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1. Inledande reflexioner

Den europeiska ekonomiska integrationen har successivt i allt högre grad såväl
inom statsförvaltningen som inom näringslivet gjort sig påmind i den nordiska ju-
ristens dagliga arbete. Ännu för några år sedan kunde man utgående från natio-
nella utvecklingsbehov rätt tryggt förutspå rättsutvecklingen inom de flesta om-
råden. Nu är man tvungen att i en tidigare okänd utsträckning beakta även det
internationella perspektivet. Rättsutvecklingen inom de Europeiska Gemenska-
perna, EG, och dess medlemsländer har tidigare beaktats som ett intressant jäm-
förelseobjekt för övriga europeiska länder. Från att ha varit endast en uppslags-
källa växte EG-rättens betydelse så att avvikande nationella lösningar i regel
krävde särskilda motiveringar. Inom EG omfattade lösningar gavs ett egenvärde,
som påverkade nationella värderingar beträffande behovet av att utveckla ett
visst område. I dag dominerar besluten om att skapa en gemensam inre marknad
i Europa och strävan till en enhetlig europeisk ekonomisk sfär, EES, alla planer
på att utveckla de rättsområden som har anknytning till de fyra friheterna; rörlig-
heten för människor, varor, kapital och tjänster.

Att i dessa tider författa ett referat i ett ämne med anknytning till den europeis-
ka integrationen för en debatt som skall föras om över ett halvt år är synnerligen
vanskligt. Dels utvecklas själva EG-rätten snabbt, dels är såväl det eventuella
EES-avtalet som dess innehåll fortfarande öppet, eftersom de egentliga förhand-
lingarna ännu inte har inletts. Då detta skrivs är inte ens den analys slutförd, som
skulle indikera vad ett eventuellt EES-avtal kunde omfatta. Med beaktande av
den ytterst forcerade tidtabell som preliminärt godtagits för de kommande för-
handlingarna skulle en konkret förankring av referatet i dagens läge medföra att
referatet vid tidpunkten för debatten skulle ha vissa rätts- och idéhistoriska drag
som inte åsyftats. Av dessa orsaker behandlas frågorna om den nordiska bolags-
rätten och den europeiska integrationen i det följande på ett mera allmänt och
principiellt plan i hopp om att åtminstone frågeställningarna ännu är relevanta då
detta debatteras.

De nordiska länderna står alla inför den drastiska integrationsutvecklingen,
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Danmark som medlem i EG och de övriga nordiska länderna som medlemmar av
den europeiska frihandelsunionen EFTA. Det är i och för sig uppenbart nyttigt
med en diskussion, inte bara inom och mellan grupperingarna, utan även mellan
aktörerna över de nuvarande grupperingarnas gränser. Det går lätt så att natio-
nella intressen kommer främst i en diskussion inom grupperingen, och gruppe-
ringens intressen i diskussioner mellan aktörer från olika grupperingar. I dessa
diskussioner glömmer man ofta eventuella mönster, som inte följer grupperingar-
nas gränser. Ett sådant mönster bildar de nordiska länderna och det traditionella
nordiska samarbetet.

Danmark har som medlemsstat i EG under de senaste decennierna varit i en
central ställning vid utformandet av det nya Europa, medan de övriga nordiska
länderna haft en perifer ställning i integrationsprocessen. Då man för uppnående
av en ny europeisk ekonomisk sfär antog EFTA som gemensamt forum för de
västeuropeiska länder som inte är medlemmar i EG, öppnade sig nya hisnande
vyer. Den inom EG omfattade normeringen var inte längre bara ett beaktansvärt
alternativ för rättsutvecklingen, utan det enda realistiska alternativet om man vil-
le uppnå det åsyftade resultatet. EG-direktiven och -förordningarna, som hade
varit intressant bredvidläsning för jurister som sysslade med vidareutveckling av
rättsområden, fick en alldeles annan innebörd. Det finns skäl att anta att inte ba-
ra jurister i Finland, utan även Island, Norge och Sverige kände en viss osäkerhet
då de, för att få en bild av vilken inverkan ett eventuellt EES skulle ha, tog del av
EG-regleringen på sitt ansvarsområde. Direktivens torra utsagor hade fått en an-
nan, djupare innebörd. För lagberedaren, med ansvar för en viss sektor, uppkom
lätt känslan av att någon utan hans vetskap och medverkan redan berett och fat-
tat viktiga beslut om grundlinjerna i den kommande utvecklingen på hans an-
svarsområde. Det är säkert många som ställt sig frågan huruvida de under det se-
naste decenniet underlåtit att utföra sina tjänsteåligganden, när så stora luckor fö-
relegat i deras kunskaper om utvecklingen inom deras område på den europeiska
kontinenten.

2. Den nordiska integrationen

Integration är inget främmande för de nordiska länderna. Även om ett NOR-
DEK aldrig som sådant blev av, är det väl just integration och bevarande av upp-
nådd integrationsgrad det nordiska samarbetet har strävat och strävar efter. Då
man talar om den europeiska integrationen och Romtraktaten glömmer man lätt
Helsingforsavtalet och dess förpliktelser, som för oss nordbor en längre tid fram-
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stått som självklara. Ett naturligt integrerat Norden har dock så djupa rötter att
vår integration inte i det dagliga livet fordrar några stora omställningar i sam-
hället eller att märkliga politiska beslut krävs för dess upprätthållande.

Det finns emellertid stora skillnader mellan den nordiska och den europeiska
integrationen. Den bredd och det djup samarbetet mellan de nordiska länderna
har i dag är av alldeles annan klass än man inom en överskådlig framtid kan vänta
sig i det övriga Europa. Samarbetet på alla nivåer i Norden, t.ex. inom det kultu-
rella och det sociala området, kommer knappast att under vår livstid uppnå sam-
ma djup i Europa. Även om samverkan på bl.a. dessa områden kommer att för-
djupas, är tyngdpunkten för tillfället lagd på den ekonomiska integrationen. Har-
moniseringen av lagstiftningen har i dag som primärt mål att möjliggöra ett
europeiskt ekonomiskt område och dess målsättning är betydligt mer begränsad
än det nordiska samarbetets. Å andra sidan är de europeiska redskapen för har-
moniseringen betydligt effektivare än de nordiska. Där EG-direktiven är direkt
förpliktande för medlemsländerna, bygger den nordiska lösningen på frivillighet i
alla skeden. Denna styrka i EG-systemet är samtidigt dess svaghet: harmonise-
ring sker endast på begränsade områden och endast i sådan utsträckning att vitala
intressen i något medlemsland inte lederas. Vid frivillig harmonisering kan man
däremot godkänna nationella undantag samtidigt som man eftersträvar sam-
stämmighet även i form och i detaljer.

En viktig del av den nordiska integrationen är en samstämd lagstiftning på pri-
vaträttens område, inte minst på bolagsrättens område.

3. Den samnordiska aktiebolagsrätten

Den nordiska bolagsrätten präglas av ett av det nordiska lagstiftningssamarbe-
tets flaggskepp, den samnordiska aktiebolagsrätten. De aktiebolagslagar som un-
der åren 1973 - 1978 stiftades i alla nordiska länder var resultatet av ett om-
fattande gemensamt beredningsarbete som påbörjades år 1960. Harmoniserings-
graden var påfallande hög och är det ännu i dag. De mål man eftersträvade med
en gemensam lagstiftning har i praktiken visat sig ha uppnåtts. Såväl doktrin som
praxis är användbar över de nordiska gränserna och i näringslivet är den under-
lättade förståelsen för aktiebolagskonstruktionen en naturlig sak i verksamheten
över de nordiska gränserna. Emellertid kan man också skönja vissa drag som bi-
dragit till att den europeiska utvecklingen kanske inte i tillräcklig utsträckning be-
aktats på bolagsrättens område efter tillkomsten av den samnordiska lagstift-
ningen.

Det var en kraftansträngning utan motstycke på handelsrättens område att
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uppnå en samnordisk lagstiftning om aktiebolag. Genomförandet av den nya reg-
leringen på fältet och beredningen av följdlagstiftning var även de omfattande
uppgifter. De begränsade beredningsresurserna på associationsrättens område
hade i stor utsträckning använts för att genomföra det stora projektet och andra
uppgifter, som lämnats vilande, påkallade uppmärksamhet. Bland annat dessa
skäl bidrog till att man inte var benägen att omvärdera frågor som på ett mera in-
gripande sätt kunde rubba det uppnådda resultatet. Grundlösningarna i lagen
blev kanoniserade och de ändringar som gjordes var i det första skedet närmast
korrigeringar som visat sig nödvändiga vid tillämpningen av lagen i praktiken. In-
te heller från fältet höjdes några röster för en kontinuerlig vidareutveckling av de
områden lagen reglerade. De i Danmark vidtagna ändringarna, som medlem-
skapet i EG medförde, fick troligen i alla andra nordiska länder alltför liten upp-
märksamhet; måhända beklagade man att rättslikheten led av åtgärderna men
man gjorde föga för att omvärdera den med stor möda skapade gemensamma
lagstiftningen. Emellertid påkallade utvecklingen i samhället med tiden reglering
även i aktiebolagslagstiftningen om nya dittills oreglerade fenomen. Som exempel
kan nämnas övergången till en förenklad aktiehantering eller ett helt papperslöst
aktiesystem och de anställdas medbestämmanderätt i bolagen. Behovet av regle-
ring på dessa områden uppkom emellertid i de olika länderna vid olika tidpunkter
och tidtabellen för regleringen gjorde det sällan möjligt att invänta att behovet
skulle uppkomma även i de andra länderna. Ändringsbehoven var påkallade av
fenomen utom bolagen och fordrade, t.ex. i fråga om papperslöst aktiehante-
ringssystem, avsevärda investeringar och grundande av nya institutioner. Detta
att vara avhängig eller rentav en biprodukt av andra projekt var något nytt för
den traditionella bolagsrätten. Av dessa orsaker har länderna i aktiebolagslag-
stiftningen genomfört vissa delreformer som inte bereits gemensamt, även om
konsultationer i regel har föregått mera genomgripande ändringar. Stommen och
grundprinciperna i den gemensamma lagstiftningen har däremot fått bestå.

Utvecklingen har sålunda, något tillspetsat uttryckt, lett till det att man i de
olika nordiska länderna inför små tillägg och ändringar i aktiebolagslagarna och
pliktskyldigast konsulterar de andra länderna. Dessa saknar ofta större intresse
för ändringarna just då och den största nyttan med konsultationerna är således att
utbyta information och synpunkter samt att stilla ett korporativt ont samvete.
Denna utveckling har med oro följts av de för lagstiftningen ansvariga ministrarna
utan att utvecklingen till dags dato kunnat stoppas. Det har varit aktuellt att un-
dersöka hur långt de olika ländernas lagstiftning de facto fjärmats från varandra
och vissa konkreta åtgärder i detta syfte har även vidtagits. Faran föreligger att
den samnordiska lagstiftningen närmast ses som en hämsko för utvecklingen,
samtidigt som ingen förnekar dess fördelar. Endast nödvändiga reformer görs,
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men sådant som skulle rasera den uppnådda samstämmigheten undviks även om
följden ar att lagstiftningen stagnerar.

4. Den bolagsrättsliga harmoniseringen i Europa

Utvecklingen inom EG på bolagsrättens område ställer frågan om den fortsatta
nordiska gemensamma aktiebolagsrätten på sin spets. Oberoende av till vilket re-
sultat man kommer i EES-processen borde den nordiska bolagsrätten avstämmas
med EG-rätten. Ett nordiskt aktiebolag bör identifieras som en jämbördig juri-
disk person i förhållande till bolagen inom EG. En nordisk aktie bör motsvara en
aktie inom EG. Frågan är sålunda om man vill upprätthålla den nordiska in-
tegrationen vid sidan av den allmäneuropeiska.

För upprätthållande av en nordisk rättslikhet talar nu samma skäl som för tjugo
och trettio år sedan. Att upprepa dem inför en nordisk publik är onödigt. En stor
del av skälen talar mutatis mutandis för en harmonisering av den europeiska bo-
lagsrätten. Emellertid är den europeiska bolagsrättens harmonisering ännu på en
rätt blygsam nivå och en samstämmighet lik den nordiska är inte att vänta inom
en överskådlig framtid, om ens någonsin. Långtgående harmoni kan uppnås en-
dast med överstatliga, direkt bindande normer eller genom en mycket omfattande
och i de nationella rättsordningarna och företagsekonomiska strukturerna djupt
ingripande styrning av bolagsrätten. För genomförandet av den gemensamma
marknaden är detta inte nödvändigt.

Harmoniseringen av bolagsrätten inom EG strävar sålunda i första hand till att
de bolag som uppträder som aktiebolag inom EG bör ha samma grundegen-
skaper. Meningen är att aktieägare, borgenär och tredje man kan förlita sig på att
bolaget är en bestående juridisk person med bland annat visst minimikapital, ga-
rantier för dess bestånd, betryggande organisation, räkenskaper och revision samt
möjligheter till insyn för utomstående. Då bolagen uppfyller de krav EG-direkti-
ven i detta avseende uppställer, kan de ges rättigheter och erkännande över grän-
serna; bli operativa på ett europeiskt plan. Harmoniseringen och de underlättade
möjligheterna till gränsöverskridande verksamhet genomförs med direktiv, vilket
endast delvis innebär harmonisering. Medlemsländerna har sålunda möjligheter
att bibehålla eller utveckla nationella särdrag inom ramen för direktiven. Vidare
kan direktivens bestämmelser genomföras på många sätt och många av bestäm-
melserna i direktiven är valbara, alternativa eller frivilliga. En del bestämmelser,
t.ex. det sjätte bolagsrättsliga direktivet om delning av bolag, tillämpas endast om
den nationella rättsordningen tillåter sådan fission. Stegen från direktiv till natio-
nell lagstiftning och bolagens bolagsordningar är långa.
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5. Implementeringsproblematik

Utan att ta ställning till frågan om till vilken grad, vid vilken tidpunkt och på
vilken grund bolagsrätten även i de andra nordiska länderna än Danmark skall
bringas i konformitet med EG:s direktiv, bör man i de nordiska länderna ta ställ-
ning till om direktiven räcker som gemensam faktor även för de nordiska bola-
gen, om dessa skall genomföras på samma sätt och i samma omfång i de nordiska
länderna och om harmoni på de områden som inte omfattas av direktiven skall
upprätthållas eller inte.

Utgångspunkten för alla nordiska länder är en mer eller mindre likalydande,
relativt modern lag. En totalrevision av aktiebolagslagstiftningen är inte aktuell i
något nordiskt land. En anpassning till EG:s normer fordrar dock djupa ingripan-
den i lagen. Ett exempel: De långtgående kraven i vissa EG-direktiv, som bör till-
lämpas på alla s.k. public limited companies, förefaller omöjliga att låta bli till-
lämpliga på alla aktiebolag, i synnerhet som aktiebolagsformen i samtliga icke
EG-anslutna nordiska länder i vid utsträckning används för mindre och medelstor
företagsverksamhet. Att höja minimiaktiekapitalet till den nivå, som det andra
bolagsrättsliga direktivet förutsätter, torde åtminstone i Finland vara mycket
svårt inom överskådlig framtid. Bland annat av dessa orsaker blir det aktuellt att
överväga frågan om uppdelning av aktiebolagen i två former; sådana som upp-
fyller europeisk standard och sådana som inte gör det. Detta kan låta sig göras
genom specialbestämmelser om de förstnämnda i aktiebolagslagen eller genom
speciallagstiftning om mindre bolag, varvid kraven i aktiebolagslagen kan skär-
pas. Den senare lösningen motsvarar som bekant Danmarks särskilda lagstiftning
om anpartsselskab.

Exemplet aktualiserar, förutom problemet med harmoniseringsgraden, även
frågan om vilken vikt de övriga nordiska länderna bör fästa vid att Danmark valt
en viss lösning. Genom att omfatta de danska modellerna kunde man uppnå den
rättslikhet mellan alla nordiska länder som delvis inte uppnåtts eller som gått för-
lorad på grund av Danmarks internationella förpliktelser. Man bör även märka
att Danmark vid val av sätt för implementering av direktiv haft förutom samma
lagstiftningsgrund, även i stort sett samma företagsklimat som det övriga Norden.
Min åsikt är att de danska lösningarna bör ägnas särskild uppmärksamhet och på
så sätt ges en priviligierad ställning vid val av alternativa implementeringsformer.
Fastän Danmark ofta under de senaste årtiondena gått sin egen europeiska väg
skall det väl inte hindra oss andra från att beträda samma stig, när det nu före-
faller som om vi skulle vara på väg åt samma håll. Ett kritiklöst omfattande av
denna tankegång skulle emellertid ställa alla de övriga nordiska länderna inför
två färdiga lösningar och inte bara en.
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6. Bolagsrätten som harmoniseringsobjekt

Utformningen av implementeringslösningen hänger intimt samman med karak-
tären hos den norm som borde omfattas. Då det gäller bolagsrätt - den nordiska
bolagsrätten - skulle jag vilja påstå att det finns färre hinder än på de flesta andra
rättsområden att omfatta lösningar som prima facie förefaller främmande. Trots
allt var det inte nordbor som uppfann aktiebolaget. Det finns mycket litet inom
bolagsrätten som man kunde hänföra till „naturrättens" område. Det som inom
bolagsrätten kan tyckas följa av sakens natur är oftast en analogi dragen ur bo-
lagskonstruktionen eller ratio bakom den.

Bolagsrätten är sålunda till sin natur ett uppifrån kommande regelverk för ut-
övande av näringsverksamhet. Statsmakten har genom bolagslagstiftningen stan-
dardiserat det ekonomiska samarbetet så att den endast om vissa kännetecken
uppfylls ger såväl rättskapacitet åt den juridiska personen som befrielse från per-
sonligt ansvar för deltagarna. Det är alltså fråga om en regelrätt styrning av med-
borgarnas verksamhet på det sättet att statsmakten ger till förfogande en viss kon-
struktion som ger en del fördelar i jämförelse med oorganiserad verksamhet.
Konstruktionen påtvingas inte medborgarna utan de ges bara en möjlighet att ut-
nyttja den. Bolagsrätten anger endast ramarna för verksamheten, men ingriper
inte i den verksamhet som bedrivs. Detta speciella drag ställer enligt min mening
bolagsrätten i en särställning i förhållande till andra rättsområden. Det är lättare
att ändra en juridisk överbyggnad som inte härleder sig ur medborgarnas verk-
samhet utan som endast är en överenskommen form för verksamhetens bedrivan-
de.

Den traditionella bolagsrätten är på sätt och vis ett autonomt system i den be-
märkelsen att få rättsområden har någon större inverkan på den. De delområden
där detta är fallet, t.ex. skadeståndsrättens inverkan på ansvarsförhållandena in-
om aktiebolagen, omfattas i regel inte av EG-rätten. En annan sak är att t.ex.
obligationsrättens allmänna läror ofta har ett avsevärt inflytande på den konkreta
bedömningen av ett bolagsrättsligt fall. Även frånsett den europeiska integratio-
nen är utvecklingen inom bolagsrätten i mycket beroende av vad som sker utom-
lands. De områden, där en nyreglering fordras, är betingade av fenomen som
först uppkommit och oftast också först reglerats utomlands. Ofta är det dessutom
så att själva fenomenet i sig innehåller den normativa lösningen. Det kan t.ex.
uppkomma nya former för anskaffning av kapital som, för att överhuvudtaget
kunna tas i bruk, fordrar lagreglering. Information av visst slag kan i internatio-
nell praxis bli en del av aktieägarens rättigheter. Det är i viss mån symtomatiskt
att man, då man gör upp en förteckning över eventuella brister i den nationella
bolagsrätten, har vissa svårigheter att på ett nordiskt språk hitta adekvata uttryck
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för fenomen som takeover bids, crown jewels, white knight, insider trading
mm.

De ovan nämnda omständigheterna, att bolagsrätten är ett autonomt, från
ovan givet system och att såväl dess rötter som utvecklingstendenser är starkt in-
fluerade av den internationella utvecklingen, ställer även vissa krav på staterna
att upprätthålla en internationellt godtagbar standard på sin bolagsrätt. Stats-
makten är på sätt och vis en garant för att bolag med hemort i staten fungerar en-
ligt godtagbara mönster. Ett av syftena med EG-regleringen på bolagsrättens om-
råde är just detta, att tvinga medlemsländerna att upprätthålla en viss minimistan-
dard på sina bolag. Samtidigt vill man förhindra s.k. Delaware-fenomen, dvs. att
ett land uppsåtligen upprätthåller en låg standard på sin bolagslagstiftning och
ställer låga krav på sina bolag i akt och mening att locka bolag att etablera sig i
detta land. I Finland har vi ofta från utländskt håll stött på stor skepsis be-
träffande standarden på vårt näringsliv, då våra aktiebolag fram till år 1980, när
den nu gällande aktiebolagslagen trädde i kraft, verkade enligt en lag som stiftats
år 1895 och då vår värdepappersmarknad var oreglerad i lag fram till år 1989.

Med ovan framförda tankar vill jag stöda påståendet att en strävan till en hög
standard på bolagsrätten ligger i alla länders intresse och att denna standard med
fördel bör vara internationellt omfattad och på samma nivå i så många länder som
möjligt. Samtidigt vill jag påstå att det på bolagsrättens område, i motsats till
många andra rättsområden, är lätt att godta färdiga lösningar. Då ett europeiskt
regelverk utarbetats, som kommer att tillämpas i tolv betydande länder, innebär
detta att regelverkets genomslagskraft som internationell normalstandard är av-
sevärd. Regelverket borde som sådant omfattas av länder inom samma ekono-
miska kultur, oberoende av om länderna är förpliktade till detta genom inter-
nationella överenskommelser eller om en konformitet underlättar verksamhet
över gränserna. Som ett konkret exempel på detta tänkesätt må nämnas Ungerns
nya bolagsrätt från år 1988, som uppgjorts i enlighet med EG:s godkända och
föreslagna bolagsdirektiv.

7. Grunderna för en revision

Det nämndes tidigare i förbigående att en revision av aktiebolagslagstiftningen
är aktuell åtminstone i Finland, Norge och Sverige. Utredningar torde ha tillsatts
i alla dessa länder när detta utkommer ur tryck. En av de främsta orsakerna att se
över lagstiftningen är givetvis den europeiska integrationen. De ansvariga tjänste-
männen från de nordiska ländernas justitieministerier och industriministerier
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samlades till överläggningar om revisionen i november 1989. Några mer vitt-
gående linjedragningar var det inte fråga om i detta skede, då enhällighet rådde
om att den nordiska rättslikheten i mån av möjlighet bör bevaras såväl vad gäller
strukturen av lagstiftningen som dess materiella innehåll. Frågan om hur det alla
nordiska länder omfattande samarbetet skulle utformas lämnades till utrednings-
organen, dock så, att vikten av samarbetet skulle betonas i utredningsdirektiven
vid tillsättandet. Så långt är allt gott och väl sett ur den traditionella nordiska syn-
vinkeln. Emellertid finns det många praktiska problem i en samordning i dag.

Det fordrades tjugo års intensivt arbete från startskottet för aktiebolagslags-
samarbetet till dess alla lagar var i kraft i de nordiska länderna år 1980. Även om
det nu endast är fråga om en revision av gällande, rätt samstämda lagar och ingen
totalrevision, står det klart att revisionen bör vara genomförd inom några år. Den
omständigheten att stommen i aktiebolagslagstiftningen har hållits statisk en läng-
re tid har gjort att samhällsförhållandena har kört förbi lagstiftningen i vissa av-
seenden med påföljd att ändringsförslagen konkretiserats till krav på lösningar av
ett visst innehåll. Med en bristfällig lagstiftning uppkommer nationella sedvane-
rättsliga normer som det även med hänvisning till det samnordiska intresset kan
vara svårt att ändra på. Likaså har i något eller några länder vissa utredningar
gjorts i delfrågor och slutsatser dragits, vilka det kan vara svårt att rubba. Det är
således ett skiftande lapptäcke utredningarna har att behandla.

Och så åter till frågan om resurserna i förhållande till egenvärdet i en sam-
nordisk lösning. Om grunderna i bolagslagstiftningen samstäms på ett europeiskt
plan, kommer åtminstone en del av idén med en enhetlig nordisk lagstiftning i ett
annat sken. Är det rentav så, att de krafter som drev en samnordisk harmonise-
ring i dag tappat intresset för detta till förmån för en europeisk lösning? Den eu-
ropeiska integrationen och tidtabellen för dess förverkligande är för lagbered-
ningsmaskineriet så betungande, att många t.o.m. viktiga nationella reformer får
vika tills det europeiska grovgörat är undanstökat. Vilka möjligheter finns det då
att kräva de tilläggsresurser som en långtgående avstämning fordrar? Om vi skall
satsa på en europeisk ekonomisk sfär, är det då meningsfyllt att kanalisera resur-
ser till att upprätthålla ett eget nordiskt område inom detsamma? Invändningarna
mot att kanalisera resurser till det nordiska lagsamarbetet är förståeliga.

Emellertid finns det många lösningar på frågan hur man kan göra den nordiska
aktiebolagsrätten europeisk. Man kan se lagsamarbetet som ett ändlöst avstäm-
mande med kompromisser som följd. Men man kan även se samarbetet som en
möjlighet till synergi. I anslutning till planerna på ett EES har man eftersträvat
det senare. Som ett gott exempel härpå kan nämnas det av Nordiska ministerrå-
det finansierade projektet, där EG-direktiven jämförs med gällande rätt i de nor-
diska länderna. Då en genomgång av direktiven och en utvärdering av deras
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eventuella implikationer på aktiebolagslagstiftningen blev aktuella, hade en na-
turlig lösning varit att man i varje land gjort denna jämförande analys och att
eventuella nordiska överläggningar hade hållits på basis av denna. Genom nämn-
da projekt kunde man dels uppnå de fördelar, att analysen genomfördes på sam-
ma sätt beträffande alla länder, att resultaten för de olika länderna överskådligt
kunde jämföras, att de åtgärder Danmark vidtagit i anledning av de redan god-
kända direktiven skulle ses i relation till den övriga nordiska bolagsrätten och sist
men inte minst, arbetet med genomgången kunde ges till en utomstående, varför
nationella resurser avlastades. Även i den expertgrupp som inom EFTA tillsatts
för bolagsrättsliga frågor har ett likadant förfaringssätt anlitats vid genomgång av
gällande nordisk rätt.

Enligt min mening kunde ett motsvarande förfarande användas i många frågor
som kommer att uppkomma under den pågående revisionen. Det är klart att en
utvärdering av analysen och dragandet av slutsatserna inte kan lämnas till utom-
stående, men successiv leverans av relevanta analyser på nordisk grund kunde av-
sevärt underlätta såväl den nationella beredningen av revisionen som avstäm-
ningen på nordiskt plan. Det är lättare att göra gemensamma avgöranden på basis
av gemensamma utredningar än att koordinera åsikter som var och en bildat sig i
sin vrå av Norden.

8. Övrig bolagsrätt

Den nordiska bolagsrätten är dock inte endast aktiebolagsrätt. Vad som ovan
anförts om aktiebolagsrätten kan endast i mindre utsträckning sägas äga till-
ämpning på småbolag, öppna- eller handelsbolag och kommanditbolag. Dels är
dessa bolagsformer djupt förankrade i den nationella obligationsrätten, dels är
behovet för internationell samstämmighet mindre då dessa bolag endast i smärre
utsträckning ägnar sig åt internationell verksamhet. Beträffande EG:s bolags-
rättsliga direktiv har endast ett fåtal direkt tillämpning på småbolagen och inte
heller dessa går vidare djupt in i bolagskonstruktionens kärna. Det är knappast
troligt att harmonisering inom detta område kommer att ägnas någon större upp-
märksamhet under de närmast kommande åren även om utvecklandet av småbo-
lagens verksamhetsförutsättningar inom EG eller ett EES kan tänkas fordra åt-
gärder på överstatlig nivå. Av dessa orsaker torde det inte vara meningsfullt att i
detta sammanhang ägna dessa frågor vidare utrymme.
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9. Övernationella bolag

Regleringen av bolagsrätten inom EG omfattar även en förordning om en över-
statlig ekonomisk intressegruppering, EEIG, och ett förslag till en förordning om
Europa-bolaget. Avsikten med dessa överstatliga juridiska personer är att under-
lätta samarbetet över gränserna bl.a. därigenom, att flera nationella rättsord-
ningar inte behöver tillämpas på multinationell verksamhet. Konstruktionerna är
intressanta ur många persperktiv, men här vill jag framföra endast några syn-
punkter ur nordiskt perspektiv.

Tanken på överstatliga juridiska personer är inte heller den främmande för de
nordiska länderna. Bl.a. på initiativ av Nordiska rådet har redan i början av 1980-
talet utarbetats en promemoria om möjligheterna till ett nordiskt aktiebolag. En
närmare analys av problemen gav vid handen, att ett omfattande lagberednings-
arbete skulle resultera i en ny överstatlig konstruktion, som dock skulle medföra
ett otal nya och svåra problem på andra rättsområden och vars användbarhet
skulle vara begränsad. De fördelar man skulle ha uppnått med en sådan kon-
struktion var små närmast av den orsaken, att den samnordiska aktiebolagslag-
stiftningen redan löst de flesta av de problem en konstruktion av detta slag var
ägnad att minska. Även om tanken på ett nordiskt aktiebolag då och då återupp-
livats då man sökt nya former för att intensifiera det nordiska samarbetet inom
näringslivet, har den inte till dags dato lett till konkreta åtgärder.

I medlet av 1980-talet försökte man anlägga en ny synvinkel på det nordiska bo-
laget i det man frångick aktiebolagsmodellen och övergick till att studera hur en
överstatlig nordisk samarbetsform kunde skapas med utgångspunkt i konstruktio-
nen handelsbolag. Även om EEIG-samarbetsformen inte togs som förebild, blev
resultatet en teoretisk konstruktion som i allt väsentligt överensstämde med den-
na. För att vidareutveckla modellen presenterades den för ett antal representan-
ter för handel och industri. Resultatet var nedslående. De tillfrågade kunde en-
dast med svårighet tänka sig områden, inom vilka en dylik samarbetskonstruktion
skulle ha fördelar i förhållande till de vedertagna samarbetsformerna sådana som
gemensamma aktiebolag eller joint ventures. Efter detta lades arbetet ned även
på detta slag av nordiskt bolag.

EEIG-förordningen trädde i kraft i fjol och de första grupperingarna av detta
slag har redan inlett sin verksamhet. Deras verksamhetsområde och storlek är be-
gränsade i förordningen. Många öppna frågor i anslutning till deras verksamhet,
bl.a. på beskattningens område, torde ha medverkat till att endast få EEIG:n re-
gistrerats när detta skrivs. Framtiden får utvisa om den största betydelsen av den-
na bolagsform var att den var den första överstatliga och sålunda av stor psykolo-
gisk betydelse för genomförandet av den inre marknaden, eller om den kommer
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att ha större ekonomisk betydelse än vad nuläget utvisar. Juridiskt sett torde des-
sa firmagrupper inte innehålla några sådana främmande juridiska drag som skulle
vara svårsmälta i ett nordiskt juridiskt klimat. Den danska lagen med tio para-
grafer av den 5 april 1989 som kompletterar förordningen tyder på detta.

Inte heller det nya förslaget till förordning om en europeisk bolagsform, Socie-
tas Europea, innehåller några nya och outforskade rättsliga figurer. Den rättsliga
regleringen av denna nya överstatliga juridiska person bygger på de principer som
omfattats i direktiven. Även om man eftersträvat en bolagsform som skulle vara
oavhängig av de nationella rättsordningarna, har SE i den form det föreslagits en
avsevärd förankring i det rättssystem där dess huvudkontor är beläget.

Om planerna på ett enhetligt europeiskt ekonomiskt område förverkligas i den
form det i skrivande stund förefaller sannolikt, torde företag från de nordiska
EFTA-länderna i framtiden, förutom tillsammans med företag från EG-länderna,
även sinsemellan kunna bilda europeiska bolag och bolagsgrupper. Detta innebär
att alla nordiska kombinationer är möjliga. Ur nordisk synvinkel kan man med
skäl vara glad för att bl.a. visionerna med ett nordiskt bolag på detta sätt för-
verkligas som en biprodukt av den europeiska integrationsprocessen. Vidare får
vi vara glada över att vi inte tills vidare verkställt planerna på en samnordisk
överstatlig bolagsform, då relationerna mellan en sådan bolagsform och den euro-
peiska hade kunnat bli problematiska. Skapandet av bolagsformen hade krävt av-
sevärda resurser och bolagsformens livstid - förefaller det nu - hade varit mycket
begränsad. Avregleringen eller en nyreglering för transformation av nordiska bo-
lag i europeisk form hade ytterligare krävt resurser. Till den del en nordisk bo-
lagsform hade setts som ett yttre tecken på nordisk gemenskap, vilket ofta fram-
hållits i inlägg för en nordisk bolagsform, skulle den nämnda utvecklingen när-
mast ha haft en motsatt verkan.

Fanns det då några drag i det tänkta nordiska bolaget som inte kan förverkligas
inom ramen för de europeiska varianterna? Måhända skulle det nordiska bolaget
till sin struktur och funktion ha stått närmare den gemensamma nordiska aktiebo-
lagsrätten, men detta är troligen av marginell nytta i ett överstatligt projekt. Det
som det europeiska bolaget saknar är givetvis den nordiska prägeln som skulle
följa bolaget såväl på den nordiska hemmamarknaden som utomlands. Jag miss-
tänker att denna nordiska prägel hade en stark emotionell grund, som inte kan
bedömas eller fördömas. Den hade emellertid en annan sida, som har juridisk re-
levans. Ett utländskt bolags och en utlännings handlingsfrihet i ekonomiska an-
gelägenheter är enligt lag mer eller mindre drastiskt begränsad. Ett vedertaget
begrepp, som det visat sig mycket svårt att utrota i Finland, är „farligt rätts-
subjekt", varmed man avser förutom utlänningar och utländska bolag även finska
bolag i vilka utlänningar och utländska rättssubjekt kan äga mer än de i lagen
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uppsatta kvoterna dvs. 20, i vissa fall 40 procent. Då avtalen mellan de nordiska
länderna närmast på straff- och processrättens område har gjort det omöjligt att
gömma sig och sin egendom i ett annat nordiskt land, är personer och bolag från
nordiska länder betydligt mindre farliga än rättssubjekt från andra länder. Detta
har bland annat gjort det möjligt i Finland att beträffande nordbor lätta på natio-
nalitetskraven för styrelsemedlemmar i aktiebolag. Tanken med det nordiska bo-
laget var väl i viss mån att ge samarbetet mellan nordiska juridiska och fysiska
personer ett sådant kännetecken, att man kunde bevilja avsteg från de ofta sche-
matiska begränsningar som drabbar all verksamhet i vilken utländska ägare är in-
blandade. Det nordiska bolaget kunde nationellt ha klassificerats som ett ofarligt
eller åtminstone mindre farligt bolag än andra utländskt ägda rättssubjekt. Emel-
lertid skulle denna lösning ha haft även andra, mindre önskvärda sidor. Att favo-
risera vissa näringsidkare från vissa länder skulle samtidigt ha inneburit att andra
länders företag och investorer försatts i en sämre ställning än de prioriterade.
Detta strider uppenbarligen mot flera av de grundläggande principerna i det mo-
derna umgänget stater emellan. Också om ett avsteg hade kunnat motiveras på
ovan nämnda grunder, skulle dock skapandet av en ny juridisk person i akt och
mening att prioritera det på andra bolags bekostnad knappast ha setts som för-
enligt med gällande folkrättsliga förpliktelser och god sed i handelspolitik. Jag
tror att det är lyckligt att denna sida av den praktiska nordismen aldrig utveckla-
des längre än till tankeövningar.

Utan att närmare gå in på dessa närmast handelspolitiska frågor tror jag att ti-
den för sådana begränsade nordiska lösningar är förbi. Liberaliseringen av lag-
stiftningen, som gäller etablering och utländskt ägande dirigeras i dag i allt högre
grad av utvecklingen inom större områden än Norden, i dag kanske främst Euro-
pa men även världsomspännande såsom inom ramen för OECD. Få beklagar väl
en sådan utveckling i sig och jag tror att en nordisk lösning i detta avseende inte
heller hade haft något egenvärde, i varje fall inte på sikt.

10. Framtidsperspektiv

Ovan har framställts reflexioner över förhållandet mellan den nordiska bolags-
rätten och den europeiska integrationen i dag. Som sagt är vi nu i ett brytnings-
skede, där det inom EG uppnådda bör utvärderas och implementeras i de nordis-
ka länder som inte hör till EG. Men vilken är den nordiska bolagsrättens för-
hållande till den fortsatta integrationen? Det är givetvis vanskligt att förutspå hur
långt man kommer att eftersträva ytterligare harmonisering på bolagsrättens om-
råde i framtiden. För tillfället förefaller det som om man koncentrerade sig på att
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genomföra de redan föreslagna projekten. På sikt torde en vidareutveckling av
den europeiska bolagsrätten emellertid bli aktuell. Om vi utgår från den nuvaran-
de konstellationen med ett Norden som delvis är medlem i EG och delvis i EFTA
och vidare antar att de centrala reglerna inom EG-rätten implementerats i nor-
disk bolagsrätt såsom ett led i ett förverkligat EES, kommer situationen att vara
en annan. Frågan kommer då inte att vara hur en stor mängd redan godkända
regler skall införas i de nordiska EFTA-ländernas rättsordning, utan huvudfrågan
kommer att vara om de nordiska länderna har en gemensam roll inom EES. Ur
EFTA-ländernas synvinkel är det rätt klart att en gemensam långtgående harmo-
nisering av bolagslagstiftningen mellan EFTA-länderna inte är aktuell redan av
den orsaken, att skillnaderna i grunderna för bolagslagstiftningen mellan alplän-
derna och de nordiska länderna är stora. EFTA är framför allt ett förhandlings-
forum och saknar därför de drag som skulle påkalla en intern harmonisering mel-
lan EFTA-länderna utöver det EES-normerna kräver. De nordiska länderna där-
emot har även inom EES intresse av att upprätthålla lagharmoni. För den skull
anser jag det inte uteslutet att ett gemensamt agerande inom EES på bolags-
rättens område i framtiden kan vara fruktbart. Den förnyade dialogen mellan alla
nordiska länder, som påbörjas vid det nu aktuella revisionsarbetet, kan i fram-
tiden utvecklas till ett naturligt forum där nya idéer för utvecklande av den nor-
diska och den europeiska bolagsrätten framkastas och vidareutvecklas. Detta är
ett nytt drag i det nordiska samarbetet på detta område och det ger nya in-
tressanta dimensioner. I nordiskt samarbete kan även aktuella förslag utvärderas
och ståndpunkter koordineras. Ett gemensamt nordiskt agerande på internatio-
nella fora har gamla traditioner och många resultat har uppnåtts den vägen. Den
omständigheten att Norden inom ett EES troligen kan inverka på de slutliga be-
sluten såväl inom EG som EFTA medför intressanta drag, vilkas konkreta verk-
ningar är svåra att bedöma i detta skede. Hur rätten till initiativ och besluts-
fattande ser ut inom ett EES i framtiden och vilka delar av Europa ett EES då
kommer att omfatta är ännu svårare att förutspå. Om man vid den nu aktuella re-
visionen av aktiebolagsrätten lyckas upprätthålla en hög grad av harmoni, talar
mycket för att man även i framtiden kan lyckas komma överens om gemensamma
implementeringsmönster för nya normer. Lyckas man skapa synergiska arbets-
metoder, blir samnordiskheten något som snarare underlättar än försvårar ut-
vecklingsarbetet i framtiden. Hindren för nordiskt samarbete torde vara mindre
nu än för några år sedan. Å andra sidan torde inriktningen på Europa och det
härigenom förminskade intresset för parallellarbete på det nordiska planet med-
föra att endast de mest inbitna nordisterna längre är beredda till stora uppoff-
ringar för uppnående av nordiska lösningar som i relation till skeendet i Europa i
dag kan förefalla vara av marginell betydelse.


