selve metoden som af resultatet. Den
metode, vi har med EGs autonome retsorden, er noget, vi er glade for, og noget,
som mange vil gå meget langt for at kæmpe for, også blandt de grupper, som el-
lers ikke går på barrikaderne. Vi synes, at den autonome retsorden, EG har
skabt, er en vidunderlig ting. Og alle, der truer den, bliver virkelig opfattet som
trusler, langt mere end man i det daglige normalt skulle tro.

Og dermed er jeg også over i noget andet, nemlig problemerne om EF-rettens
begrebsapparat. Sevón spurgte, om jeg virkelig mente, at der ikke var uklarheder
i direktiverne. Nej, lykkeligvis for os jurister er der altid uklarheder i love, for det
lever vi alle sammen af. Men I skal lige huske på, at noget af det, som for os er
uklarheder, skyldes jo, at vi nordiske jurister opererer med en anden begrebsver-
den. Noget af det, som vi har fået ind i direktiverne fra dansk side, vil på samme
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måde blot fremstå som en uklarhed for en italiensk advokat. Vore forskellige be-
grebsapparater betyder praktisk meget, og dermed er jo også noget sagt om det,
som Adam Vestberg var inde på, om formålet med harmoniseringen. Det gør vi
for at have ikke alene de samme skrevne retsregler, men den samme retskultur,
fordi vi har haft nogle meget forskellige traditioner, og fordi psykologien er me-
get vigtig.

Referenten, lagstiftningsrådet Gustav Bygglin, Finland:

Traditionen bjuder att referenten får ha det sista ordet i debatten. Detta är för
mig ganska lätt tack vare korreferenten, som redan har bemött och besvarat mån-
ga av frågorna.

Diskussionen här idag har haft en stark prägel av att föras här och nu. För-
handlingar försiggår om det ämne vi diskuterat, vilket gör det mycket aktuellt.
Många av de synpunkter som har kommit fram under debatten kan inte undgå att
inverka på det kommande reformarbetet, som redan har inletts mellan Finland,
Norge och Sverige med kontakter till Danmark og Island.

Den här debatten kommer säkert också att kunna läsas med ett visst intresse
om många år, när förhandlingarna med EG är avslutade och så vidare. Då finns
det många olika möjligheter att hänvisa till den här debatten ellar att åtminstone
nämna den i en fotnot. Det kan exempelvis lyda så här: „Ännu så sent som vid ju-
ristmötet i Reykjavik år 1990 hittas förespråkare för gemensamma nordiska sär-
lösningar". Möjligheterna är obegränsade och en annan formulering kan lyda:
„Vår nuvarande samnordiska gemensamma aktiebolagslagstiftning kan i många
avseenden sägas ha sin grund i debatten i Reykjavik år 1990." Utan att försöka
gissa vilket som är mera troligt så hoppas jag att bolagsrättsliga frågor då kan dis-
kuteras bland jurister och inte enbart bland ekonomer och att det är då fort-
farande relevant att föra diskussionen på nordiska juristmöten.

Debatlederen, professor Kirsti Rissanen, Finland

riktade ett tack till referenten, korreferenten, alla som deltog i debatten och
till åhörarna.


