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retningens bind I s. 69-82.

Adj. professor, Rolf Skog, Sverige:
Mina damer och herrar,
 Det är alltid en utmaning att vara korreferent vid de Nordiska jurist mötena. Kore-
ferenten ska enligt instruktionerna analysera referentens teser och som underlag för 
diskussionen presentera anti-teser. Det är svårt nog. Ännu svårare är det om korefe-
renten vid läsning av referatet finner att han helt och hållet delar referentens analys 
och slutsatser. Så är det i mitt fall; Professor Jan Schans Christensen har, som väntat, 
gjort en utmärkt analys och kommit till samma slutsatser som jag själv sedan länge 
dragit i fråga om det nordiska lagstiftningsarbetet på aktiebolagsrättens område. Jag 
tar mig därför friheten att avvika från instruktionerna. Jag kommer inte presentera 
några anti-teser utan egentligen bara presentera en kanske lite annorlunda analys av 
problemet. Förhoppningsvis finns det därefter någon i publiken som drar andra slut-
satser och utmanar såväl referenten som mig själv. 

Låt mig börja med en tillbakablick. De nordiska länderna har en lång tradition av 
framgångsrikt samarbete på lagstiftningsområdet. Samarbetet var ursprungligen nära 
förknippat med de Nordiska juristmötena, som alla här vet började avhållas redan 
under 1800-talets andra hälft. Långt senare, i mitten av 1900-talet, fick samarbetet en 
formell grundval i det s.k. Helsingforsavtalet och en plattform i Nordiska rådet och 
Nordiska ministerrådet. 

Temat för det professor Schans Christensens refereratet är emellertid inte nordiskt 
lagstiftningssamarbete i allmänhet utan lagstiftningssamarbete på ett specifikt om-
råde, bolagsrätt och närmare bestämt aktiebolagsrätt. 

De första nordiska överläggningarna rörande aktiebolagslagstiftningens utform-
ning ägde rum under 1930-talet. Syftet var att utarbeta ett gemensamt lag utkast, men 
arbetet avbröts av krigshändelserna. På initiativ av det nyin rättade Nordiska Rådet 
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återupptogs samarbetet tjugo år senare, i slutet av 1950-talet. Vid rådets sjätte ses-
sion år 1958 väcktes förslag om att hos rege ringar na i respektive land anhålla om en 
översyn av den associations rättsliga lagstiftningen i syfte att vinna större rättsenhet 
mellan länderna. På rådets uppdrag utarbetade professor Håkan Nial vid Stockholms 
universitet en promemoria i vilken han pekade på ett antal, begränsade, områden 
inom aktiebolagslagstiftningen som lämpade sig för nordiskt samarbete.

En helt enhetlig aktiebolagsrättslig lagstiftning i de nordiska länderna fram stod 
vid denna tidpunkt alltjämt som mycket avlägsen. I promemorian skrev Håkan Nial: 
”Bakom många av aktiebolagslagstiftningens regler ligger en avvägning mellan star-
ka, med varandra konkurrerande, intressen, en avväg ning grundad på dessa intres-
sens relativa politiska inflytande i samhället och på där rådande socialpolitiska och 
nationalekonomiska värderingar. Det är givet, att på sådana grunder vilande regle-
ringar i ett land, vilka i stor utsträckning får formen av tvingande lagbestämmelser, 
icke kan till förmån för en gemensam nordisk lagstiftning ges upp tillnärmelsevis lika 
lätt som när det gäller exempelvis den ganska genomgående dispositiva köprätten.” I 
samma anda konstaterade den svenska justitieministern Kling, att en lagreform med 
ett så vittgående syfte som att skapa en i huvudsak enhetlig nordisk aktiebolagslag 
”åtminstone för närvarande ligger utanför möjligheternas gräns”.

Till förvåning för flera av de inblandade visade emellertid de gemensamma över-
läggningarna att det faktiskt fanns förutsättningar även för ett mer omfattande sam-
arbete. Redan vid det tredje mötet mellan de sakkunniga från respektive land, i mars 
1962, beslutade de att rekommendera regeringarna att utvidga mandatet till att om-
fatta utarbetandet av ett förslag till en enhetlig nordisk aktiebolagslagstiftning. Slut-
ligt beslut om att så skulle ske fattades vid ett ministermöte i Reykjavik i september 
samma år.

Det nordiska samarbetet på bolagsrättens område sågs vid denna tidpunkt som 
en naturlig fortsättning på det samarbete som tidigare resulterat i nordisk rättslikhet, 
framför allt inom centrala delar av handels- och obligationsrätten. Men samarbetet 
bottnade också i en övertygelse om en tilltagande ekonomisk integration mellan de 
nordiska länderna, inte minst till följd av EFTA:s tillkomst, och att detta skulle öka 
behovet av enhetliga regler för företagar verksamheten. På ett målande sätt beskriver 
Nial i början av 1960-talet motiven bakom arbetet i en uppsats tillägnad sin danska 
kollega, professor Borum. ”Tror vi”, skriver Nial, ”att de små nordiska ländernas 
ekonomiska och sociala utveckling främjas av att näringslivet får en större och friare 
nordisk marknad med ökade möjligheter att utnyttja den moderna teknikens och stor-
driftens fördelar, måste vi också tro på värdet av att den centrala företagsformen 
regleras enhetligt, så att näringslivet kan fungera och företagen samverka och sam-
organisera sig i den nordiska marknaden utan de osäkerhetsfaktorer och hinder, som 
olika aktierättsliga regler innebär. Tror vi på värdet av att i en orolig och farlig värld 
bevara en nordisk egenart, en nordisk kultur, ett nordiskt inflytande, så måste vi också 
tro på betydelsen av att vår gemensamma lagstiftning och rättskultur utsträcks till 
detta ekonomiskt och socialt viktiga område”. Så långt Nial om motiven.
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Det arbete som följde för att förverkliga visionerna om nordisk rättslikhet på ak-
tiebolagsrättens område blev både tålamodsprövande och tidskrävande. Under åren 
1963 till 1969 höll de sakkunniga inte mindre än 14, som regel veckolånga, nordiska 
möten. Till det skall läggas ett stort antal överläggningar på sekretariatsnivå.

Resultatet av arbetet är för de flesta väl bekant. I stort sett likalydande lagförslag 
– till såväl innehåll som form – presenterades i vart och ett av de nordiska länderna, i 
Danmark och Finland 1969, i Norge 1970 och i Sverige 1971. Det isländska förslaget 
kom några år senare.

Utredningsförslagen mottogs i huvudsak positivt av remissinstanserna i respek-
tive land, men fick ordentliga törnar under den fortsatta departements behand lingen. 
Det nordiska lagstiftningssamarbetet befann sig i början av 1970-talet i en kris. Från 
flera håll framfördes synpunkten att ett alltför ambi tiöst samarbete över ländergrän-
serna riskerade att fördröja och försvåra förverkligandet av angelägna reformer på 
nationell nivå och att ambitionsnivån i det nordiska samarbetet därför borde sänkas. 
Till kritikerna hörde inte minst det svenska statsrådet Carl Lidbom som vid Nordiska 
juristmötet i Helsingfors 1972 påpekade, att målet för det nordiska samarbetet inte 
längre alltid var nor disk rättsenhet, utan allt oftare en ”praktiskt betingad samordning 
av nordi ska lagar eller rättslikhet i huvuddrag och principer och någorlunda likartad 
til lämpning av lagarna”. Han tillade: ”Redan utbytet av erfarenheter och syn punkter 
är ett väsentligt inslag i samarbetet.”

Kritiken mot det nordiska samarbetet kom med nödvändighet att sätta spår också i 
departementsberedningen av förslagen till ny aktiebolags lagstift ning. Helt i linje med 
Lidboms uttalanden vid juristmötet konstaterades i den svenska propositionen med 
förslag till den nya aktiebolagslagen år 1975 att man inte borde arbeta för en total 
harmonisering av den nordiska aktie bolagslagstiftningen, utan i stället ”inrikta sig 
på de områden av aktiebolags rätten där behovet av en nordisk samordning är särskilt 
påtagligt och sträva efter att där nå fram till lösningar som i sak är likartade eller 
likvärdiga i sina huvuddrag”. Liknande tongångar hördes från framför allt norsk sida.

Det vore emellertid fel att förklara den ändrade inställningen till nordiskt samar-
bete på aktiebolagsrättens område uteslutande i termer av enskilda statsråds, rege-
ringstjänstemäns eller rättslärdas principiella inställning till lagstiftningssamarbete 
över ländergränserna. Bakom den ändrade inställningen fanns rent objektiva omstän-
digheter, som nödvändiggjorde en diskussion om det fortsatta samarbetets inriktning 
och ambitionsnivå.

Det handlar först och främst om de ekonomiska och politiska realiteterna. Dröm-
men om ett nordiskt ekonomiskt samarbetsområde, NORDEK, hade gått i krasch. 
Det var mot EG uppmärksamheten riktades. De nordiska länderna, särskilt Danmark, 
och såg det då ut som även Norge var på väg in i Gemenskapen. Det var redan av 
dessa skäl svårt att hålla den nordiska lågan brinnande. Men där fanns också omstän-
digheter mer specifikt relaterade till aktiebolagsprojektet.

Först lagförslaget som sådant. Dess materiella innehåll var på många punkter 
väsentligt mycket bättre än den äldre lagstiftningen. Förslaget innebar, som en av 
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dem som deltog i arbetet från norsk sida, Jan Skåre, uttryckt saken, en upprensning i 
gammalt tankegods och introducerade också en del nyheter. Samtidigt stod det emel-
lertid för alla klart att många frågor som skulle ha kunnat få en annan och till de 
specifika förhållandena i respektive land bättre anpassad lösning, fått stå tillbaka för 
kravet på nordisk enighet. Det var också uppenbart att detta krav i viss mån begränsat 
möjligheten att importera koncept och lösningar från andra länder. Kort sagt framstod 
inte det nordiska förslaget som så nyskapande som en del hoppats att det skulle bli.

En annan omständighet av betydelse i sammanhanget var att förslaget, sedan det 
väl hamnat på departementens bord, skulle samordnas med andra i respek tive land 
parallellt utarbetade lagförslag på bl.a. redovisnings-, värde pappers- och börsområ-
det. Kravet på nordisk enighet fick i den samordningen ofta ge vika för sammanhän-
gande lösningar på nationell nivå.

Vi skall heller inte glömma bort att 1970-talet var det decennium då fack liga och 
arbetsrättsliga frågor på allvar gjorde sitt intåg i den juridiska och i viss mån bolags-
rättsliga debatten. Många menade att detta på ett helt annat sätt än vad som var fallet 
i det nordiska förslaget borde återspeglas i en ny aktie bolagslag.

Sist men inte minst, förändrades givetvis förutsättningarna i grunden av Danmarks 
redan nämnda inträde i den europeiska gemenskapen år 1973. Mitt under propositi-
onsarbetet blev Danmark medlem i gemenskapen och där igenom tvunget att anpassa 
sin aktiebolagslagstiftning till EG:s krav. Danmark tvingades faktiskt anpassa sin 
aktieselskabslov till EG:s första bolagsdirektiv redan innan regeringen presenterade 
en proposition på basis av det nordiska betänkandet. Det var för många uppenbart att 
den spricka som därigenom uppstod i den nordiska fronten med nödvändighet skulle 
komma att påverka förut sättningarna och sätta gränser för det fortsatta samarbetet på 
aktie bolags rättens område.

Det skall också noteras att Nordiska Rådet förhöll sig mycket passivt i frågan 
om den nordiska bolagsstiftningen under de år propositionsarbetet pågick. Rådets 
juridiska niomannakommitté, som femton år tidigare starkt bidrog till att samarbets-
processen kom igång, behandlade inte vid ett enda tillfälle under åren 1971-1976 den 
nordiska aktiebolagslagstiftningen.

Trots vad nu sagts blev resultatet ändå en till stora delar likalydande aktie-
bolagsrättslig lagstiftning i de nordiska länderna. Det mesta i utred nings förslagen var 
okontroversiellt och kunde utan större problem läggas till grund för lagstiftning. De 
nya lagarna trädde i kraft i Danmark 1974, i Sverige och Norge 1977 och i Finland 
och Island 1980.

Därefter upphörde i praktiken samarbetet. 
I vart och ett av länderna ändrades den aktiebolagsrättsliga lagstiftningen vid flera 

tillfällen under resterande del av 1970- och under 1980-talet, utan något nordiskt 
samråd. I Danmark skedde en rad ändringar för att tillmötesgå EG:s krav, i de andra 
länderna skedde ändringar utifrån helt och hållet inhemska överväganden. I Sverige 
ändrades under dessa år den nya lagen i genomsnitt tre gånger per år. De flesta änd-
ringar var mycket begränsade, andra emellertid något större. Bland de senare märks 
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bl.a. skärpta bestämmelser om likvidationsplikt när aktiekapitalet delvis gått förlorat 
och skyldigheten för alla aktiebolag att ha kvalificerad revisor. Jag vågar påstå att 
dessa ändringar inte alls eller endast undantagsvis föregicks av nordiska kontakter.

De återkommande ändringarna fick till följd att de nordiska aktiebolags lagarna 
åter började glida isär. Utvecklingen uppmärksammades av Nordiska ministerrådet 
som år 1988 föreslog att särskild uppmärksamhet skulle fästas vid att en gemensam 
nordisk lagstiftning upprätthölls inom aktiebolagsrätten och tillkallade en särskild ut-
redare på området, professor Lars Pehrson (även denne vid Stockholms universitet). 
Utredarens uppdrag blev emellertid inte, som man några decennier tidigare skulle 
ha tagit för givet, att föreslå åtgärder för att återskapa den nordiska rättsenheten. 
Uppdraget blev i stället ”att belysa i vad mån den nordiska aktiebolagsrätten behöver 
ändras för	att	få	till	stånd	en	harmonisering	med	EG-reglerna” – ett tydligt tecken på 
att förutsättningarna för det nordiska samarbetet i grunden hade förändrats.

Redan när det nordiska samarbetet på aktiebolagsrättens område startade i början 
av 1960-talet, påbörjades inom EG (EEC) ett omfattande arbete i syfte att harmonise-
ra bolagsrätten i medlemsstaterna. På den nybildade gemen samma marknaden skulle 
etableringsfrihet råda. Fysiska och juridiska personer hemmahörande i en medlems-
stat skulle kunna starta och driva företag i en annan medlemsstat utan att särbehand-
las på grund av nationalitet.

Etableringsfriheten ställde krav på bolagslagstiftningen i medlems staterna. Den 
fick inte innehålla bestämmelser som diskriminerade rättssubjekt hemma hörande i ett 
annat land inom gemenskapen. Tyska medborgare skulle kunna starta och driva ak-
tiebolag i Frankrike på samma villkor som franska medborgare, italienska aktiebolag 
skulle kunna starta och driva dotterbolag i Belgien på samma villkor som belgiska 
bolag, franska medborgare skulle kunna sitta i styrelsen för italienska bolag, o.s.v. 

För att etableringsfriheten skulle bli en realitet, räckte det emellertid inte med 
att avskaffa rent diskriminerande bestämmelser i medlemsstaternas lagstiftning. En 
blick på den bolagsrättsliga kartan visade på mycket stora variationer i fråga om den 
nationella lagstiftningens materiella innehåll från ett land till ett annat. Det fanns, 
menade Romfördragsfäderna, en uppenbar risk att dessa skillnader i nationell lag-
stiftning skulle komma att försvåra företags förvärv och företagsetableringar över 
ländergränserna och därmed motverka själva idén om en gemensam marknad. På 
basis av Romfördragets bestäm melser om etableringsfrihet påbörjades därför redan 
i början av 1960-talet en harmo nisering av den bolagsrättsliga lagstiftningen inom 
gemen skapen.

Harmoniseringsarbetet bedrivs genom direktiv och, i viss mån, rekom men-
dationer, riktade till medlemsstaterna. Direktiven och rekommenda tionerna skall 
lyfta medlemsstaternas aktiebolagslagstiftning till ett slags min sta gemensam stan-
dard. Motsvarande arbete pågår inom andra, angränsande rättsområden bl.a. börs- 
och värdepappersrätten.

EG:s krav på en harmonisering av bolagsrätten omfattade inledningsvis sex med-
lemsstater. I takt med gemenskapens utvidgning kom allt fler länder att omfattas, 
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däribland också de nordiska länderna. Danmark drogs in i harmoniseringsarbetet re-
dan 1973. Sverige, Finland, Norge och Island tjugo år senare. Idag handlar det om 30 
länder, inräknat EES.

De nordiska länderna förpliktade sig genom inträdet i EES och, såvitt avser Sve-
rige och Finland, senare EG att anpassa den aktiebolagsrättsliga lagstiftningen till de 
grundläggande bestämmelserna i Fördraget, att genomföra dittills antagna direktiv 
samt att genomföra direktiv som kunde komma att utfärdas i framtiden. Dessutom 
blev EG:s förordningar direkt tillämpliga i de nordiska länderna.

Det traditionella nordiska samarbetet på bolagsrättens område kom genom dessa 
åtaganden i ett nytt ljus. Vi är inte längre fria att utforma bolagslagstiftningen helt 
efter egna överväganden, utan måste först och främst se till att den uppfyller de krav 
som följer av gemenskapsrätten.  

Är det, under dessa omständigheter, alltjämt lämpligt att sträva efter ett nordiskt 
samarbete på bolagsrättens område och hur långtgående skulle ambitionerna för ett 
samarbete i så fall vara? 

Den frågan hade jag, i egenskap av sekreterare i Aktiebolagskommittén, anled-
ning att diskutera i ett nordiskt sammanhang i mitten av 1990-talet och angav då tre 
tänkbara ambitionsnivåer för samarbetet framöver. 

Den första och lägsta ambitionsnivån är, konstaterade jag då, att inte göra nå-
gonting alls på gemensam nordisk basis. Vi ger upp inte bara tanken på en enhetlig 
lagstiftning, utan också på gemensamma överläggningar med mer begränsade mål-
sättningar. En sådan inställning skulle, menade jag då, i och för sig kunna motiveras 
med att vi i vart och ett av de nordiska länderna måste koncentrera vårt intresse och 
våra resurser till EG:s harmoniseringsarbete och att vi i det arbetet bör vara beredda 
att söka stöd var helst det står att finna bland medlemsstaterna. De nordiska grannlän-
derna skulle inte anses inta någon särställning.

Mot en sådan inställning kan dock, konstaterade jag också, anföras att aktiebo-
lagslagstiftningen i de nordiska länderna trots allt bygger på likartade rättspolitiska 
värderingar, har en gemensam tradition och, till följd av det tidigare samarbetet, i inte 
obetydlig utsträckning är överensstämmande i sak. Det, tillsammans med en betydan-
de integration av marknaderna för företagens produktionsfaktorer, talar för att vi har 
mycket att vinna på en högre ambitions nivå. En sådan ambitionsnivå innebär att vi 
bygger vidare på traditionen av nordiskt samarbete men fortsättningsvis gör det inom 
ramen för EG:s arbete på bolagsrättens område. Jag återkommer till vad det innebär.

Finns det anledning att ha en ännu högre ambitionsnivå, att åter igen exempelvis 
arbeta för en enhetlig nordisk aktiebolagslagstiftning? Jag uttalade den gången, för 
drygt tio år sedan, en stor tveksamhet till en sådan inställning. Min tvekan hade flera 
orsaker. För det första kände jag mig inte övertygad om att de nordiska länderna 
har så mycket gemensamt att en mer långtgående harmonisering är nödvändig. För 
det andra, konstaterade jag, är lagstiftningen på bolagsrättens område numera, på 
ett annat sätt än för trettio, fyrtio år sedan, intimt sammanhängande med börs- och 
värdepappersrättsliga regler, vilket säkert skulle resa en rad komplicerade frågor vid 
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ett försök till en mer långtgående harmonisering av bolagsrätten mellan de nordiska 
länderna. Sist, men inte minst, resursfrågan. Deltagandet i den europeiska gemen-
skapens arbete kräver och kommer, menade jag då, under överskådlig tid att kräva 
mycket stora insatser från lagstiftarens sida. Det framstod i det perspektivet som i det 
närmaste orealistiskt att tänka sig att bedriva ett särskilt och mer långtgående harmo-
niseringsprojekt mellan de nordiska länderna.

När jag talat färdigt den gången och på samma sätt som idag lagt ut texten om 
bl.a. det nordiska samarbetets historia räckte en äldre herre långt bak i publiken för-
synt upp handen och sade på vacker finlandssvenska ”Mitt namn är Curt Olsson, och 
nu ska jag be att få berätta hur det var, ty jag var med”. – Curt Olsson är, som alla 
vet, en av våra stora jurister under 1900-talets andra hälft, bland annat som president 
i finländska Högsta domstolen. Det han syftade på i kommentaren till mitt anförande 
var emellertid att han var den person som ledde den finländska delegationen i de nor-
diska överläggningarna om 1975 års aktiebolagslag och han var, vilket få känner till, 
faktiskt den som utarbetade det första utkastet till lagen.

Jag känner mig idag, utan några som helst jämförelser i övrigt, lite som mannen 
som vinkar där bak i publiken och säger: ”Jag vet hur det gick, för jag har varit med 
sedan dess”. 

Då, i början av 1990-talet, hade Sverige knackat på dörren och försiktigt klivit 
över tröskeln till den europeiska gemenskapen. I hela Regeringskansliet inriktades i 
praktiken nästan allt lagstiftningsarbete på att anpassa svenska regler till EG:s krav. 
Samma sak hände i de andra nordiska länderna, givetvis med undantag för Danmark.

I Sverige tillsatte regeringen en parlamentarisk kommitté, Aktiebolags kommittén, 
med uppdrag att föreslå åtgärder för en EG-anpassning av aktie bolags lagen. Motsva-
rande skedde i de andra länderna. Jag hade förmånen att under tio års tid vara sekre-
terare i den svenska kommittén. 

I vad som väl får kallas gammal god nordisk anda träffades Aktie bolags kommittén 
och motsvarande kommittéer i Finland, Norge och Island regelbundet under ett par 
års tid i syfte att diskutera hur man skulle tolka EG:s krav och hur anpassningen bäst 
kunde genomföras. Jag vill emellertid påpeka att det inte ens under denna fas i arbetet 
fanns någon uttalad strä van att uppnå identiska lösningar. Vi kunde i de allra flesta 
fall uppnå consensus i fråga om tolkningen av EG-rätten men ifråga om sättet att ge-
nomföra den i nationell rätt blev det nog i sanningens namn mest ett, nog så värdefullt 
och tankeväckande, informationsutbyte. 

I mitten av 1990-talet var EG-anpassningen av aktiebolagslagen genom förd i 
Sverige, Finland, Norge och Island men i alla fyra länder fortsatte utredningsarbe-
tet med andra frågor och, så småningom, med inriktning mot en ny aktiebolagslag. 
Det organiserade nordiska samarbetet upphörde emellertid. Förvisso hade vi profes-
sionellt lärt känna varandra så pass att vi också därefter hade mer informella möten 
och kontakter men något formellt samråd förekom inte, allra minst i syfte att hitta 
gemensamma lösningar. 

Ser jag tillbaka på lagstiftningarbetet under 1990-talets andra hälft och även en bit 
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in på 2000-talet kan jag inte påminna mig något sådant mer formaliserat samråd, inte 
ens om relativt avgörande reformer. Låt mig ge några exempel. Vid genomförande av 
EG-direktiven kom vi Sverige, Norge och Finland till slutsatsen att behålla aktiebo-
lagsformen som den enda bolags formen utan personligt ägaransvar men att dela upp 
den i två kategorier, privata och publika aktiebolag. I Norge förkastades emellertid 
regeringens förslag av Stortinget, som tvingade fram en ny utredning med slutresul-
tatet att Norge i stället följde Danmark i spåren med två bolagsformer, AS och AAS, 
reglerade i två lagar. Jag kan inte påminna mig att vi i Sverige ens informerades om 
saken. Jag kan inte heller minnas att vi i Sverige ansträngde oss för att få till stånd 
några formella nordiska överläggningar om den nya svenska aktiebolagslagen innan 
den lämnades till riksdagen. Lika lite kan jag erinra mig någon sådan, på departe-
mentsnivå organiserad, aktivitet inför den nya finländska aktiebolagslagens ikraftträ-
dande i september 2006. Slutligen, har väl inte någon på departementsnivå i Norge, i 
Sverige eller i Finland, på initiativ av det danska departementet, i förväg informerats 
om den totalöversyn av aktiebolagslagstiftningen som för några år sedan påbörjades 
här i Danmark. 

Har alltså det nordiska samarbetet på bolagsrättens område nu helt upphört? Nej, 
det har det inte, men precis som jag dristade mig att förutspå för drygt tio år sedan 
är det koncentrerat till EU-relaterade frågor. Vi försöker sedan ett par år tillbaka åter 
träffas relativt regelbundet – om än med lång periodicitet – men mötena ägnas nästan 
uteslutande EU-relaterade frågor. Jag tror inte jag avslöjar några hemligheter om jag 
exemplifierar med en dagordning för ett nordiskt departementsmöte som äga rum i 
Helsingfors för ett drygt år sedan. Där behandlades i tur och ordning, under en dag, 
följande ämnen. 

Implementation of the 10th Directive
Implementation of the amended 8th Directive 
Implementation of the Shareholders´s rights Directive
Commission´s recommendation concerning different classes of shares
The upcoming proposal for the 14th Directive
The European Private Company
Simplification of Company Law Directives
Commission´s study concerning implementation of certain EU recom mend ations 
Commission´s studies concerning administrative burden based on EU and na-

tional legislation
Som tionde och sista punkt på dagordningen: Current domestic company law 

projects. 
Symptomatiskt är för övrigt att inte bara dagordningen utan också över-

läggningarna numera äger rum på engelska språket.
Vad innebär, mer konkret, ett nordiskt samarbete inom ramen för EU-arbetet? Det 

är knappast svårt att föreställa sig. 
Det handlar för det första om att undersöka förutsättningarna för och, i före-

kommande fall, lägga upp en gemensam strategi i förhandlingar om förslag till nya 
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rättsakter på bolagsrättens område. Erfarenheten visar att de nordiska länderna var 
för sig är mycket små i förhandlingssammanhang, hur goda argument vi än tycker oss 
ha i sak för våra ståndpunkter. Men erfarenheten visar också att när vi intar en gemen-
sam ståndpunkt lyssnar man till oss. De välkända förhandlingarna om Takeover-di-
rektivet är ett utmärkt exempel på den saken. Ett annat exempel är vårt agerande med 
anledning av kommissio nens, för tillfället möjligen skrinlagda, planer på en rekom-
mendation rörande aktier med olika röstvärden och andra s.k. kontrollmekanismer. 

Samarbetet handlar vidare om genomförandet i nationell rätt av EG:s rättsakter. 
De bolagsrättsliga direktiven och numera även rekommendationerna har regelmäs-
sigt sin förebild i helt andra medlemsstater än de nordiska länderna och kan därför 
vara svåra dels att tolka, dels att rent tekniskt foga in i den nordiska aktiebolagslag-
stiftningen. Det säger sig självt att ett nordiskt samarbete i sådana situationer är av 
intresse.

Sist, men inte minst, skall vi inte glömma bort möjligheten att själva ta initiativ 
till nya och framför allt revidering av redan utfärdade rättsakter. Ett initiativ av sådant 
slag från en enskild, liten medlemsstat är som ett rop i öknen, men tillsammans med 
andra finns det i vart fall en viss sannolikhet för att bli hörd.

Mina damer och herrar, rubriken för dagens seminarium rymmer egent ligen två 
frågor: Finns det ett nordiskt lagstiftningssamarbete på aktiebolags rättens område 
och behövs det ett nordiskt lagstiftningssamarbete på aktie bolags rättens område? 
Båda frågor kan besvaras jakande. Ja, det finns fortfarande ett sådant samarbete och 
det behövs. Men förutsättningarna är oåterkalleligen förändrade. 

Det nordiska samarbetet med inriktning på att uppnå en gemensam nordisk aktie-
bolagslagstiftning hade sin höjdpunkt i en tid då den europeiska gemenskapen ännu 
var en angelägenhet för andra, inte för oss, i en tid då många drömde om en egen nor-
disk ekonomisk gemenskap. Samarbetet byggde också, vågar jag påstå, på förutsätt-
ningen att aktiebolagslagstiftningen var ett från andra rättsområden relativt isolerat 
och relativt statiskt rättsområde. Med gemensamma ansträngningar skulle vi skapa 
en för de nordiska länderna optimal reglering, som – får man anta – skulle kunna 
bevaras under överskådlig tid.

Idag är allt detta förändrat. De nordiska länderna är alla medlemmar i eller genom 
EES-avtalet anslutna till den europeiska gemenskapen. Aktie bolagen verkar i en helt 
annan och internationell miljö och aktie marknaden är helt globaliserad. Aktiebolag-
lagstiftningen är, som jag redan konstaterat, en integrerad del i ett större nationellt 
och europeiskt regelverk för näringslivet. Den ändras i snabb takt och EG-kommis-
sionen är mer aktiv på detta område än på länge. Den som möjligen trodde att EG-
anpassning var något vi huvudsakligen skulle vara upptagna med under åren närmast 
efter inträdet i gemenskapen hade djupt fel. 

 Det är i den kontexten vi ska ställa oss frågan vad det nordiska lagstiftnings-
samarbetet på aktiebolagsrättens bör syfta till. Jag kan för min del, efter nu snart två 
decennier med inblick i såväl den svenska som europeiska lagstiftningsprocessen på 
aktiebolagsrättens område, inte komma till någon annan slutsats än jag gjorde när 
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vi klev in i gemenskapen. Samarbetet behövs i första hand för att vi ska stå starkare 
inom ramen för EU-arbetet. Att ha ambitionen att verka för en nordisk enhetlig aktie-
bolagsrättslig reglering är varken realistiskt eller, från resurssynpunkt, ansvarsfullt.

Professor, dr. jur., Paul Krüger Andersen, Danmark:
Tak. Mit navn er Paul Krüger Andersen. Jeg har bedt om ordet, fordi jeg synes, at det, 
vi har hørt indtil nu, lyder som nekrologen over det nordiske samarbejde på selskabs-
rettens område. Jeg synes ikke, at det skal stå uimodsagt. Når jeg hører på Rolf, som 
har et hovedansvar for den svenske ’bolagstiftning’, og hvis indstilling jeg udmærket 
kender fra nu og fra tidligere og når jeg hører på Jan, som vil få et betydeligt med-
ansvar for den kommende danske revision, kan man jo sige, at det er at kæmpe mod 
vejrmøller overhovedet at opponere. Skulle vi ikke bare sige, ”OK, det var det. Ved 
de fremtidige nordiske juristmøder behøver vi ikke tage selskabsretten op til debat. 
Vi lader hvert land ’skytte’ sig selv”. Det går jeg ikke ind for. Det kan godt være, det 
bliver sådan, men jeg vil gerne, at det i den publikation, som kommer, i hvert fald 
ikke skal stå sådan, at det var forsamlingens samlede holdning, som blev udtrykt. 
Mads Bryde Andersen stillede i morges ved introduktionen spørgsmålet: Skal vi be-
vare De nordiske Juristmøder? Skal vi lave dem om til europæiske juristmøder, hvor 
vi alle sammen taler udenlandsk efter bedste evne. Hvis vi skal bevare De nordiske 
Juristmøder, må det jo betyde, at der er en grundlæggende holdningsmæssig indstil-
ling til, at det nordiske arbejde har en værdi. 

Jeg har læst Jans indlæg med de fire teser. Jeg vil tillade mig at stille tre andre 
teser op som modsætning til Jans fire teser. Indledningsvis vil jeg dog sige, at jeg er 
enig med Jan på to punkter. Til gengæld er de ikke særlig betydningsfulde og allerede 
afgjort. Det ene handler om behovet for et nordisk selskab. Ja, det var således, at no-
gen gjorde sig tanker om et nordisk selskab på et tidspunkt, hvor SE-selskabet så ud 
til ikke at ville lykkes. Så var det en nærliggende tanke ud fra en nordisk holdning, 
om vi ikke inden for Norden kunne lave noget lignende. Men når vi nu har fået et 
SE-selskab, som også tillader danske, svenske, norske og finske, islandske selskaber 
at lave SE-selskaber, er det klart, at så skal vi ikke have et særskilt nordisk selskab 
af lignende art. Det andet punkt, som jeg er enig med Jan i, er, at særskilte nordiske 
regler om spaltning og fusion, herunder grænseoverskridende spaltning og fusion in-
den for de nordiske lande, det behøver vi ikke. Det gør vi ikke, fordi det 10. direktiv 
er vedtaget og implementeret i de nordiske lande, og vi kan gennemføre fusioner og 
spaltninger på tværs af ikke alene europæiske, men selvfølgelig også nordiske lande. 
Så i det omfang vi har en regulering, som opfylder de ønsker vi har, er det selvfølge-
lig godt nok. Det er de to punkter, jeg er enig med Jan i. 

Den første tese, som jeg vil opstille, er i forlængelse af mine bemærkninger om 
Mads Bryde Andersens indlæg og også lidt det, som Rolf citerede fra Njal, nemlig 
at det har en selvstændig værdi at tilstræbe nordisk samarbejde. Man kan sige, det er 
en slags ideologisk bekendelse. Den kan man være enig i eller uenig i, men det er et 
udgangspunkt, som man kan tage. Der er en principiel forskel på, om man tager det 
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udgangspunkt, at hvis det er muligt at fremme de nordiske landes holdninger, kultu-
relt og økonomisk, så lad os se på de muligheder og prøve at realisere dem, eller om 
man tager det modsatte standpunkt og afskriver et samarbejde på forhånd. Nu ved jeg 
godt, at indvendinger vil komme om, at vi skal samarbejde, hvor det er nyttigt, og 
det er jeg selvfølgelig enig i. Men jeg synes, det er vigtigt at slå fast i dette forum, at 
nordisk samarbejde har en selvstændig værdi. 

Jans tredie tese lyder, ”Der er ikke behov for en harmonisering af nordisk aktie-
bolagsstiftning. Der henvises selvfølgelig navnlig til EU-reguleringen. Det gør Rolf 
også, når han siger, at forudsætningerne for det nordiske arbejde er væsentligt æn-
drede. Det er naturligvis rigtigt, og det anerkender vi alle sammen. Det er oplagt, at i 
det omfang der foregår et arbejde, som resulterer i EU-bindende retsakter, skal alle de 
nordiske lande selvfølgelig respektere dette. Min anden tese skal imidlertid være (og 
den tror jeg egentlig, Rolf er enig i): Ved at styrke den nordiske integration styrkes 
den nordiske position i EU-arbejdet. Jeg ved, at Rolf igennem mange år har arbejdet 
med gennem førelsen af take-over direktivet, herunder diskussionen om A- og B-ak-
tier m.v. Det er et punkt, hvor de nordiske lande har haft ensartede hold ninger, nemlig 
imod at der skulle være one share, one vote. Jeg skal ikke sige, hvor stor en vægt det 
nordiske standpunkt har haft. Jeg ved godt, at der også har været andre, måske mere 
magtfulde interesser på spil. Men jeg tager vel ikke fejl i, at det styrker vores vægt, 
vores stemmeføring i EU, hvis de nordiske lande – de, der nu er medlem af EU – har 
samme holdning til samme problem. Et EU-synspunkt, som jeg selv har erfaret, går 
på, at de nordiske lande er små lande. Jeg husker, jeg engang var til en konference 
i Heidelberg, Tyskland, hvor der var nogle fra Hamburg, som holdt foredrag om et 
selskabsretligt emne. Min kollega rækker hånden op og siger, ”Jamen, i Danmark 
har vi sådan og sådan på det og det punkt”. Hvad siger professoren fra Hamburg. 
Han sagde det ikke ligeud, men han mente vist ”I don’t care. Danmark er et lillebitte 
land. Ganske vist ligger det relativt tæt ved os, men det har ingen betydning. Det er 
på størrelse med Hamburg og omegn”. Jeg tror altså, at hvis de nordiske lande i EU-
sammenhæng kan optræde med fælles holdninger, så vil det styrke vores position. 

Min tredie tese har jeg fået inspiration til hos Gomard, som i en af sine bøger 
skriver: Det er svært at udtænke forskellige regler på samme problem. Mit yndlings-
eksempel på dette er de selskabsretlige inhabilitetsregler. Hvis vi ser på de inhabi-
litetsregler, vi har i den danske lov, den norske lov, den svenske lov, finske lov, så 
kan man spørge sig selv, hvor mange forskellige definitions muligheder er der for sel-
skabsretlig inhabilitet. I den danske lov står der, at der foreligger inhabilitet, hvis der 
er tale om søgsmål eller aftaler mellem den pågældende og selskabet. I den norske 
lov har man taget en bredere greb, hvor man lægger vægt på, at der er modstridende 
interesser. Jeg plejer at sige det sådan, at for min skyld kunne vi godt have den norske 
eller den svenske regel i Danmark, og jeg tror også, at svenskerne og nordmæn-
dene kunne leve med den danske regel. Hvad er forklaringen på, at reglerne er lidt  
for skellige, men dog fundamentalt ens? Forklaringen er vel simpelthen den, at der 
har siddet tre forskellige udvalg, som har fundet frem til den formulering, som man 
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kan blive enige om. Inhabilitetsspørgsmålet, interessekonflikter mel lem ledelse og 
selskab og en række andre centrale punkter er fælles pro blemer, som vi har ikke alene 
i Norden, men selvfølgelig også på euro pæisk plan. På en række områder kan man 
simpelthen ikke komme frem til væsensforskellige standpunkter. Man kan formulere 
det lidt forskelligt. Hvis vi snakker med englændere om principperne  duty-of-care og 
duty-of-loyalty – er det ikke også gode danske og nordiske synspunkter. Vi udtrykker 
det natur lig vis ikke på engelsk, men grundlæggende er det principper, som vi også 
tilslutter os. Min holdning er den, at jeg tror, at der i videre omfang, end det har været 
tilfældet, siden Danmark gik enegang, vil være mulighed for at samarbejde og for-
mulere fælles grundlag. Ikke grundlag, som skal føre frem til det, som man måske til-
stræbte i 60’erne – fuldstændig identiske love – men lovgivninger, som forholder sig 
til de problemer vi har på en ensartet måde, men som selvfølgelig skal tage hensyn til 
reelle forskelle mellem vores lande. Jeg tror imidlertid, at der på talrige områder ikke 
er reelle forskelle. Det handler efter min bedømmelse mere om vilje til at undersøge 
og tage stilling, end det handler om, at vi virkelig er forskellige.

Professor, Jesper Lau Hansen, Danmark:
Mit navn er Jesper Lau Hansen, jeg er professor her på Københavns Uni ver sitet, og 
som sådan har jeg den store ære at være kollega med referenten, så det undrer nok 
ikke tilhørerne, at jeg også er enig med referenten i hans synspunkt. I hvert fald i det 
omfang, den pointe gøres, at de fordele og de ulemper, der er ved harmonisering, 
i dag findes på det europæiske plan, hvor vi tidligere har talt om, at det lå på det 
nordiske plan. Jeg er ligeledes enig med korreferenten uden at være kollega, når han 
påpeger, at i det omfang et nordisk samarbejde har en berettigelse, så ligger det i, at 
det gør os lettere at høre. Det gøres lettere at høre i det Europa, som er så afgørende, 
når vi taler om harmonisering. Men deri ligger så også for mig at se berettigelsen, og 
jeg opfatter derfor ikke dette indlæg i dag som en nekrolog over det nordiske samar-
bejde. Som min gode kollega referenten også påpeger i sit indlæg, er der et levende 
selskabsretligt miljø i Norden med eget tidsskrift og hyppige møder og ikke kun her 
ved disse nordiske juristmøder. For mig at se er det, vi bør tænke på i dag – det er 
det, jeg vil forsøge at trække frem – hvor er det så, vi har noget fælles for at blive 
hørt. For mig at se er et af de vigtigere punkter – måske i virkeligheden det aller-
vigtigste, når vi taler om selskabsret – det er ledelse, det som vi med et engelsk ord 
mange gange refererer til som corporate governance. Også her må man konstatere, 
at den nordiske ledelsesmodel med et styre og en daglig ledelse, hvad enten vi så 
kalder den direktion eller VD, at den er heller ikke længere unik for os, som den har 
været. Englænderne har jo i realiteten siden Cadbury-rapporten fra 1992 bevæget sig 
i den retning. At det nordiske system i virkeligheden er et etstrenget system, er blevet 
endnu mere tydeligt, fordi englænderne har bevæget sig i vores retning. Der er sta-
digvæk forskelle, og jeg tillader mig endda at være stolt af den nordiske version, som 
jeg mener er en anelse bedre, end den engelske er kommet til. Lad det nu ligge. Men 
denne selskabsmodel for ledelse har et andet særtræk, som jeg synes er vigtigere. Det 
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er erkendelsen af, at aktionærer bør deltage i styrelsen. Aktionærer bør være aktive i 
ledelsen. Vi havde nogle centrale rapporter i midten af 90’erne, bl.a. i Danmark og i 
Sverige, som påpegede dette. Jeg vil gerne rose den svenske bolagsstiftning og navn-
lig den svenske code for bolagsledning, som fremhæver betydningen og den gavnlige 
indflydelse af større aktionærer. Det mener jeg er et særkende ved Norden. Ser vi på 
Tysk land, er aktionærernes stilling meget fjern, og den er tilstræbt at være fjern. Ser 
vi på England, taler man meget om shareholder value, men realiteten er, at sharehol-
ders – aktionærer – skal holde sig væk fra ledelsen, navnlig hvis det er et offentligt 
handlet, noteret selskab. Her mener jeg, at Norden har et særstandpunkt, og et meget 
sundt standpunkt. Der er det rigtigt, som korrefe renten peger på, at selskabsretten 
er meget nært forbundet med børsretten – meget nært. Jeg ser en fare i, at man fra 
Europa, hvor man betragter storaktionærer som noget farligt, bevæger sig i retning 
af at ville fjerne denne aktive rolle for aktionærer. Her mener jeg er et af de områder, 
vi kan sige, her er vi faktisk anderledes i Norden, og her bør vi kæmpe. Andre ting 
kan være A- og B-aktier o.s.v., som i virkeligheden udspringer af det samme. Ende-
lig vil jeg pege på en anden ting, som er meget mere bred og diffus og derfor heller 
ikke måske så rigtigt. Det er, at jeg opfatter det sådan i Norden, at vi ikke tilstræber 
harmonisering for harmoniseringens skyld, men at vi anerkender en meget mere fri, 
jeg vil kalde det liberal, holdning til regulering af erhvervs livet, og derved tror jeg, vi 
står i en kontrast til mange kontinental- og sydeuropæiske lande. Også på det punkt 
tror jeg, vi har en fordel ved at kæmpe imod, at der kommer for meget regulering og 
for meget harmonisering. Jeg synes, der er noget rigtigt og smukt i den tilgang, man 
havde til harmonisering på selskabsrettens område oprindeligt i den gamle Rom-
traktat fra 1959, hvor art. 54 talte om, at harmonisering skulle til for at gøre garantier 
til sikring af kreditorer og andre trediemænd lige byrdefulde. Det man tænkte på var, 
at de steder, hvor man var nødt til at have regler, der skulle man harmonisere, men 
egentlig talte man ikke om ret meget mere. Siden da er man blevet mere ambitiøse og 
måske også for ambitiøse. Jeg tror bestemt, der er et område for det nordiske samar-
bejde. Tak for opmærksom heden.

Advokat Olav Willadsen, Danmark:
Hr. formand, kære nordiske kolleger. Jeg skal nok holde det kort. For det første vil 
jeg takke for det store arbejde, der har været gjort fra referenten og korreferentens 
side. Men jeg må sige, at jeg er ikke enig med dem. Jeg er langt mere enig med Paul 
Krüger Andersens vurdering af, at en fællesnordisk løsning er væsentligt bedre end 
en ikke-nordisk løsning, hvis den er lige velegnet. Vi må her tænke på, at nok er der 
et EU, men der er også en verden indenfor Verona, og ikke kun udenfor. Jeg vil på-
pege det største problem, som jeg ser det i daglig dansk selskabsret. Det er en mang-
lende kontrol fra myndighedernes side. Der findes et berømt eller berygtet eksempel. 
En mand brød ind i et hus, tog en digital signatur, indsatte sig selv som leder af et  
selskab, fik en udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, gik ned i Sydbank, over-
førte ca. 100 mill. DKK til en bank i Letland, fra hvor de i øvrigt er blevet af, vides 
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ikke. Denne selvbetjening gør, at lovgivning kan være fuldstændig ligegyldig, når der 
ikke er nogen kontrol. 

Minister Christoffer Taxell, Finland:
På grund af en teknisk fejl har det desværre ikke været muligt at gengive indlægget, 
hvori Christoffer Taxell bl.a. beklagede, at de nye nordiske aktieselskabslove var 
blevet til uden en forudgående, fællesnordisk forberedelse.

Advokat Thomas  Lindholm, Finland:
Mitt namn är Tomas Lindholm, jag hoppas det här hörs. Det visar sig att det blir en 
lite otacksam uppgift för mig eftersom jag talar efter Christoffer Taxell och då är det 
ju inte så lätt att komma med ett tankeväckande inlägg. Men eftersom jag hade satt 
upp fyra punkter, jag vill inte kalla dem teser, vill jag ändå göra några korta reflek-
tioner kring dem. Jag tror också att detta substansmässigt sammanfaller mycket med 
Christoffer Taxells inlägg. Men jag börjar med en ganska trivial fråga, och det är att 
se på hela den här fråge ställningen utgående från att det finns någonting som kunde 
kallas för ett nordiskt marknadsområde. Det finns alltså ett ekonomiskt område som 
är intressant som vi kan kalla Norden. Det innebär många saker, bland annat innebär 
det att närområden i andra nordiska länder är en naturlig marknad för de nordiska 
företagen. Då kan man säga, att ju mera likartade lagstiftnings lösningarna och de 
praktiska lösningarna också på aktiebolagslagens område är, desto lättare och effek-
tivare är det att operera inom området. Omsatt i finansekonomiska termer så kan man 
säga att transaktionskostnaderna därmed blir lägre. Det är i och för sig en ganska tri-
vial konklusion och man klarar sig säkert också med lite högre transaktionskostnader. 

Men en annan aspekt på det här, den är närmast funktionell, är att säga att som 
en följd av bland annat den utveckling som vi har diskuterat här - den ekonomiska 
utvecklingen och större ’hemmamarknader’ – så finns det också en marknad för före-
tagsledare, inkluderande styrelsemedlemmar. Vi ser också att nordiska bolag i ökad 
utsträckning är samägda av aktieägare i olika nordiska länder. Sammansättningen 
i styrelsen blir därför ofta också en mix av medlemmar från olika nordiska länder. 
Om en styrelsemedlem skall kunna ge sin fulla insats för att göra det han eller hon 
verkligen ska göra, d.v.s. utveckla bolagets strategi och verksamhet, tror jag att det 
är mycket bra att inte behöva fokusera på eventuella skillnader i aktiebolagslagstift-
ning, krav på styrelse medlemmar, ansvarsfrågor, mm. Det här är också en praktisk 
och funktionell fråga. 

Den tredje punkten jag ville nämna ansluter lite till den andra och det är att nord-
iskt ledarskap, i slutändan nordisk ’governance’, är en modell som jag tror är ganska 
bra. Den skiljer sig från många andra modeller och kanske när mast på tre punkter. 
Den är transparent, den är sakinriktad och den är pragma tisk. Jag tror att den nordiska 
ledarskapsstilen är effektiv i en globaliserad värld. Ju mera vi kan hitta lösningar som 
främjar en nordisk modell och en nor disk ledarskapsstil desto bättre kan kanske den 
här ledarskapsstilen också häv da sig i en internationell konkurrens. Då menar jag, att 
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det här innebär har mo  ni serade lösningar också på området som gäller bolagsstyrning, 
’govern ance’. Huruvida det sedan är fråga om lagstiftning, koder eller själv regle  ring 
är en annan sak, men att praxisen blir enhetlig tror jag är en viktig sak. 

Slutligen vill jag ta fasta på det Rolf Skog sade, nämligen att man inte i dagens 
värld kan se aktiebolagslagstiftningen som ett isolerat område utan att den är mycket 
långt integrerad med den börs- och värdepappers marknads rätts liga regleringen. Icke 
desto mindre utgör regleringen en funktionell helhet sett ur bolagens synpunkter. Ur 
en företagsledares eller bolagsjurists perspek tiv är det tämligen oväsentligt, om en 
viss reglering av operationer i främmande länder följer av aktiebolagslagstiftningen 
eller värdepappers marknads lagstift ningen. Det som är det viktiga är substansen av 
lösningarna. Det här betyder enligt min uppfattning att man inom bolagsstyrning 
borde försöka eftersträva gemensamma substanslösningar inom vårt gemensamma 
marknads område. Formen för hur man kommer till att svaren på substansfrågor blir 
de samma i olika länder, är mindre viktig. Jag vet av egen erfarenheten att det finns 
förvånansvärt stora substansskillnader i tolkningen av exempelvis den finska och den 
svenska aktiebolags- eller värdepappersmarknadslagstiftningen. Om man med sam-
nordisk lagstiftning i det här sammanhanget avser det nordiska samarbetet i dess 
traditionella form och eftersträvar en enhetlig eller identisk lösning i formen för reg-
leringen tror jag att målsättningen vore orealistisk. Däremot skulle jag efterlysa en 
mera funktionell syn på den här frågan med substantiellt gemensamma lösningar utan 
att dessa behöver en identisk form. Jag förstår också mycket väl att justitieministrana 
i alla de nordiska länderna har fullt upp med andra integrationsfrågor, men att hitta 
de lämpliga formerna för att bedriva samarbete i en sådan riktning tro jag skulle tjäna 
näringslivets intressen. Tack.

Professor, dr. Jur. Filip Truyen, Norge:
Det er dessverre mye riktig i referentens og korreferentens samstemte inn legg. Ram-
mene som lå til grunn for samarbeidet som ledet frem til 1970-tallets aksjeselskapslov-
givning er vesentlig endret. Danmark, Finland og Sverige er nå medlem av EU. Vi-
dere har EU betydelige ambisjoner på selskapsrettens om råde. Dertil kommer at det i 
økende grad skjer en integrasjon mellom selskaps retten og verdipapirretten. 

Disse endrede forutsetninger innebærer en betydelig utfordring for Island og Nor-
ge. Vi er ikke medlem i EU og har derfor ikke samme mulighet for å på virke viktige 
veivalg når sentrale sider ved en felles europeisk selskapsrett skal utformes. Dette 
svekker vår påvirkningsmulighet. Imidlertid kan et mang lende lovgivningssamarbeid 
også svekke de øvrige nordiske lands påvirk nings kraft innad i EU. Debatten i dag har 
illustrert at det finnes nordiske modeller i selskapsretten, for eksempel ledelsesmodel-
len, som det er ønskelige å ivareta når den europeiske selskapsretten utvikles videre.

Et nordisk lovgivningssamarbeid vil både på grunn av form og innhold gi mer 
forpliktende føringer enn det meget nyttige, men likevel uforpliktende, nordiske  
forskersamarbeidet. Spørsmålet er derfor innen hvilken ramme et slikt lovgivnings-
samarbeid bør skje. 
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For det første bør man på departementsplan, i enda større grad enn dagens sam-
arbeid, jobbe aktivt for å koordinere innspill mot EU. En ytterligere formalisering 
av samarbeidet vil kunne bidra til å tvinge frem en forståelse av hvor vi har felles 
interesser og hvor de nordiske land finner det hensiktsmessig å operere med hver sin 
agenda.

For det annet vil det fortsatt være et rom for nordisk lovgivnings samarbeid på 
områder som ikke er EU-regulerte. Det samme gjelder områder som i utgangspunktet 
er direktivregulerte, men hvor en nasjonal skjønnsmargin gir spillerom for enkeltsta-
tenes lovgivning. 

Et lovgivningssamarbeid på sist nevnte område vil kunne bidra til økt nordisk in-
tegrasjon.  Sett i lys av vår felles kultur og omfanget av den økono mi ske integrasjon 
i Norden, vil et felles nordisk lovsamarbeid kunne bidra til å fremme selskapsrettens 
overordnede målsetning om å gi til gode rammevilkår for økonomisk vekst innen 
ramme av vårt felles verdigrunnlag.

Advokat Claes Beyer, Sverige:
Ja, frågan var ju om det föreligger ett behov av gemensam eller harmoni se rad nordisk 
aktiebolagslagstiftning och svaret är uppenbarligen nej. Det låter ju enkelt. Då kan 
man fråga sig, varför är svaret nej? Det har vi fått flera stycken utförliga beskriv-
ningar av. Själv tror jag att det enkla svaret är att svaret är nej därför att frågan är fel 
ställd. Och då bygger jag dels på vad Rolf redan sade i sitt anförande och dels på vad 
flera andra redan har sagt. 

Rolf menade att vi i Norden har skäl att samarbeta därför att de huvud sakliga 
besluten fattas inom ramen för EU och därför att vi inom EU har mycket större möj-
lighet att få igenom vad vi önskar om vi först har utarbetat en gemensam ståndpunkt 
inom de Nordiska länderna.

En förutsättning för detta är ju i sin tur att vi, i detta Nordiska samarbete, har be-
gränsat vårt samarbete till saker som vi själva upplever som väsentliga.

Och då kommer man i sin tur till det som flera andra har sagt nämligen att i så fall 
kan man inte som grund för samarbetet lägga en hel legal institution som exempelvis 
aktiebolagsrätten eller för den delen corporate governance. Om man nämligen som 
vi antog vill koncentrera sig på enskilda frågor som vi alla kan enas om är viktiga 
så är det inte alls säkert att dessa enskilda frågor be handlas på samma ställe i de 
enskilda ländernas normkomplex. Det kan mycket väl hända att en fråga som löses 
i aktiebolagslagen i ett land finns i börs lagstiftningen i ett annat land och i corpo-
rate governance-regler i ett tredje. Även ett ytligt studium i jämföranderätt kommer 
snabbt att visa att just detta förhållande har skapat svårigheter för samarbetet inom 
EU under lång tid. En förutsättning för att vi i de Nordiska länderna skall kunna 
framträda och öka vårt gemensamma inflytande är därför att vi är medvetna om detta 
enkla förhållande.

Låt mig som ett exempel ta en fråga där det kanske inte är så viktigt att man efter-
strävar gemensamma lösningar. Jag tänker på frågan om hur ledning och styrelse i ett 
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aktiebolag skall utses och slutligen utformas. För den frågan finns det en någorlunda 
enhetlig lösning i Norden, en helt annorlunda i Tyskland, en tredje i Frankrike och det 
finns en fjärde, eller många fjärde, i England och Amerika. Med alla dessa olika lös-
ningar finns det framgångsrika företag i samtliga nu nämnda länder. Kanske bör man 
då dra slutsatsen att frågan möjligen inte är så förskräckligt intressant eller viktig.

Justitieråd Johan Munck, Sverige:
Jag heter Johan Munck, från Stockholm. Det är väl så att professor Christensens teser 
nog i tämligen oförändrat skick skulle ha kunnat appliceras på vilket civilrättsligt 
ämne som helst av dem som vi diskuterat här igår. Skälet till det är - som framför allt 
Rolf snuddade vid - att dygnet bara har tjugofyra timmar. Det är så oändligt mycket 
annat som trycker på när ny lagstiftning skall förberedas,  att tiden helt enkelt inte 
räcker till de nordiska möten som en högre ambitionsnivå i fråga om harmonisering 
skulle påkalla. Vi som är gamla nu och har deltagit mycket i det nordiska lagstift-
ningssamarbetet tycker väl att det är vemodigt. Det som egentligen gjorde att jag 
dristade mig att begära ordet var emellertid det som flera talare har sagt här om att det 
nu är börs- och marknadssynpunker, som står i centrum när det gäller aktiebolags-
lagstift ningen. Och då är det ju så att vi i realiteten har en praktiskt taget gemensam 
nordisk börs, dock med delvis skilda regler för de olika nordiska länderna. Börsens 
representanter brukar hänvisa till att vi tyvärr inte kan få enhetliga börsregler på 
grund av de irrationella skillnader som finns mellan de nordiska aktiebolagslagarna 
och de övriga här aktuella nordiska regelsystemen. Här gäller det visst inte bara ak-
tiebolagslagarna utan också principerna för tillsyn och liknande, som kanske är ännu 
viktigare. Men från börsens och aktie marknadens perspektiv är det ingen tvekan om 
att en större ambition i fråga om enigheten av reglerna skulle vara en fördel. Det skul-
le underlätta trans aktio nerna och marknadernas sätt att fungera det skulle vem som 
helst av dem som har sysslat med den nordiska börsverksamheten kunna bekräfta. 
Men om det är värt alla de insatser som får offras för att komma fram till det resul-
tatet är något som jag lämnar öppet. Jag har alltså ingen annan mening egentligen än 
referenten och korreferenten.

Advokat Søren Theilgaard, Danmark:
Tak. Advokat Søren Theilgaard. Jeg er bare en praktiker, men min praksis hører  
hjemme her, idet jeg i de sidste 15 år har siddet i en nordisk koncern med en engelsk 
aktionær. Det var lidt af en udfordring. Alligevel vil jeg dog sige, at i praksis var det 
ikke det store problem, for reglerne er jo stadigvæk stort set ens. Men der er detaljer, 
og dem skal man naturligvis kende. For de store selskaber, som har kyndige jurister 
til at hjælpe sig, er det ikke det store problem, for man kan indrette sig på det. Men ja, 
skal man holde fælles bestyrelsesmøde i et dansk og et svensk selskab, er der nogle 
ting, man skal tage højde for. Det kommer vi ikke uden om. Sagen er også den, at 
der er en årsag til, at selskabsretten i de nordiske lande har udviklet sig i forskellig 
ret ning, for det har jo selvfølgelig tilpasset sig det behov, der er for de forskellige 
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virksomheder. Og vi ved, at virksomhedstypen er forskellig i de nordi ske lande. Der-
for er jeg helt enig i, at vi får ikke nogen fælles nordisk aktieselskabslov; og det er 
der heller ikke behov for. Det, der er behov for, er en forståelse for, hvor forskellene 
ligger, sådan at man ikke kommer galt af sted. Her er der muligvis et romantisk ønske 
om, at vi kan bevare Norden som enhed. For det er fuldstændig rigtigt, som det blev 
sagt: der er et nordisk økonomisk område, og specielt for mindre virksomheder, som 
føler sig mere trygge ved at gå til et land, hvor de trods alt forstår sproget. Måske ikke 
taler det, men i hvert fald har en forståelse for det og tror, at der er en fælles holdning 
til grundlæggende problemer. Der er det ganske nyttigt, at vi ikke bliver overrasket 
over, at lovgivningen er meget forskellig fra det, vi er vant til hjemmefra. Langt hen 
ad vejen tænker man altid i sit eget retssystem, selv når man opererer i et fremmed 
retssystem. Det er naturligvis meget farligt og kan være ansvarspådragende for os 
som advokater, men sådan er det nu engang. Så jeg er enig i konklusionen, men håbet 
er, at vi alligevel ikke bevæger os for langt fra hinanden og i hvert fald kan forklare, 
hvorfor der er forskel i de nordiske lande. En lille tilføjelse: det er kun en pointe, jeg 
vil fortælle: Da man ønskede at harmonisere i for Danmark inden for de finansielle 
virksomheder og lave en fælles lov om finansiel virksomhed, var den hovedbegrun-
delse, der blev givet, at det skulle være lettere for folketingsmedlemmerne at læse 
reglerne, når de skulle ændre dem i fremtiden. Det er ikke et eksempel, der tjener til 
efterfølgelse. Tak for det.

Professor, dr. jur. Jan Schans Christensen, Danmark:
For det første vil jeg gerne takke for de gode indspark, der er kommet, og de kom-
mentarer, der er kommet. Jeg frygtede på et tidspunkt, at vi måske kunne løbe tør for 
modstandere. Jeg tror omvendt også, at vi må sige, at der i virkeligheden, når man 
kommer til substansen, hvorfor der er så meget uenighed, for det spørgsmål, jeg blev 
stillet forud for seancen, er, om der bør være en fællesnordisk aktieselskabslovgiv-
ning. Det tror jeg sådan set, at de fleste vil sige, at det er et historisk spørgsmål. Vi har 
det ikke i dag, og der bør formentlig heller ikke være det fremover. Det er ikke noget, 
vi skal sigte mod. Det betyder ikke, og det er vigtigt at forstå, det betyder ikke, at 
man ikke skal samarbejde. Det håber jeg også, jeg har udtrykt. Man skal selvfølgelig 
samarbejde. Der ser jeg selv nogle vigtige områder, som har været berørt også her, 
dels spørsgmålet om implementering af EU-initiativer, dels spørgsmålet om at være 
med i debatten, før man når til implementeringsfasen, simpelthen påvirke EU-siden. 
Det er efter min opfattelse nogle vigtige områder. Der er også andre. Der er en pointe, 
som jeg synes er vigtig, nemlig hvad er årsagen til det. Paul Krüger Andersen var inde 
på, at det er dejligt at kunne præge noget i retning af, at den nordiske tanke, det er 
en god idé at have den. På en eller anden måde er man tiltalt af den. Det tror jeg, vi 
alle er, og det her er ikke et spørgsmål om, hvorvidt man synes, at de sidste 30 år har 
været sjove for det nordiske samarbejde. Spørgsmålet er, hvor er vi henne i dag. Der 
er mit synspunkt, at harmonisering kan vi ikke få, men samarbejdet skal vi gå efter, 
men vi skal tage afsæt i, hvad er det vi har af behov, hvad er det vi ønsker at gøre. 



75Fællesnordisk aktieselskabslovgivning?

Ikke et mere generelt ønske om samarbejde. Der skal være en konkret interesse hos 
de enkelte lande i at gøre de her ting. Det er det, der kan bære det. Jeg kan sammen-
ligne det med en diskussion, vi havde med kommissionen, det udvalg vi sad i, hvor 
vi diskuterede, skal vi have et corporate governance-kodeks for hele EU. Så fandt vi 
ud af meget hurtigt, det er sådan set en dårlig idé, fordi kodekset skal tilpasses det 
enkelte marked. Så var der nogle af os, der sagde, lad os i stedet for lave en slags 
buttom-up-approach. Hvorfor ikke lade folk tale sammen. Lad dem tale sammen, og 
hvis man sætter folk sammen i et rum i nogle dage, så vil de blive enige om mange 
ting. Hvorfor ikke gøre det i stedet for. Det er det samme, jeg mener, man skal gøre 
med det nordiske samarbejde. Man skal simpelthen sørge for, at man udveksler me-
ninger. Så kan man opdage, som du var inde på – habilitetsregler eller andre regler 
– de kan godt være ensartede. Skal vi have den samme holdning til det. Men det skal 
komme af, at man har en interesse i at gøre det, en egen interesse i at gøre det. Det 
skal være blodkraftigt. Det tror jeg vil gøre det bæredygtigt. Alt andet vil man også 
blandt embedsmænd o.s.v. opfatte som noget tomt bureaukrati. Der skal være en idé i 
at gøre det, og det tror jeg, der er. Men man skal sørge for, at det er ideerne og ønsket, 
der driver det, ikke en formel ramme om noget, som i virkeligheden ikke kan bære 
nogen steder hen. Det må være substansen, der er afgørende. Tak.


