
St.prp. nr. 35
(2002–2003)

Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-
komiteen nr. 93/2002 av 25. juni 2002 om endring

av vedlegg XXII (selskapsrett) til EØS-avtala

Tilråding frå Utanriksdepartementet av 22. november 2002,
godkjend i statsråd same dagen.

(Regjeringa Bondevik II)

1 Bakgrunn

Ved avgjerd i EØS-komiteen nr. 93/2002 av 25. juni
2002 vart vedlegg XXII (selskapsrett) til EØS-av-
tala endra. Endringa vart gjord for å innlemme
rådsforordning (EF) nr. 2157/2001 av 8. oktober
2001 om vedtektene for det europeiske selskap
(SE) i EØS-avtala. Endringa vart gjord ved at det i
vedlegg XXII etter nr. 10 vart lagt til eit nytt nr. 10a,
som viser til rådsforordning (EF) nr. 2157/2001 av
8. oktober 2001 om vedtektene for det europeiske
selskap (SE) (TEF L 294 av 10.11.2001, s. 1). Det
vert vidare presisert at for føremålet med EØS-
avtala skal føresegnene i forordninga gjelde med
følgjande tilpassingar for Noreg sin del: i vedlegg I
til forordninga vert nemninga «allmennaksjesel-
skap» lagt til, og i vedlegg II til forordninga vert
nemningane «allmennaksjeselskap og aksjesel-
skap» lagde til.

Føremålet med forordninga er å leggje til rette
for og betre tilhøva for føretak som driv verksemd
på tvers av landegrensene innanfor EØS-området.

Avgjerda i EØS-komiteen vart teken med at-
terhald for samtykke frå Stortinget, ettersom gjen-
nomføringa i norsk rett gjer det naudsynt med
lovvedtak, jf. § 26 andre leddet i Grunnlova og
artikkel 103 i EØS-avtala. Gjennom denne proposi-
sjonen vert Stortinget bede om å gje samtykke til
avgjerd i EØS-komiteen nr. 93/2002.

Avgjerda i EØS-komiteen og forordning (EF)
nr. 2157/2001 i uoffisiell norsk omsetjing følgjer
som trykte vedlegg til proposisjonen.

2 Nærmare om forordninga

Forordninga opnar for at det kan etablerast ei sel-
skapsform på europeisk nivå som eit alternativ til
selskapsformer i nasjonal lovgjeving. Det euro-
peiske selskapet (som skal ha forkortinga SE) skal
vere eit selskap med avgrensa ansvar, og eigarde-
lane skal vere fordelte på aksjar. Sidan føremålet
med forordninga er å leggje tilhøva til rette for
verksemd over landegrensene, er det eit vilkår for
å kunne etablere seg som eit SE-selskap at verk-
semda på nærmare definerte måtar er knytt til
minst to EØS-statar.

Forordninga inneheld selskapsrettslege reglar,
og vert supplert av eit direktiv om medråderett for
arbeidstakarar (rådsdirektiv 2001/86/EF). Det er
ein føresetnad for å kunne etablere eit SE-selskap
at direktivet er gjennomført i nasjonal lovgjeving.

Forordninga er ikkje uttømmande i den tydin-
ga at ho på fleire punkt viser til dei reglane som
gjeld for allmennaksjeselskap i staten der SE-sel-
skapet er etablert. I tillegg opnar forordninga for at
statane på visse punkt kan fastsetje særskilde reg-
lar for SE-selskap som er etablerte hos dei. SE-
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selskapa har òg fridom til å regulere visse tilhøve i
vedtektene sine.

Forordninga dekkjer ikkje andre rettsområde
enn dei reint selskapsrettslege. For andre retts-
område er det den nasjonale retten i den einskilde
staten der SE-selskapet er etablert, som vil gjelde.

Avdeling I i forordninga inneheld allmenne
føresegner. Viktige føresgner er her at selskapet
skal ha ein aksjekapital på minst 120 000 euro, at
selskapet må ha den vedtektsmessige heimstaden
sin og hovudkontoret sitt i éin og same EØS-stat, at
heimstad og hovudkontor på visse vilkår kan flyt-
tast til ein annan EØS-stat og at SE-selskapet ut
over dei reglane som er fastsette i forordninga,
skal handsamast som eit allmennaksjeselskap i
den staten der det høyrer heime.

Avdeling II inneheld nærmare reglar om dei
ulike måtane å stifte eit europeisk selskap på. Stif-
tinga kan skje på fire ulike måtar. Ein måte er
gjennom fusjon av to eller fleire allmennaksjesel-
skap som høyrer heime i minst to ulike EØS-statar.
Forordninga opnar dermed for fusjon over lande-
grenser, noko som ikkje er mogleg i dag. Vidare
kan SE-selskap på nærmare vilkår stiftast ved å
omdanne eit allmennaksjeselskap til eit SE-sel-
skap, ved å stifte eit SE-dotterselskap eller ved å
stifte eit SE-holdingselskap. Eit SE-selskap kan òg
stifte dotterselskap som vil vere SE-selskap.

Avdeling III inneheld reglar om dei styrande
organa. SE-selskapet får her høve til å velje mellom
eit tonivåsystem med eit leiande organ og eit kon-
trollorgan, eller eit eittnivåsystem med berre eit
administrasjonsorgan. Generalforsamlinga skal
uansett vere det øvste organet i selskapet.

Avdeling IV inneheld reglar om rekneskap og
avdeling V reglar om konkurs mv. Her vert det
stort sett vist til dei reglane som gjeld for allmen-
naksjeselskap i staten der SE-selskapet høyrer hei-
me.

Avdeling VI inneheld tilleggs- og overgangs-
føresegner og avdeling VII sluttføresegner. Det
går her fram av artikkel 68 nr. 2 at kvar stat skal
peike ut dei rette styresmaktene i medhald av ar-
tikkel 8, 25, 26, 55 og 64.

Forordninga med tilhøyrande direktiv må vere
gjennomførd i nasjonal rett innan 8. oktober 2004.

3 Avgjerda i EØS-komiteen

EØS-komiteen vedtok 25. juni 2002 ved avgjerd nr.
93/2002 at vedlegg XXII (selskapsrett) til EØS-
avtala skal endrast ved at rådsforordning (EF) nr.
2157/2001 av 8. oktober 2001 om vedtektene for

det europeiske selskap (SE) vert teken inn i EØS-
avtala.

Artikkel 1 slår fast at rådsforordning (EF) nr.
2157/2001 av 8. oktober 2001 om vedtektene for
det europeiske selskap (SE) skal leggjast til som
nytt nr. 10a i vedlegg XXII til EØS-avtala. Det vert
vidare presisert at for føremålet med EØS-avtala
skal føresegnene i forordninga gjelde med følgjan-
de tilpassingar: i vedlegg I til forordninga vert dei
islandske, liechtensteinske og norske nemningane
for «allmennaksjeselskap» lagde til, og i vedlegg II
til forordninga vert dei islandske, liechtensteinske
og norske nemningane for «allmennaksjeselskap
og aksjeselskap» lagde til.

Artikkel 2 slår fast at teksta til forordninga på
islandsk og norsk, som vil verte kunngjord i Ti-
dend for Dei europeiske fellesskapa, skal vere gyldig.

Artikkel 3 slår fast at avgjerda tek til å gjelde 26.
juni 2002, på det vilkåret at EØS-komiteen har mot-
teke alle meldingar etter artikkel 103 nr. 1 i avtala.

Artikkel 4 slår fast at avgjerda skal kunngjerast
i EØS-avdelinga av og EØS-tillegget til Tidend for
Dei europeiske fellesskapa.

Etter artikkel 103 nr. 1 skal EFTA-statane innan
seks månader frå tidspunktet då avgjerda vart ved-
teken (25. juni 2002), melde frå til dei andre EØS-
statane at dei forfatningsrettslege krava er stetta,
og for Noreg sin del vil det seie at det er innhenta
samtykke frå Stortinget til godkjenning av avgjer-
da i EØS-komiteen.

4 Tilhøvet til norsk rett

Høvet til å etablere SE-selskap er ei nyskaping, og
følgjeleg finst det ingen reglar om dette i norsk rett
i dag.

Forordninga vert gjennomførd i norsk rett ved
ei eiga lov. Det må takast stilling til om det skal
gjevast særreglar for SE-selskap på dei punkta der
forordninga opnar for dette. Direktivet om med-
råderett for arbeidstakarar (2001/86/EF) må òg
innpassast i lova.

Justisdepartementet vil, i samarbeid med Ar-
beids- og administrasjonsdepartementet, som har
ansvaret for gjennomføringa av direktivet, fremje
ein eigen odelstingsproposisjon med framlegg til
ei ny lov om SE-selskapet.

5 Administrative og økonomiske
konsekvensar

Forordninga rettar seg i hovudsak mot private
rettsubjekt, og gjev desse høve til å etablere SE-
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selskap på visse vilkår. Staten vert i liten grad på-
førd plikter etter forordninga. Staten er likevel på-
lagd å peike ut ei eller fleire rette styresmakter slik
det er fastsett i artikkel 8, 25, 26, 54, 55 og 64.
Desse rette styresmaktene skal på ulike måtar ha
visse attest- og kontrollfunksjonar, men det dreier
seg ikkje om omfattande plikter. Eit døme er at
retten, ein notar eller ei anna rett styresmakt etter
artikkel 8 nr. 8 skal utferde ein attest som prov på
at alle naudsynte handlingar i samband med flyt-
ting av hovudkontoret er gjennomførde. Eit anna
døme er at det etter artikkel 8 nr. 14 kan fastsetjast
at den rette styresmakta ut frå allmenne samfunns-
omsyn skal kunne reise motsegner mot at hovud-
kontoret til SE-selskapet vert flytta. Totalt sett er
det ikkje grunn til å tru at forordninga vil få nem-
nande økonomiske eller administrative konse-
kvensar for offentlege styresmakter.

6 Konklusjon og tilråding

Forordninga vil føre til at føretak som driv verk-
semd over landegrensene innanfor EØS-området,
kan etablere seg som eit europeisk selskap der-
som nærmare fastsette vilkår er stetta. I kor stor
grad føretak vil nytte seg av høvet til å etablere

SE-selskap, er vanskeleg å seie noko sikkert om.
Den største nyskapinga som forordninga fører
med seg, er truleg at ho opnar for fusjon av føretak
over landegrenser, noko som ikkje er mogleg i
dag. Etablering av eit SE-selskap vil truleg føre
med seg at føretaket kan redusere dei administrati-
ve kostnadne sine, men slik situasjonen er i dag, vil
det ikkje føre med seg t.d. skattemessige føremo-
ner.

Justisdepartementet tilrår på denne bakgrunnen
at Noreg godkjenner avgjerda i EØS-komiteen om
endring av vedlegg XXII (selskapsrett) til EØS-
avtala ved å innlemme forordning (EF) nr. 2157/
2001 om vedtektene for det europeiske selskap
(SE). Utanriksdepartementet sluttar seg til dette.

Utanriksdepartementet

t i l r å r :

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under
eit forslag til proposisjon til Stortinget om samtyk-
ke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr.
93/2002 av 25. juni 2002 om endring av vedlegg
XXII (selskapsrett) til EØS-avtala.

Vi HARALD, Noregs Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr.
93/2002 av 25. juni 2002 om endring av vedlegg XXII (selskapsrett) til EØS-avtala, i samsvar med eit
vedlagt forslag.
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Forslag
til vedtak om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-

komiteen nr. 93/2002 av 25. juni 2002 om endring av vedlegg
XXII (selskapsrett) til EØS-avtala

I
Stortinget gjev samtykke til godkjenning av av-
gjerd i EØS-komiteen nr. 93/2002 av 25. juni 2002

om endring av vedlegg XXII (selskapsrett) til EØS-
avtala.
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Vedlegg 1

EØS-komiteens beslutning nr. 93/2002 av 25. juni 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett)

EØS-KOMITEEN HAR–
under henvisning til avtalen om Det europeiske

økonomiske samarbeidsområde, endret ved proto-
kollen om justering av avtalen om Det europeiske
økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt «av-
talen», særlig artikkel 98, og

på følgende bakgrunn: 
1. Avtalens vedlegg XXII er endret ved EØS-komi-

teens beslutning nr. 10/2002 av 1. februar
20021.

2. Rådsforordning (EF) nr. 2157/2001 av 8. okto-
ber 2001 om vedtektene for det europeiske sel-
skap (SE)2 skal innlemmes i avtalen – 

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XXII etter nr. 10 (rådsforord-
ning (EØF) nr. 2137/85) skal nytt nr. 10a lyde:
«10a. 32 001 R 2157: Rådsforordning (EF) nr.

2157/2001 av 8. oktober 2001 om vedtektene
for det europeiske selskap (SE) (EFT L 294
av 10.11.2001, s. 1).
Forordningens bestemmelser skal for denne
avtales formål gjelde med følgende tilpas-
ning:
a. I forordningens vedlegg I tilføyes følgen-

de:
«– Island:

Hlutafélag
– Liechtenstein:

die Aktiengesellschaft
die Kommanditaktiengesellschaft

– Norge:
Allmennaksjeselskap».

b. I forordningens vedlegg II tilføyes følgen-
de:
«– Island:

Hlutafélag
Einkahlutafélag

– Liechtenstein:
die Aktiengesellschaft
die Kommanditaktiengesellschaft
die Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung

– Norge:
Allmennaksjeselskap
Aksjeselskap».»

Artikkel 2

Teksten til forordning (EF) nr. 2157/2001 på is-
landsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tilleg-
get til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis
gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 26. juni 2002, forut-
satt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser
etter avtalens artikkel 103 nr. 13.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdeling-
en av og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

Utferdiget i Brussel, 25. juni 2002.
For EØS-komiteen

Formann
P. Westerlund

EØS-komiteens sekretærer
P.K. Mannes M. Brinkmann

1 EFT L 88 av 4.4.2002, s. 22, og EØS-tillegget til EFT nr. 18 av
4.4.2002, s. 14.

2 EFT L 294 av 10.11.2001, s. 1.
3 [Forfatningsrettslige krav angitt./Ingen forfatningsrettslige

krav angitt.]
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Vedlegg 2

Rådsforordning (Ef) nr. 2157/2001 av 8. oktober 2001 om
vedtektene for det europeiske selskap (SE)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse

av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 308,
under henvisning til forslag fra Kommisjonen1,
under henvisning til uttalelse fra Europaparla-

mentet2,
under henvisning til uttalelse fra Den økono-

miske og sosiale komité3, og
ut fra følgende betraktninger:

1. Gjennomføringen av det indre marked og de
forbedringer det skaper i den økonomiske og
sosiale situasjon i hele Fellesskapet betyr ikke
bare at handelshindringer må fjernes, men
også at produksjonsstrukturene må tilpasses
fellesskapsdimensjonen. For dette formål er
det avgjørende at selskaper med virksomhet
som ikke er begrenset til å dekke rent lokale
behov, bør kunne planlegge og utføre omorga-
nisering av sin virksomhet på fellesskapsplan.

2. Slik omorganisering forutsetter at eksiste-
rende selskaper fra forskjellige medlemsstater
får mulighet til å slå sammen sitt potensial gjen-
nom fusjoner. Slike operasjoner kan bare ut-
føres ved at det tas behørig hensyn til konkur-
ransereglene fastsatt i traktaten.

3. Omstillings- og samarbeidsoperasjoner som
omfatter selskaper fra forskjellige medlemssta-
ter, fører til juridiske og psykologiske vanske-
ligheter og skatteproblemer. Tilnærming av
medlemsstatenes selskapsrett ved hjelp av di-
rektivene med hjemmel i traktatens artikkel 44
kan avbøte enkelte av disse vanskelighetene.
Slik tilnærming fritar likevel ikke selskaper
som er underlagt forskjellig lovgivning, fra plik-
ten til å velge en selskapsform underlagt en
bestemt nasjonal lovgivning.

4. Den rettslige ramme som virksomheten må
drives innenfor i Fellesskapet, er fremdeles ho-
vedsakelig basert på nasjonal lovgivning og

svarer derfor ikke lenger til den økonomiske
ramme den må utvikles innenfor dersom måle-
ne fastsatt i traktatens artikkel 18 skal nås.
Denne situasjonen utgjør en betydelig hindring
for opprettelse av grupper av selskaper fra for-
skjellige medlemsstater.

5. Medlemsstatene er pålagt å sikre at bestem-
melsene som får anvendelse på europeiske sel-
skaper etter denne forordning, ikke fører til
diskriminering som følge av urettmessig for-
skjellsbehandling av europeiske selskaper
sammenlignet med allmennaksjeselskaper og
heller ikke til uforholdsmessige restriksjoner
på stiftelse av et europeisk selskap eller på flyt-
ting av dets forretningskontor.

6. Det er avgjørende å sikre at foretakets økono-
miske enhet og juridiske enhet i Fellesskapet i
størst mulig grad er sammenfallende. For dette
formål bør det fastsettes mulighet til å opprette
selskaper som er stiftet og som driver virksom-
het i henhold til lovgivning skapt ved en felles-
skapsforordning som kommer direkte til an-
vendelse i alle medlemsstater, side om side
med selskaper som er underlagt en bestemt
nasjonal lovgivning.

7. Bestemmelsene i en slik forordning vil gjøre
det mulig å opprette og drive selskaper med en
europeisk dimensjon, fri for de hindringer som
oppstår fordi nasjonal selskapsrett er ulik og
har begrenset territoriell anvendelse.

8. Vedtektene for et europeisk allmennaksjesel-
skap (heretter kalt «SE») er blant de tiltak som
Rådet skulle vedta før 1992 i henhold til Kom-
misjonens hvitbok om gjennomføringen av det
indre marked, godkjent av Det europeiske råd
som kom sammen i Milano i juni 1985. Det
europeiske råd som kom sammen i Brussel i
1987, uttrykte et ønske om at slike vedtekter
raskt kunne komme på plass.

9. Etter at Kommisjonen i 1970 la fram et forslag
til forordning om vedtekter for et europeisk
allmennaksjeselskap, endret i 1975, har arbei-
det med tilnærming av nasjonal selskapsrett
gjort betydelige framskritt, slik at det på de

1 EFT C 263 av 16.10.1989, s. 41 og EFT C 176 av 8.7.1991, s. 1.
2 Uttalelse av 4. september 2001 (ennå ikke offentliggjort i

EFT).
3 EFT C 124 av 21.5.1990, s. 34.
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områder der et SE-selskaps virkemåte ikke
krever ensartede fellesskapsregler, kan henvi-
ses til lovgivningen som regulerer allmennaks-
jeselskaper i den medlemsstat der selskapet
har sitt forretningskontor.

10. Skal det sentrale målet med rettsregler som
regulerer SE-selskaper oppnås, forutsetter det-
te som et minimum, med forbehold for eventu-
elle økonomiske behov som oppstår i framti-
den, at et SE-selskap kan etableres både for å
gjøre det mulig for selskaper fra forskjellige
medlemsstater å fusjonere eller danne et hol-
dingselskap og for å gjøre det mulig for sel-
skaper og andre juridiske personer som driver
økonomisk virksomhet og som reguleres av
forskjellige medlemsstaters lovgivning, å dan-
ne felles datterselskaper.

11. Ut fra samme tankegang bør det være mulig for
et allmennaksjeselskap med forretningskontor
og hovedkontor i Fellesskapet å omdanne seg
til et SE-selskap uten å gå til avvikling, forutsatt
at det har et datterselskap i en annen medlems-
stat enn staten der forretningskontoret ligger.

12. Nasjonale bestemmelser som gjelder for all-
mennaksjeselskaper som tilbyr sine verdipapi-
rer til allmennheten og for verdipapirtransak-
sjoner, bør også få anvendelse når et SE-sel-
skap stiftes ved en verdipapirinnbydelse til all-
mennheten og for SE-selskaper som ønsker å
benytte seg av slike finansielle instrumenter.

13. Selve SE-selskapet må ta form av et selskap
med aksjekapital, som fra både et finansierings-
og et ledelsessynspunkt er den form som best
svarer til behovene til et selskap som driver
virksomhet i europeisk målestokk. For å sikre
at slike selskaper har rimelig størrelse, bør det
fastsettes et minste kapitalbeløp slik at de har
tilstrekkelige aktiva, uten å gjøre det vanskelig
for små og mellomstore bedrifter å stifte SE-
selskaper.

14. Et SE-selskap må ledes effektivt og være under-
lagt tilstrekkelig tilsyn. Det må tas i betrakt-
ning at det i Fellesskapet for tiden finnes to
forskjellige systemer for administrasjon av all-
mennaksjeselskaper. Selv om et SE-selskap
bør få velge mellom de to systemene, bør an-
svarsområdene for de personer som er ansvar-
lige for ledelsen og de som er ansvarlige for
tilsynet, være klart definert.

15. Når ett foretak kontrollerer et annet som regu-
leres av et annet rettssystem, reguleres dets
rettigheter og plikter angående beskyttelse av
mindretallsaksjeeiere og tredjemenn, i hen-

hold til reglene og de allmenne prinsippene i
internasjonal privatrett, av den lovgivning som
regulerer det kontrollerte foretaket, med forbe-
hold for de plikter som pålegges det kontrolle-
rende foretaket av dets egen lovgivning, for
eksempel kravet om å utarbeide konsolidert
regnskap.

16. Med forbehold for konsekvensene av en even-
tuell senere samordning av medlemsstatenes
lovgivning, kreves det for tiden ikke særskilte
regler for SE-selskaper på dette område. Regle-
ne og de allmenne prinsippene i internasjonal
privatrett bør derfor få anvendelse både når et
SE-selskap utøver kontroll og når det er det
kontrollerte selskapet.

17. Den ordning som dermed gjelder når et SE-
selskap kontrolleres av et annet foretak, bør
presiseres, og for dette formål bør det henvises
til den lovgivning som regulerer allmennaksje-
selskaper i medlemsstaten der SE-selskapet
har sitt forretningskontor.

18. Hver medlemsstat må pålegges å anvende de
sanksjoner som gjelder for allmennaksjeselska-
per som reguleres av statens lovgivning med
hensyn til brudd på denne forordning.

19. Reglene for arbeidstakernes innflytelse i det
europeiske selskap er fastsatt i direktiv 2001/
86/EF4, og disse bestemmelsene danner der-
med en uatskillelig utfylling av denne forord-
ning og må anvendes parallelt med denne.

20. Denne forordning omfatter ikke andre retts-
områder som for eksempel beskatning, kon-
kurranse, intellektuell eiendomsrett eller insol-
vens. Bestemmelsene i medlemsstatenes lov-
givning og i fellesskapsretten får derfor anven-
delse på ovennevnte områder og på andre
områder som ikke omfattes av denne forord-
ning.

21. Direktiv 2001/86/EF tar sikte på å sikre ar-
beidstakerne innflytelsesrett i saker og beslut-
ninger som berører SE-selskapets liv. Andre
spørsmål angående sosial- og arbeidslovgiv-
ning, særlig arbeidstakernes rett til informa-
sjon og konsultasjon slik den er organisert i
medlemsstatene, reguleres av de nasjonale be-
stemmelser som på samme vilkår får anven-
delse på allmennaksjeselskaper.

22. Denne forordnings ikrafttredelse må utsettes
slik at hver medlemsstat kan gjennomføre be-
stemmelsene i direktiv 2001/86/EF i nasjonal
lovgivning og på forhånd opprette de mekanis-
mer som er nødvendige for stiftelse og drift av
SE-selskaper med forretningskontor på deres
territorium, slik at forordningen og direktivet
kan anvendes parallelt.4 EFT L 294 av 10.11.2001, s. 22.
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23. Et selskap med hovedkontor som ikke ligger i
Fellesskapet, bør få tillatelse til å delta i stiftel-
sen av et SE-selskap, forutsatt at dette stiftes i
henhold til en medlemsstats lovgivning, har sitt
forretningskontor i denne medlemsstaten og
har en reell og varig tilknytning til en medlems-
stats økonomi i samsvar med prinsippene i det
alminnelige program for oppheving av restrik-
sjoner på etableringsadgangen av 1962. En slik
tilknytning foreligger særlig dersom et selskap
har et etablert forretningssted i denne med-
lemsstaten og driver virksomhet derfra.

24. Et SE-selskap bør ha mulighet til å flytte sitt
forretningskontor til en annen medlemsstat.
Den beskyttelse som gis interessene til de
mindretallsaksjeeiere som går imot flyttingen,
til kreditorer og innehavere av andre rettighe-
ter, bør ligge innenfor rimelige grenser. Slik
flytting bør ikke berøre de rettigheter som opp-
står før flyttingen.

25. Denne forordning berører ikke bestemmelser
som eventuelt inntas i Brussel-konvensjonen av
1968 eller i tekster som vedtas av medlemssta-
tene eller av Rådet som erstatter denne kon-
vensjonen, angående jurisdiksjonsreglene som
får anvendelse i tilfelle av flytting av et allmen-
naksjeselskaps forretningskontor fra en med-
lemsstat til en annen.

26. Finansinstitusjoners virksomhet reguleres av
særdirektiver, og den nasjonale lovgivning som
gjennomfører disse direktivene og utfyllende
nasjonale regler som regulerer slik virksom-
het, får fullt ut anvendelse på et SE-selskap.

27. I betraktning av det spesielle fellesskapspreget
ved et SE-selskap, gjelder ordningen med det
«faktiske hjemsted» som for SE-selskaper inn-
føres med denne forordning, med forbehold for
medlemsstatenes lovgivning og foregriper ikke
eventuelle valg som skal gjøres for andre felles-
skapstekster om selskapsrett.

28. Traktaten gir ingen annen fullmakt for vedta-
kelse av denne forordning enn den som finnes i
artikkel 308.

29. Siden målene med den påtenkte handlingen,
slik de er skissert ovenfor, ikke kan nås på
tilfredsstillende måte av medlemsstatene i og
med at et europeisk allmennaksjeselskap eta-
bleres på europeisk plan og derfor, på grunn av
et slik selskaps omfang og virkning, bedre kan
nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe
tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet nedfelt
i traktatens artikkel 5. I samsvar med forholds-
messighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel
går denne forordning ikke utover det som er
nødvendig for å nå disse målene —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Avdeling I

Alminnelige bestemmelser

Artikkel 1

1. Det kan etableres et selskap på Fellesskapets
territorium i form av et europeisk allmennaks-
jeselskap (Societas Europaea, heretter kalt
«SE») på de vilkår og på den måte som er fast-
satt i denne forordning.

2. SE-selskapet er et selskap med kapital fordelt
på aksjer. Hver aksjeeier er ansvarlig bare for
det beløp vedkommende har tegnet for.

3. Et SE-selskap skal være eget rettssubjekt.
4. Arbeidstakernes innflytelse i et SE-selskap skal

være regulert av bestemmelsene i direktiv
2001/86/EF.

Artikkel 2

1. Allmennaksjeselskaper oppført i vedlegg I som
er stiftet i henhold til en medlemsstats lovgiv-
ning, med forretningskontor og hovedkontor i
Fellesskapet, kan stifte et SE-selskap gjennom
fusjon, forutsatt at minst to av dem reguleres av
forskjellige medlemsstaters lovgivning.

2. Allmennaksjeselskaper og private aksjeselska-
per oppført i vedlegg II som er stiftet i henhold
til en medlemsstats lovgivning, med forret-
ningskontor og hovedkontor i Fellesskapet,
kan ta initiativ til stiftelse av et SE-holdingsel-
skap, forutsatt at minst to av dem:
a. er regulert av forskjellige medlemsstaters

lovgivning, eller
b. i minst to år har hatt et datterselskap som er

regulert av en annen medlemsstats lovgiv-
ning eller en filial som ligger i en annen
medlemsstat.

3. Selskaper i henhold til traktatens artikkel 48 nr.
2 og andre offentlige eller privatrettslige retts-
subjekter som er stiftet i henhold til en med-
lemsstats lovgivning, med forretningskontor
og hovedkontor i Fellesskapet, kan stifte et SE-
datterselskap ved å tegne aksjer i det, forutsatt
at minst to av dem:
a. er regulert av forskjellige medlemsstaters

lovgivning, eller
b. i minst to år har hatt et datterforetak som er

regulert av en annen medlemsstats lovgiv-
ning eller en filial som ligger i en annen
medlemsstat.

4. Et allmennaksjeselskap som er stiftet i henhold
til en medlemsstats lovgivning og som har for-
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retningskontor og hovedkontor i Fellesskapet,
kan omdannes til et SE-selskap dersom det i
minst to år har hatt et datterselskap som er
regulert av en annen medlemsstats lovgivning.

5. En medlemsstat kan fastsette at et selskap med
hovedkontor som ikke ligger i Fellesskapet,
kan delta i etableringen av et SE-selskap, forut-
satt at selskapet er stiftet i henhold til en med-
lemsstats lovgivning, har forretningskontor i
denne medlemsstaten og har en reell og varig
tilknytning til en medlemsstats økonomi.

Artikkel 3

1. I henhold til artikkel 2 nr. 1, nr. 2 og nr. 3 skal
et SE-selskap betraktes som et allmennaksje-
selskap som reguleres av lovgivningen i den
medlemsstat der det har sitt forretningskontor.

2. Et SE-selskap kan selv opprette ett eller flere
datterselskaper i form av SE-selskaper. Be-
stemmelser i medlemsstaten der et SE-datter-
selskap har sitt forretningskontor som krever
at et allmennaksjeselskap skal ha mer enn én
aksjeeier, kommer ikke til anvendelse på et
SE-datterselskap. Internrettslige bestemmel-
ser som er vedtatt i henhold til tolvte rådsdirek-
tiv om selskapsrett (89/667/EØF) av 21. de-
sember 1989 om private enpersonsaksjeselska-
per5, får tilsvarende anvendelse på SE-selska-
per.

Artikkel 4

1. Et SE-selskaps kapital skal uttrykkes i euro.
2. Tegnet kapital skal være minst 120 000 euro.
3. Lovgivningen i en medlemsstat som krever

større tegnet kapital for selskaper som utøver
visse former for virksomhet, får anvendelse på
SE-selskaper med forretningskontor i denne
medlemsstaten.

Artikkel 5

Med forbehold for artikkel 4 nr. 1 og 2, skal et
SE-selskaps kapital, opprettholdelsen av og endrin-
ger i den, samt selskapets aksjer, obligasjoner og
andre lignende verdipapirer, reguleres av de be-
stemmelser som ville få anvendelse på et allmen-
naksjeselskap med forretningskontor i medlems-
staten der SE-selskapet er registrert.

Artikkel 6

I henhold til denne forordning skal «SE-selskapets
vedtekter» bety både stiftelsesdokumentet og, der-
som de er fastsatt i et eget dokument, SE-selska-
pets vedtekter.

Artikkel 7

SE-selskapets forretningskontor skal ligge i Felles-
skapet, i samme medlemsstat som hovedkontoret.
En medlemsstat kan i tillegg pålegge SE-selskaper
registrert på statens territorium en plikt til å ha
hovedkontor og forretningskontor på samme sted.

Artikkel 8

1. Et SE-selskaps forretningskontor kan flyttes til
en annen medlemsstat i samsvar med nr. 2 til
13. Slik flytting skal ikke føre til oppløsning av
SE-selskapet eller til etablering av en ny juri-
disk person.

2. Ledelses- eller administrasjonsorganet skal ut-
arbeide en flytteplan og offentliggjøre den i
samsvar med artikkel 13, med forbehold for
eventuelle ekstra offentliggjøringsformer som
er fastsatt av medlemsstaten der forretnings-
kontoret ligger. Planen skal oppgi nåværende
navn, forretningskontor og registreringsnum-
mer for SE-selskapet og skal omfatte:
a. det planlagte forretningskontoret for SE-

selskapet,
b. de planlagte vedtektene for SE-selskapet,

eventuelt med det nye navnet,
c. de konsekvenser som flyttingen vil kunne

få for arbeidstakernes innflytelse,
d. tidsplanen for den planlagte flyttingen,
e. alle rettigheter som er fastsatt for beskyttel-

se av aksjeeiere og/eller kreditorer.
3. Ledelses- eller administrasjonsorganet skal ut-

arbeide en rapport som forklarer og begrunner
de juridiske og økonomiske sidene ved flyttin-
gen og som forklarer konsekvensene av flyttin-
gen for aksjeeierne, kreditorene og arbeidsta-
kerne.

4. SE-selskapets aksjeeiere og kreditorer skal
minst en måned før generalforsamlingen som
skal uttale seg om flyttingen, ha rett til å gjen-
nomgå flytteplanen og rapporten utarbeidet i
samsvar med nr. 3, og på anmodning få gratis
kopier av disse dokumentene, ved SE-selska-
pets forretningskontor.

5. En medlemsstat kan, når det gjelder SE-sel-
skaper registrert på dens territorium, vedta be-
stemmelser med sikte på å sikre hensiktsmes-

5 EFT L 395 av 30.12.1989, s. 40. Direktivet sist endret ved
tiltredelsesakten av 1994.
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sig beskyttelse for mindretallsaksjeeiere som
går imot flyttingen.

6. Det kan ikke treffes beslutning om å flytte før
det er gått to måneder etter at planen er offent-
liggjort. En slik beslutning skal treffes som fast-
satt i artikkel 59.

7. Før vedkommende myndighet utsteder attes-
ten nevnt i nr. 8, skal SE-selskapet bevise at det
med hensyn til fordringer som oppstår før of-
fentliggjøringen av flytteplanen, samt rettighe-
tene til kreditorer og innehavere av andre ret-
tigheter overfor SE-selskapet (herunder offent-
lige organers rettigheter), gir tilstrekkelig be-
skyttelse i samsvar med kravene fastsatt av
medlemsstaten der SE-selskapet har sitt forret-
ningskontor før flytting.
En medlemsstat kan utvide anvendelsen av
første ledd til fordringer som oppstår (eller
som kan oppstå) før flyttingen.
Første og andre ledd berører ikke anvendelsen
på SE-selskaper av medlemsstaters nasjonale
lovgivning om innfrielse av eller garanti for be-
talinger til offentlige organer.

8. I medlemsstaten der et SE-selskap har sitt for-
retningskontor skal en rett, notarius publicus
eller annen vedkommende myndighet utstede
en attest som bekrefter at rettsaktene og for-
malitetene som skal utføres før flytting, er gjen-
nomført.

9. Den nye registreringen kan ikke foretas før
attesten nevnt i nr. 8 er framlagt og det er fram-
lagt bevis for at formalitetene som kreves for
registrering i landet for det nye forretningskon-
toret, er gjennomført.

10. Flyttingen av et SE-selskaps forretningskontor
og de vedtektsendringer som følger av dette,
skal tre i kraft på den dato da SE-selskapet
registreres, i samsvar med artikkel 12, i registe-
ret for det nye forretningskontoret.

11. Når den nye registreringen av SE-selskapet er
gjennomført, skal registeret for den nye regist-
reringen underrette registeret for den gamle
registreringen. Den gamle registreringen skal
slettes når denne underretningen mottas, men
ikke før.

12. Den nye registreringen og slettingen av den
gamle registreringen skal offentliggjøres i de
berørte medlemsstatene i samsvar med artik-
kel 13.

13. Etter at den nye registreringen av et SE-sel-
skap er kunngjort, kan det nye forretningskon-
toret gjøres gjeldende overfor tredjemann. Så
lenge slettingen av registreringen av SE-selska-
pet fra registeret for det forrige forretningskon-
toret ikke er offentliggjort, kan tredjemann li-

kevel fortsatt påberope seg det forrige forret-
ningskontoret, med mindre SE-selskapet bevi-
ser at slik tredjemann hadde kjennskap til det
nye forretningskontoret.

14. En medlemsstats lovgivning kan fastsette at
med hensyn til SE-selskaper registrert i denne
medlemsstaten, skal flytting av et forretnings-
kontor som vil føre til endring i lovgivningen
som får anvendelse, ikke tre i kraft dersom
vedkommende myndighet i denne medlems-
staten har innsigelser mot flyttingen innen to-
månedersfristen nevnt i nr. 6. Slike innsigelser
kan bare være basert på offentlighetens inter-
esse.
Når et SE-selskap er underlagt tilsyn ved en
nasjonal finanstilsynsmyndighet i samsvar med
fellesskapsdirektiver, gjelder retten til å gjøre
innsigelser mot flytting av forretningskontor,
også for denne myndigheten.
Innsigelser skal kunne bringes inn for en retts-
myndighet.

15. Et SE-selskap kan ikke flytte sitt forretnings-
kontor dersom det er innledet oppløsnings-, av-
viklings-, insolvens- eller betalingsstansprose-
dyre eller andre lignende prosedyrer mot det.

16. Et SE-selskap som har flyttet sitt forretnings-
kontor til en annen medlemsstat, skal med hen-
syn til enhver tvist som oppstår før flyttingen
som fastsatt i nr. 10, betraktes som å ha sitt
forretningskontor i den medlemsstat der SE-
selskapet var registrert før flyttingen, selv om
SE-selskapet saksøkes etter flyttingen.

Artikkel 9

1. Et SE-selskap skal være regulert:
a. av denne forordning,
b. når det er uttrykkelig tillatt etter denne for-

ordning, av bestemmelsene i dets vedtek-
ter, eller

c. når det gjelder forhold som ikke er regulert
av denne forordning, eller når et forhold er
delvis regulert av den, for de sider som ikke
omfattes av den, av:
i. lovbestemmelsene vedtatt av medlems-

statene til gjennomføring av fellesskaps-
tiltak som konkret angår SE-selskaper,

ii. de bestemmelser i medlemsstatenes
lovgivning som vil få anvendelse på et
allmennaksjeselskap stiftet i samsvar
med lovgivningen i medlemsstaten der
SE-selskapet har sitt forretningskontor,

iii. bestemmelsene i dets vedtekter, på
samme måte som et allmennaksjesel-
skap stiftet i samsvar med lovgivningen
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i medlemsstaten der SE-selskapet har
sitt forretningskontor.

2. De lovbestemmelser som vedtas av medlems-
statene spesielt for SE-selskapet, må være i
samsvar med direktiver som får anvendelse på
allmennaksjeselskaper nevnt i vedlegg I.

3. Dersom arten av den virksomhet som drives av
et SE-selskap er regulert av særbestemmelser i
nasjonal lovgivning, får denne lovgivningen
fullt ut anvendelse på SE-selskapet.

Artikkel 10

Med forbehold for denne forordning skal et SE-
selskap i hver medlemsstat behandles som et all-
mennaksjeselskap stiftet i samsvar med lovgivnin-
gen i medlemsstaten der det har sitt forretnings-
kontor.

Artikkel 11

1. Et SE-selskaps navn skal inneholde forkortel-
sen SE foran eller etter navnet.

2. Bare SE-selskaper kan ha forkortelsen SE i
navnet.

3. Selskaper og andre rettssubjekter registrert i
en medlemsstat før denne forordnings ikraft-
tredelsesdato som har navn der forkortelsen
SE forekommer, skal likevel ikke pålegges å
endre navnet.

Artikkel 12

1. SE-selskaper skal registreres i den medlemsstat
der de har sitt forretningskontor, i et register
utpekt av statens lovgivning i henhold til artik-
kel 3 i rådsdirektiv 68/151/EØF av 9. mars 1968
om samordning av de garantier som kreves i
medlemsstatene av selskaper som definert i
traktatens artikkel 58 annet ledd for å verne sel-
skapsdeltakeres og tredjemanns interesser,
med det formål å gjøre garantiene likeverdige.6.

2. Et SE-selskap kan registreres bare dersom det
er inngått en avtale om ordninger for arbeidsta-
kernes innflytelse i henhold til artikkel 4 i di-
rektiv 2001/86/EF eller det er truffet en beslut-
ning i henhold til direktivets artikkel 3 nr. 6
eller tidsrommet for forhandlinger i henhold til
direktivets artikkel 5 er utløpt uten at det er
inngått en avtale.

3. For at et SE-selskap skal kunne registreres i en
medlemsstat som har benyttet muligheten
nevnt i artikkel 7 nr. 3 i direktiv 2001/86/EF, må
det enten være inngått en avtale i henhold til
direktivets artikkel 4 om ordninger for arbeids-
takernes innflytelse, herunder medbestemmel-
se, eller ingen av de deltakende selskapene må
ha vært regulert av medbestemmelsesregler før
registreringen av SE-selskapet.

4. SE-selskapets vedtekter må ikke på noe tids-
punkt komme i konflikt med de fastsatte ordnin-
gene for arbeidstakernes innflytelse. Dersom
nye slike ordninger fastsatt i henhold til direk-
tivet kommer i konflikt med eksisterende ved-
tekter, skal vedtektene endres i nødvendig grad.
I dette tilfellet kan en medlemsstat fastsette at
ledelses- eller administrasjonsorganet i SE-sel-
skapet skal ha rett til å foreta vedtektsendringe-
ne uten videre beslutning fra generalforsamlin-
gen.

Artikkel 13

De dokumenter og opplysninger angående et SE-
selskap som skal offentliggjøres i henhold til den-
ne forordning, skal offentliggjøres på en måte som
er fastsatt i lovgivningen til medlemsstaten der SE-
selskapet har sitt forretningskontor i henhold til
direktiv 68/151/EØF.

Artikkel 14

1. Melding om et SE-selskaps registrering og slet-
telse av slik registrering skal offentliggjøres til
orientering i De Europeiske Fellesskaps Tidende
etter offentliggjøring i samsvar med artikkel
13. Denne meldingen skal inneholde SE-selska-
pets navn, nummer og registreringsdato og
-sted, offentliggjøringsdato og -sted og publika-
sjonens tittel, SE-selskapets forretningskontor
og dets virksomhetssektor.

2. Dersom et SE-selskaps forretningskontor flyt-
tes i samsvar med artikkel 8, skal det offent-
liggjøres en melding med de opplysninger som
er fastsatt i nr. 1, sammen med de opplysninger
som gjelder den nye registreringen.

3. Opplysningene nevnt i nr. 1 skal oversendes til
Kontoret for De europeiske fellesskaps offisiel-
le publikasjoner innen en måned etter offent-
liggjøringen nevnt i artikkel 13.

6 EFT L 65 av 14.3.1968, s. 8. Direktivet sist endret ved tiltredel-
sesakten av 1994.
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Avdeling II

Stiftelse

Avsnitt 1

Alminnelige bestemmelser

Artikkel 15

1. Med forbehold for bestemmelsene i denne for-
ordning skal stiftelsen av et SE-selskap regule-
res av lovgivningen som får anvendelse på all-
mennaksjeselskaper i medlemsstaten der SE-
selskapet etablerer sitt forretningskontor.

2. Registreringen av et SE-selskap skal offentlig-
gjøres i samsvar med artikkel 13.

Artikkel 16

1. Et SE-selskap skal bli rettssubjekt på den dato
da det registreres i registeret nevnt i artikkel
12.

2. Dersom det er foretatt handlinger i et SE-sel-
skaps navn før registrering i samsvar med ar-
tikkel 12 og SE-selskapet ikke etter registre-
ring påtar seg de forpliktelser som følger av
slike handlinger, skal de fysiske personer, sel-
skaper eller andre rettssubjekter som utførte
handlingene, være solidarisk ansvarlige for
dem, uten begrensning, med mindre det fore-
ligger avtale om noe annet.

Avsnitt 2

Stiftelse ved fusjon

Artikkel 17

1. Et SE-selskap kan stiftes ved fusjon i samsvar
med artikkel 2 nr. 1.

2. Slik fusjon kan utføres i samsvar med:
a. framgangsmåten for fusjon ved overtakelse

fastsatt i artikkel 3 nr. 1 i direktiv 78/855/
EØF7, eller

b. framgangsmåten for fusjon ved stiftelse av
et nytt selskap fastsatt i artikkel 4 nr. 1 i
samme direktiv.

I tilfelle av fusjon ved oppkjøp skal det overtakende
selskapet ta form av et SE-selskap samtidig med
fusjonen. I tilfelle av fusjon ved stiftelse av et nytt
selskap skal SE-selskapet være det nye selskapet.

Artikkel 18

For forhold som ikke omfattes av dette avsnitt el-
ler, dersom et forhold omfattes delvis av det, for de
sider som ikke omfattes av det, skal hvert selskap
som deltar i stiftelsen av et SE-selskap ved fusjon,
være regulert av de bestemmelser i lovgivningen i
medlemsstaten det hører inn under som får anven-
delse på fusjoner av allmennaksjeselskaper i sam-
svar med direktiv 78/855/EØF.

Artikkel 19

En medlemsstats lovgivning kan fastsette at et sel-
skap som reguleres av lovgivningen i denne med-
lemsstaten, ikke kan delta i stiftelsen av et SE-
selskap ved fusjon dersom en vedkommende myn-
dighet i denne medlemsstaten framsetter innsigel-
ser mot den før utstedelsen av attesten nevnt i
artikkel 25 nr. 2.

Slike innsigelser kan være basert bare på of-
fentlighetens interesse. Innsigelser skal kunne
bringes inn for en rettsmyndighet.

Artikkel 20

1. Ledelses- eller administrasjonsorganene i fu-
sjonerende selskaper skal utarbeide en fusjons-
plan. Fusjonsplanen skal inneholde følgende
opplysninger:
a. navn og forretningskontor for hvert av de

fusjonerende selskapene, samt navn og for-
retningskontor som er planlagt for SE-sel-
skapet,

b. aksjenes bytteforhold og eventuelt godtgjø-
ringsbeløp,

c. nærmere regler for tildeling av aksjer i SE-
selskapet,

d. fra hvilket tidspunkt aksjene i SE-selskapet
gir rett til å ta del i utbyttet, og alle særlige
vilkår forbundet med denne rettigheten,

e. fra hvilket tidspunkt transaksjonene i de fu-
sjonerende selskapene regnskapsmessig
skal anses som utført for SE-selskapets reg-
ning,

f. hvilke rettigheter SE-selskapet gir eiere av
aksjer med særlige rettigheter og eiere av
andre verdipapirer enn aksjer, eller hvilke
tiltak som foreslås med hensyn til dem,

g. enhver særlig fordel som gis til de sakkyn-
dige som gjennomgår fusjonsplanen og til
medlemmene av de fusjonerende selska-
pers administrasjons-, ledelses-, tilsyns- el-
ler kontrollorganer,

h. SE-selskapets vedtekter,

7 Tredje rådsdirektiv 78/855/EØF av 9. oktober 1978 med
hjemmel i traktatens artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) om
fusjon av åpne aksjeselskaper (EFT L 295 av 20.10.1978, s. 36).
Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 1994.
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i. opplysninger om hvilke framgangsmåter
som benyttes når det i henhold til direktiv
2001/86/EF bestemmes ordninger for ar-
beidstakernes innflytelse.

2. De fusjonerende selskapene kan tilføye ytterli-
gere punkter i fusjonsplanen.

Artikkel 21

For hvert av de fusjonerende selskapene og med
forbehold for ytterligere krav fastsatt av medlems-
staten som det aktuelle selskap er underlagt, skal
følgende opplysninger offentliggjøres i denne
medlemsstatens nasjonale lysingsblad: 
a. form, navn og forretningskontor for hvert fusjo-

nerende selskap,
b. registeret der dokumentene nevnt i artikkel 3

nr. 2 i direktiv 68/151/EØF er deponert for
hvert fusjonerende selskap, og registrerings-
nummeret i registeret,

c. angivelse av de nærmere reglene for utøvelse
av rettighetene til kreditorene i det aktuelle
selskapet, fastsatt i samsvar med artikkel 24,
samt adressen der de fullstendige opplysninge-
ne om disse reglene kan fås gratis,

d. angivelse av de nærmere reglene for utøvelse
av rettighetene til mindretallsaksjeeierne i det
aktuelle selskapet, fastsatt i samsvar med artik-
kel 24, samt adressen der de fullstendige opp-
lysningene om disse reglene kan fås gratis,

e. planlagt navn og forretningskontor for SE-sel-
skapet.

Artikkel 22

I stedet for sakkyndige som opererer på vegne av
hvert av de fusjonerende selskapene, kan en eller
flere uavhengige sakkyndige i henhold til artikkel
10 i direktiv 78/855/EØF, oppnevnt for dette for-
mål etter felles anmodning fra selskapene av en
rettslig myndighet eller forvaltningsmyndighet i
ett av de fusjonerende selskapenes medlemsstat
eller det planlagte SE-selskapets medlemsstat,
gjennomgå fusjonsplanen og utarbeide en enkelt
rapport til alle aksjeeierne.

De sakkyndige skal ha rett til å be om alle
opplysninger fra hvert av de fusjonerende selska-
pene som de mener er nødvendige for at de kan
utføre sin oppgave.

Artikkel 23

1. Generalforsamlingen i hvert av de fusjoneren-
de selskapene skal godta fusjonsplanen.

2. Arbeidstakernes innflytelse i SE-selskapet skal

bestemmes i henhold til direktiv 2001/86/EF.
Generalforsamlingen i hvert av de fusjoneren-
de selskapene kan sette som vilkår for registre-
ring av SE-selskapet at generalforsamlingen ut-
trykkelig godtar de ordninger som vedtas på
denne måten.

Artikkel 24

1. Lovgivningen i den medlemsstat som regulerer
hvert fusjonerende selskap får anvendelse som
i tilfelle av fusjon av allmennaksjeselskaper, un-
der hensyn til fusjonens grensekryssende art,
når det gjelder beskyttelse av interessene til:
a. kreditorene til de fusjonerende selskapene,
b. obligasjonseiere i de fusjonerende selska-

pene,
c. eiere av andre verdipapirer enn aksjer som

det er knyttet spesielle rettigheter til i de
fusjonerende selskapene.

2. En medlemsstat kan med hensyn til de fusjo-
nerende selskapene som er regulert av dens
lovgivning, vedta bestemmelser med sikte på å
sikre hensiktsmessig beskyttelse for mindre-
tallsaksjeeiere som har gått imot fusjonen.

Artikkel 25

1. Lovligheten av en fusjon skal, når det gjelder
den del av prosedyren som angår hvert fusjo-
nerende selskap, kontrolleres i samsvar med
fusjonslovgivningen for allmennaksjeselskaper
i den medlemsstat som det fusjonerende sel-
skapet er underlagt.

2. I hver berørte medlemsstat skal retten, nota-
rius publicus eller annen vedkommende myn-
dighet utstede en attest som endelig bekrefter
at de rettsakter og formaliteter som skal ut-
føres før fusjonen, er fullført.

3. Dersom lovgivningen i en medlemsstat som et
fusjonerende selskap er underlagt, fastsetter
en prosedyre for analyse og endring av aksje-
nes bytteforhold, eller en prosedyre for godt-
gjøring til mindretallsaksjeeiere, uten å hindre
registrering av fusjonen, skal slike prosedyrer
anvendes bare dersom de øvrige fusjonerende
selskapene som ligger i medlemsstater som
ikke fastsetter en slik prosedyre, når de god-
kjenner fusjonsplanen i samsvar med artikkel
23 nr. 1, uttrykkelig godtar muligheten for at
dette fusjonerende selskapets aksjeeiere har
adgang til en slik prosedyre. I slike tilfeller kan
retten, notarius publicus eller annen vedkom-
mende myndighet utstede attesten nevnt i nr. 2
selv om en slik prosedyre er innledet. Attesten
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må imidlertid angi at prosedyren er påbegynt.
Beslutningen som tas ved avslutningen av pro-
sedyren, skal være bindende for det overtaken-
de selskapet og alle dets aksjeeiere.

Artikkel 26

1. Lovligheten av en fusjon skal, når det gjelder
den del av prosedyren som angår gjennomfø-
ringen av fusjonen og stiftelsen av SE-selska-
pet, kontrolleres av retten, notarius publicus
eller annen vedkommende myndighet i med-
lemsstaten til SE-selskapets fremtidige forret-
ningskontor for å kontrollere denne siden ved
lovligheten av fusjon mellom allmennaksjesel-
skaper.

2. For dette formål skal hvert fusjonerende sel-
skap oversende vedkommende myndighet at-
testen nevnt i artikkel 25 nr. 2 innen seks måne-
der etter at den er utstedt, sammen med et
eksemplar av fusjonsplanen som er godkjent av
selskapet.

3. Myndigheten nevnt i nr. 1 skal særlig påse at
de fusjonerende selskapene har godkjent fu-
sjonsplanen på samme vilkår og at ordninger
for arbeidstakernes innflytelse er fastsatt i hen-
hold til direktiv 2001/86/EF.

4. Denne myndigheten skal også forvisse seg om
at SE-selskapet er stiftet i samsvar med kravene
i lovgivningen i den medlemsstat der det har sitt
forretningskontor i samsvar med artikkel 15.

Artikkel 27

1. En fusjon og samtidig stiftelse av et SE-selskap
får virkning på den dato da SE-selskapet regist-
reres i samsvar med artikkel 12.

2. SE-selskapet kan ikke registreres før formalite-
tene fastsatt i artikkel 25 og 26 er fullført.

Artikkel 28

For hvert av de fusjonerende selskapene skal gjen-
nomføringen av fusjonen offentliggjøres som fast-
satt i lovgivningen i hver medlemsstat i samsvar
med artikkel 3 i direktiv 68/151/EØF.

Artikkel 29

1. En fusjon gjennomført i samsvar med artikkel
17 nr. 2 bokstav a) skal ipso jure ha følgende
rettsvirkninger som inntrer samtidig:
a. alle aktiva og passiva i hvert overdragende

selskap overdras som helhet til det over-
takende selskapet,

b. aksjeeierne i det overdragende selskapet
blir aksjeeiere i det overtakende selskapet,

c. det overdragende selskapet opphører,
d. det overtakende selskapet tar form av et

SE-selskap.
2. En fusjon gjennomført i samsvar med artikkel

17 nr. 2 bokstav b) skal ipso jure ha følgende
rettsvirkninger som inntrer samtidig:
a. alle aktiva og passiva i de fusjonerende sel-

skapene overdras som helhet til SE-selska-
pet,

b. aksjeeierne i de fusjonerende selskapene
blir aksjeeiere i SE-selskapet,

c. de fusjonerende selskapene opphører.
3. Dersom en medlemsstats lovgivning krever at

det ved fusjon mellom allmennaksjeselskaper
gjennomføres spesielle formaliteter før over-
dragelsen av visse aktiva, rettigheter og forplik-
telser av de fusjonerende selskapene får virk-
ning overfor tredjemann, skal disse formalitete-
ne anvendes og skal gjennomføres enten av de
fusjonerende selskapene eller av SE-selskapet
etter registrering.

4. De deltakende selskapenes rettigheter og for-
pliktelser angående ansettelses- og arbeidsvil-
kår som følger av nasjonal lovgivning, praksis
og individuelle arbeidsavtaler eller arbeidsfor-
hold og som eksisterer på registreringsdatoen,
skal overdras til SE-selskapet når dette regist-
reres.

Artikkel 30

En fusjon i henhold til artikkel 2 nr. 1 kan ikke
erklæres ugyldig når SE-selskapet er registrert.

Manglende kontroll av lovligheten av fusjonen i
henhold til artikkel 25 og 26 kan utgjøre en grunn
til oppløsning av SE-selskapet.

Artikkel 31

1. Dersom en fusjon i henhold til artikkel 17 nr. 2
bokstav a) gjennomføres av et selskap som eier
alle aksjer og andre verdipapirer som gir stem-
merett på generalforsamlingen i et annet sel-
skap, kommer verken artikkel 20 nr. 1 bokstav
b), c) og d), artikkel 29 nr. 1 bokstav b) eller
artikkel 22 til anvendelse. Nasjonal lovgivning
som regulerer hvert fusjonerende selskap og
fusjoner mellom allmennaksjeselskaper i sam-
svar med artikkel 24 i direktiv 78/855/EØF,
kommer likevel til anvendelse.

2. Dersom en fusjon ved overtakelse gjennom-
føres av et selskap som eier 90 % eller mer, men
ikke alle aksjer og andre verdipapirer som gir
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stemmerett på generalforsamlingen i et annet
selskap, skal rapporter fra ledelses- eller admi-
nistrasjonsorganet, rapporter fra en eller flere
uavhengige sakkyndige og dokumentene som
er nødvendige for kontroll, kreves bare i den
grad de kreves av nasjonal lovgivning som re-
gulerer et overtakende selskap eller det over-
dragende selskapet.
Medlemsstatene kan likevel fastsette at dette
nr. kan få anvendelse dersom et selskap eier
aksjer som gir 90 % eller flere, men ikke alle
stemmerettene.

Avsnitt 3

Stiftelse av et SE-holdingselskap

Artikkel 32

1. Et SE-holdingselskap kan stiftes i samsvar med
artikkel 2 nr. 2.
De selskaper som tar initiativ til stiftelse av et
SE-holdingselskap i samsvar med artikkel 2 nr.
2, skal fortsette å eksistere.

2. Ledelses- eller administrasjonsorganene i de
selskaper som tar initiativ til en slik operasjon,
skal utarbeide en plan med samme ordlyd for
stiftelse av SE-holdingselskapet. Denne planen
skal inneholde en rapport som forklarer og be-
grunner de juridiske og økonomiske sidene
ved stiftelsen og angir hvilke konsekvenser
den vedtatte SE-holdingselskapsformen får for
aksjeeierne og arbeidstakerne. Planen skal
også omfatte opplysningene fastsatt i artikkel
20 nr. 1 bokstav a), b), c), f), g), h) og i) og skal
fastsette den minste andelen aksjer i hvert av
selskapene som tar initiativ til operasjonen som
aksjeeierne må bidra med for at SE-holdingsel-
skapet kan stiftes. Denne andelen skal være
aksjer som gir mer enn 50 % av de faste stem-
merettene.

3. For hvert av selskapene som tar initiativ til ope-
rasjonen, skal planen for stiftelse av SE-hol-
dingselskapet offentliggjøres på den måte som
er fastsatt i hver medlemsstats lovgivning i
samsvar med artikkel 3 i direktiv 68/151/EØF,
minst en måned før datoen for generalforsam-
lingen som skal uttale seg om operasjonen.

4. En eller flere sakkyndige som er uavhengige av
selskapene som tar initiativ til operasjonen, opp-
nevnt eller godkjent av en rettslig myndighet
eller forvaltningsmyndighet i den medlemsstat
som hvert selskap er underlagt i samsvar med
nasjonale bestemmelser vedtatt til gjennomfø-
ring av direktiv 78/855/EØF, skal gjennomgå
stiftelsesplanen utarbeidet i samsvar med nr. 2

og skal utarbeide en skriftlig rapport til aksje-
eierne i hvert selskap. Etter avtale mellom sel-
skapene som tar initiativ til operasjonen, kan
det utarbeides en enkelt rapport til aksjeeierne i
alle selskapene av en eller flere uavhengige sak-
kyndige, oppnevnt eller godkjent av en rettslig
myndighet eller forvaltningsmyndighet i den
medlemsstat som ett av selskapene som tar ini-
tiativ til operasjonen eller som det fremtidige
SE-selskapet, er underlagt i samsvar med nasjo-
nale bestemmelser vedtatt til gjennomføring av
direktiv 78/855/EØF.

5. Rapporten skal angi eventuelle særskilte van-
skeligheter ved vurderingen og oppgi om det
planlagte bytteforholdet for aksjene er rettfer-
dig og rimelig, med angivelse av metodene
som er brukt for å bestemme det og om slike
metoder er gode nok i det aktuelle tilfellet.

6. Generalforsamlingen i hvert selskap som tar
initiativ til operasjonen, skal godkjenne stiftel-
sesplanen for SE-holdingselskapet.
Arbeidstakernes innflytelse i SE-holdingselska-
pet skal bestemmes i henhold til direktiv 2001/
86/EF. Generalforsamlingen i hvert selskap
kan sette som vilkår for registrering av SE-
holdingselskapet at generalforsamlingen ut-
trykkelig godtar de ordninger som vedtas på
denne måten.

7. Disse bestemmelser får tilsvarende anvendelse
på private aksjeselskaper.

Artikkel 33

1. Aksjeeierne i selskapene som tar initiativ til en
slik operasjon, skal ha en frist på tre måneder
til å underrette de initiativtakende selskapene
om hvorvidt de har til hensikt å bidra med sine
aksjer ved stiftelsen av SE-holdingselskapet.
Fristen skal begynne å løpe fra den dato da
stiftelsesplanen for SE-holdingselskapet er en-
delig fastlagt i samsvar med artikkel 32.

2. SE-holdingselskapet skal stiftes bare dersom
aksjeeierne i selskapene som tar initiativ til
operasjonen, innen fristen nevnt i nr. 1 har
overdratt den minste andelen aksjer i hvert sel-
skap i samsvar med stiftelsesplanen og dersom
alle andre vilkår er oppfylt.

3. Dersom alle vilkår for stiftelsen av SE-holding-
selskapet er oppfylt i samsvar med nr. 2, skal
dette forhold, med hensyn til hvert av de initia-
tivtakende selskapene, offentliggjøres på den
måte som er fastsatt i nasjonal lovgivning som
hvert selskap er underlagt og som er vedtatt til
gjennomføring av artikkel 3 i direktiv 68/151/
EØF.
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Aksjeeiere i selskapene som tar initiativ til ope-
rasjonen som ikke innen fristen nevnt i nr. 1
har angitt hvorvidt de har til hensikt å stille
sine aksjer til rådighet for de initiativtakende
selskapene med sikte på å stifte SE-holdingsel-
skapet, skal få en ekstra frist på en måned til å
gjøre det.

4. Aksjeeiere som har bidratt med sine verdipapi-
rer til stiftelsen av SE-selskapet, skal motta ak-
sjer i SE-holdingselskapet.

5. SE-holdingselskapet kan ikke registreres før
det er bevist at formalitetene nevnt i artikkel 32
er gjennomført og at vilkårene nevnt i nr. 2 er
oppfylt.

Artikkel 34

En medlemsstat kan, når det gjelder selskaper
som tar initiativ til en slik operasjon, vedta bestem-
melser beregnet på å sikre beskyttelse for mindre-
tallsaksjeeiere som går imot operasjonen, kredito-
rer og arbeidstakere.

Avsnitt 4

Stiftelse av et SE-datterselskap

Artikkel 35

Et SE-datterselskap kan stiftes i samsvar med ar-
tikkel 2 nr. 3.

Artikkel 36

Selskaper og andre rettssubjekter som deltar i en
slik operasjon, skal være underlagt bestemmelse-
ne som regulerer deres deltakelse i stiftelsen av et
datterselskap i form av et allmennaksjeselskap i
henhold til nasjonal lovgivning.

Avsnitt 5

Omdannelse av et eksisterende
allmennaksjeselskap til et SE-selskap

Artikkel 37

1. Et SE-selskap kan stiftes i samsvar med artik-
kel 2 nr. 4.

2. Uten at artikkel 12 berøres, skal omdannelse av
et allmennaksjeselskap til et SE-selskap ikke
føre til at selskapet oppløses eller til at det dan-
nes en ny juridisk person.

3. Forretningskontoret kan ikke flyttes fra en
medlemsstat til en annen i henhold til artikkel 8
samtidig som omdannelsen gjennomføres.

4. Ledelses- eller administrasjonsorganet i det ak-
tuelle selskapet skal utarbeide en plan for om-
dannelsen og en rapport som forklarer og be-
grunner de juridiske og økonomiske sidene
ved omdannelsen og som angir hvilke konse-
kvenser den vedtatte SE-selskapsformen får for
aksjeeierne og arbeidstakerne.

5. Omdannelsesplanen skal offentliggjøres på
den måte som er fastsatt i hver medlemsstats
lovgivning i samsvar med artikkel 3 i direktiv
68/151/EØF, minst en måned før datoen for
generalforsamlingen som skal uttale seg om
omdannelsen.

6. Før generalforsamlingen nevnt i nr. 7 skal en
eller flere uavhengige sakkyndige som er opp-
nevnt eller godkjent i samsvar med de nasjona-
le bestemmelsene vedtatt til gjennomføring av
artikkel 10 i direktiv 78/855/EØF av en rettslig
myndighet eller forvaltningsmyndighet i med-
lemsstaten som selskapet som omdannes til et
SE-selskap, er underlagt, i henhold til direktiv
77/91/EØF8 tilsvarende bekrefte at selskapet
har netto aktiva som minst tilsvarer dets kapital
pluss de reserver som i henhold til lov eller
vedtektene ikke må fordeles.

7. Generalforsamlingen i det aktuelle selskapet
skal godkjenne omdannelsesplanen sammen
med SE-selskapets vedtekter. Generalforsam-
lingens beslutning skal treffes som fastsatt i
bestemmelsene i nasjonal lovgivning vedtatt til
gjennomføring av artikkel 7 i direktiv 78/855/
EØF.

8. Medlemsstatene kan sette som vilkår for om-
dannelse at det organ i selskapet som skal om-
dannes der arbeidstakernes innflytelse er orga-
nisert, med kvalifisert flertall eller enstemmig-
het har gitt sin tilslutning.

9. Rettighetene og forpliktelsene til det selskap
som skal omdannes, angående ansettelses- og
arbeidsvilkår som følger av nasjonal lovgiv-
ning, praksis og individuelle arbeidsavtaler el-
ler arbeidsforhold og som eksisterer på regist-
reringsdatoen, skal overdras til SE-selskapet
når dette registreres.

8 Andre rådsdirektiv 77/91/EØF av 13. desember 1976 om sam-
ordning av de garantier som kreves i medlemsstatene av sel-
skaper som definert i traktatens artikkel 58 annet ledd for å
verne selskapsdeltakeres og tredjemanns interesser når det
gjelder stiftelsen av åpne aksjeselskaper og sikring og endring
av deres kapital, med det formål å gjøre slike garantier likever-
dige (EFT L 26 av 31.1.1977, s. 1). Direktivet sist endret ved
tiltredelsesakten av 1994.
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Avdeling III

Se-selskapets oppbygning

Artikkel 38

På de vilkår som er fastsatt i denne forordning,
skal et SE-selskap omfatte:
a. en generalforsamling, og
b. enten et kontrollorgan og et ledelsesorgan (to-

nivåsystem) eller et administrasjonsorgan (ett-
nivåsystem), avhengig av hvilken form som vel-
ges i vedtektene.

Avsnitt 1

Tonivåsystem

Artikkel 39

1. Ledelsesorganet skal være ansvarlig for ledel-
sen av SE-selskapet. En medlemsstat kan fast-
sette at en administrerende direktør eller admi-
nistrerende direktører skal være ansvarlige for
den daglige ledelsen på samme vilkår som for
allmennaksjeselskaper som har forretnings-
kontor på medlemsstatens territorium.

2. Medlemmet eller medlemmene av ledelsesor-
ganet skal oppnevnes og avsettes av kontroll-
organet. En medlemsstat kan likevel kreve el-
ler tillate at vedtektene fastsetter at medlem-
met eller medlemmene av ledelsesorganet skal
oppnevnes og avsettes av generalforsamlingen
på samme vilkår som for allmennaksjeselska-
per som har forretningskontor på statens terri-
torium.

3. Ingen kan samtidig være medlem av både le-
delsesorganet og kontrollorganet i samme SE-
selskap. Kontrollorganet kan likevel oppnevne
ett av sine medlemmer til å fungere som med-
lem av ledelsesorganet i tilfellet av ledig plass. I
slike perioder skal vedkommendes funksjoner
som medlem av kontrollorganet opphøre. En
medlemsstat kan fastsette at slike perioder skal
være tidsbegrenset.

4. Antall medlemmer av ledelsesorganet eller reg-
lene for fastsettelse av antallet skal fastsettes i
SE-selskapets vedtekter. En medlemsstat kan
likevel sette et minimums- og/eller et maksi-
mumsantall.

5. Dersom det ikke finnes bestemmelser om et
tonivåsystem for allmennaksjeselskaper med
forretningskontor på en medlemsstats territori-
um, kan staten vedta hensiktsmessige tiltak an-
gående SE-selskaper.

Artikkel 40

1. Kontrollorganet skal føre tilsyn med ledelses-
organets arbeid. Det kan ikke selv utøve ledel-
sen av SE-selskapet.

2. Medlemmene av kontrollorganet skal oppnev-
nes av generalforsamlingen. Medlemmene av
det første kontrollorganet kan likevel oppnev-
nes av vedtektene. Dette skal gjelde med forbe-
hold for artikkel 47 nr. 4 eller for eventuelle
ordninger for arbeidstakerinnflytelse vedtatt i
henhold til direktiv 2001/86/EF.

3. Antall medlemmer av kontrollorganet eller reg-
lene for fastsettelse av antallet skal fastsettes i
vedtektene. En medlemsstat kan likevel fast-
sette antall medlemmer i ledelsesorganet for
SE-selskaper registrert på dens territorium el-
ler et minimums- og/eller et maksimumsantall.

Artikkel 41

1. Ledelsesorganet skal rapportere til kontroll-
organet minst en gang hver tredje måned om
framdriften og den forventede utviklingen i SE-
selskapets virksomhet.

2. I tillegg til jevnlig informasjon nevnt i nr. 1 skal
ledelsesorganet i god tid gi kontrollorganet alle
opplysninger om begivenheter som vil kunne
ha en merkbar virkning på SE-selskapet.

3. Kontrollorganet kan kreve at ledelsesorganet
gir informasjon av enhver art som det trenger
for å føre tilsyn i samsvar med artikkel 40 nr. 1.
En medlemsstat kan fastsette at hvert medlem
av kontrollorganet også skal ha denne mulighe-
ten.

4. Kontrollorganet kan foreta eller sørge for at det
blir foretatt undersøkelser som er nødvendige
for utøvelsen av dets oppgaver.

5. Hvert medlem av kontrollorganet skal ha rett
til å undersøke alle opplysninger som blir fore-
lagt organet.

Artikkel 42

Kontrollorganet skal velge en leder blant sine med-
lemmer. Dersom halvparten av medlemmene er
oppnevnt av arbeidstakerne, kan bare et medlem
oppnevnt av generalforsamlingen velges til leder.

Avsnitt 2

Ettnivåsystem

Artikkel 43

1. Ledelsesorganet skal lede SE-selskapet. En
medlemsstat kan fastsette at en administreren-
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de direktør eller administrerende direktører
skal være ansvarlige for den daglige ledelsen
på samme vilkår som for allmennaksjeselska-
per som har forretningskontor på medlemssta-
tens territorium.

2. Antall medlemmer av ledelsesorganet eller reg-
lene for fastsettelse av antallet skal fastsettes i
SE-selskapets vedtekter. En medlemsstat kan
likevel sette et minimumsantall og eventuelt et
maksimumsantall medlemmer.
Ledelsesorganet skal likevel bestå av minst tre
medlemmer dersom arbeidstakernes innflytel-
se er regulert i samsvar med direktiv 2001/86/
EØF.

3. Medlemmet eller medlemmene av ledelsesor-
ganet skal oppnevnes av generalforsamlingen.
Medlemmene av det første ledelsesorganet
kan likevel oppnevnes av vedtektene. Dette
skal gjelde med forbehold for artikkel 47 nr. 4
eller for eventuelle ordninger for arbeidstake-
rinnflytelse vedtatt i henhold til direktiv 2001/
86/EF.

4. Dersom det ikke finnes bestemmelser om et
ettnivåsystem for allmennaksjeselskaper med
forretningskontor på en medlemsstats territori-
um, kan staten vedta hensiktsmessige tiltak an-
gående SE-selskaper.

Artikkel 44

1. Ledelsesorganet skal komme sammen minst
en gang hver tredje måned med hyppighet fast-
satt i vedtektene for å diskutere framdriften og
den forventede utviklingen i SE-selskapets
virksomhet.

2. Hvert medlem av ledelsesorganet skal ha rett
til å undersøke alle opplysninger som blir fore-
lagt organet.

Artikkel 45

Ledelsesorganet skal velge en leder blant sine
medlemmer. Dersom halvparten av medlemmene
er oppnevnt av arbeidstakerne, kan bare et med-
lem oppnevnt av generalforsamlingen, velges til
leder.

Avsnitt 3

Felles regler for ettnivå- og tonivåsystemet

Artikkel 46

1. Medlemmer av selskapets organer skal opp-
nevnes for en periode som er fastsatt i vedtek-
tene og som ikke overstiger seks år.

2. Med forbehold for eventuelle restriksjoner fast-
satt i vedtektene, kan medlemmene gjenopp-
nevnes en gang eller flere ganger for den perio-
de som er fastsatt i samsvar med nr. 1.

Artikkel 47

1. Et SE-selskaps vedtekter kan tillate at et sel-
skap eller andre rettssubjekter er medlem av
ett av sine organer, forutsatt at ikke annet er
fastsatt i lovgivningen om allmennaksjeselska-
per i medlemsstaten der SE-selskapets forret-
ningskontor ligger.
Selskapet eller det andre rettssubjektet skal ut-
peke en fysisk person til å utøve dets funksjo-
ner i det aktuelle organet.

2. Ingen kan være medlem av et organ i et SE-
selskap eller representant for et medlem i hen-
hold til nr. 1 dersom vedkommende:
a. i henhold til lovgivningen i medlemsstaten

der SE-selskapets forretningskontor ligger,
ikke kan være medlem av det tilsvarende
organet i et allmennaksjeselskap underlagt
medlemsstatens lovgivning, eller

b. ikke kan være medlem av det tilsvarende
organet i et allmennaksjeselskap underlagt
lovgivningen i en medlemsstat på grunn av
en rettsavgjørelse eller forvaltningsvedtak
truffet i en medlemsstat.

3. Et SE-selskaps vedtekter kan i samsvar med
lovgivningen om allmennaksjeselskaper i med-
lemsstaten der SE-selskapets forretningskon-
tor ligger, fastsette spesielle vilkår for valgbar-
heten til medlemmer som representerer aksje-
eierne.

4. Denne forordning skal ikke berøre nasjonal
lovgivning som tillater mindretallsaksjeeiere
eller andre personer eller myndigheter å opp-
nevne en del av medlemmene av et selskaps
organer.

Artikkel 48

1. I et SE-selskaps vedtekter skal de transaksjo-
ner være oppført som krever at ledelsesorganet
har tillatelse fra kontrollorganet i tonivåsyste-
met eller en uttrykkelig avgjørelse fra ledel-
sesorganet i ettnivåsystemet.
En medlemsstat kan likevel fastsette at kon-
trollorganet i tonivåsystemet selv kan bestem-
me at visse kategorier transaksjoner skal kreve
tillatelse.

2. En medlemsstat kan bestemme de kategorier
transaksjoner som minst må være oppført i ved-



192002–2003 St.prp. nr. 35
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 93/2002 av 25. juni 2002 om endring av

vedlegg XXII (selskapsrett) til EØS-avtala

tektene til SE-selskaper registrert på statens
territorium.

Artikkel 49

Medlemmene av et SE-selskaps organer har, selv
etter at de ikke lenger utøver sine verv, plikt til
ikke å kunngjøre noen opplysninger som de har
angående SE-selskapet og som kan skade selska-
pets interesser dersom de kunngjøres, unntatt der-
som slik kunngjøring kreves eller tillates i henhold
til internrettslige bestemmelser om allmennaksje-
selskaper eller er i offentlighetens interesse.

Artikkel 50

1. Med mindre annet er fastsatt i denne forord-
ning eller i vedtektene, skal de interne reglene
for beslutningsdyktighet og beslutningstaking
i SE-selskapets organer være følgende:
a. beslutningsdyktighet: minst halvparten av

medlemmene må være til stede eller være
representert,

b. beslutningstaking: skjer med et flertall av
medlemmene til stede eller representert.

2. Dersom det i vedtektene ikke finnes en rele-
vant bestemmelse, skal lederen av hvert organ
ha den avgjørende stemmen i tilfelle av stem-
melikhet. Det skal likevel ikke finnes noen be-
stemmelse om det motsatte i vedtektene der-
som halvparten av kontrollorganet består av
arbeidstakernes representanter.

3. Dersom arbeidstakernes innflytelse er bestemt
i samsvar med direktiv 2001/86/EF, kan en
medlemsstat fastsette at kontrollorganets be-
slutningsdyktighet og beslutningstaking, som
unntak fra bestemmelsene nevnt i nr. 1 og 2,
skal være underlagt de regler som på samme
vilkår gjelder for allmennaksjeselskaper under-
lagt den aktuelle medlemsstatens lovgivning.

Artikkel 51

Medlemmene av et SE-selskaps ledelses-, kontroll-
og administrasjonsorgan skal i samsvar med be-
stemmelsene som gjelder for allmennaksjeselska-
per i medlemsstaten der SE-selskapets forret-
ningskontor ligger, være ansvarlige for tap eller
skade påført SE-selskapet og som skyldes med-
lemmenes brudd på juridiske, vedtektsbestemte
eller andre forpliktelser som følger av deres funk-
sjoner.

Avsnitt 4

Generalforsamling

Artikkel 52

Generalforsamlingen skal treffe beslutning i saker
der den har særskilt kompetanse i henhold til:

a. denne forordning,
b. lovgivningen i medlemsstaten der SE-sel-

skapets forretningskontor ligger, vedtatt til
gjennomføring av direktiv 2001/86/EF.

Videre skal generalforsamlingen treffe beslutning i
saker der det er gitt kompetanse til generalforsam-
lingen i et allmennaksjeselskap underlagt lovgiv-
ningen i medlemsstaten der SE-selskapets forret-
ningskontor ligger, enten i henhold til denne med-
lemsstatens lovgivning eller SE-selskapets vedtek-
ter i samsvar med samme lovgivning.

Artikkel 53

Med forbehold for de regler som er fastsatt i dette
avsnitt, skal organiseringen og gjennomføringen
av generalforsamlinger samt framgangsmåte ved
avstemning være regulert av lovgivningen for all-
mennaksjeselskaper i medlemsstaten der SE-sel-
skapets forretningskontor ligger.

Artikkel 54

1. Et SE-selskap skal holde generalforsamling
minst en gang hvert kalenderår, innen seks
måneder etter regnskapsårets utløp, med
mindre lovgivningen i medlemsstaten der SE-
selskapets forretningskontor ligger som får an-
vendelse på allmennaksjeselskaper som driver
samme type virksomhet som SE-selskapet,
fastsetter hyppigere forsamlinger. En med-
lemsstat kan likevel fastsette at den første ge-
neralforsamlingen kan holdes når som helst i
løpet av 18 måneder etter at SE-selskapet er
stiftet.

2. Det kan innkalles til generalforsamling når
som helst av ledelsesorganet, administrasjons-
organet, kontrollorganet eller et annet organ
eller vedkommende myndighet i samsvar med
nasjonal lovgivning for allmennaksjeselskaper i
medlemsstaten der SE-selskapets forretnings-
kontor ligger.

Artikkel 55

1. En eller flere aksjeeiere som sammen eier
minst 10 % av et SE-selskaps tegnede kapital,
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kan anmode SE-selskapet om å innkalle til ge-
neralforsamling og utarbeide dagsordenen for
denne; SE-selskapets vedtekter eller nasjonal
lovgivning kan fastsette en lavere andel på sam-
me vilkår som dem som gjelder for allmennaks-
jeselskaper.

2. Anmodningen om å innkalle til generalforsam-
ling skal angi hvilke punkter som skal stå på
dagsordenen.

3. Dersom det etter en anmodning i henhold til
nr. 1 ikke er holdt generalforsamling i rett tid,
og i alle fall innen to måneder, kan vedkom-
mende rettslige myndighet eller forvaltnings-
myndighet for SE-selskapets forretningskontor
pålegge innkalling til generalforsamling innen
en bestemt frist eller tillate at enten aksjeeierne
som har anmodet om den eller deres represen-
tanter, innkaller til generalforsamling. Dette
skal gjelde med forbehold for eventuelle intern-
rettslige bestemmelser som tillater at aksje-
eierne selv innkaller til generalforsamling.

Artikkel 56

En eller flere aksjeeiere som sammen eier minst
10 % av et SE-selskaps tegnede kapital, kan anmo-
de om at ett eller flere nye punkter settes på dags-
ordenen for enhver generalforsamling. Fram-
gangsmåtene og tidsfristene for slike anmodnin-
ger skal fastsettes i nasjonal lovgivning i medlems-
staten der SE-selskapets forretningskontor ligger,
eller i SE-selskapets vedtekter dersom slike be-
stemmelser ikke finnes. Ovennevnte andel kan re-
duseres i vedtektene eller lovgivningen i medlems-
staten der SE-selskapets forretningskontor ligger,
på samme vilkår som dem som gjelder for allmen-
naksjeselskaper.

Artikkel 57

Generalforsamlingens beslutninger skal treffes
med et flertall av de stemmer som er gyldig avgitt,
med mindre denne forordning eller eventuelt lov-
givningen for allmennaksjeselskaper i medlems-
staten der SE-selskapets forretningskontor ligger,
krever et større flertall.

Artikkel 58

De avgitte stemmene skal ikke omfatte stemmer
knyttet til aksjer som aksjeeieren ikke har deltatt i
avstemningen for eller har avholdt seg fra å stem-
me for eller har avgitt blank eller ugyldig stemme
for.

Artikkel 59

1. Endring av et SE-selskaps vedtekter skal kreve
beslutning fra generalforsamlingen, truffet
med et flertall som ikke kan være mindre enn
to tredeler av de avgitte stemmene, med mind-
re lovgivningen for allmennaksjeselskaper i
medlemsstaten der et SE-selskaps forretnings-
kontor ligger, krever eller tillater et større fler-
tall.

2. En medlemsstat kan likevel fastsette at dersom
minst halvparten av et SE-selskaps tegnede ka-
pital er representert, er det tilstrekkelig med et
enkelt flertall av stemmene nevnt i nr. 1.

3. Endringer av et SE-selskaps vedtekter skal of-
fentliggjøres i samsvar med artikkel 13.

Artikkel 60

1. Dersom et SE-selskap har to eller flere aksje-
klasser, skal hver beslutning fra generalfor-
samlingen være underlagt en separat avstem-
ning for hver klasse av aksjeeiere med rettighe-
ter som berøres av beslutningen.

2. Dersom en beslutning fra generalforsamlingen
krever flertall av stemmene fastsatt i artikkel 59
nr. 1 eller nr. 2, skal dette flertallet også kreves
for den separate avstemningen for hver klasse
av aksjeeiere med rettigheter som berøres av
beslutningen.

Avdeling IV

Årsregnskap og konsolidert regnskap

Artikkel 61

Med forbehold for artikkel 62 skal SE-selskapet
med hensyn til utarbeidelse av årsregnskap og
eventuelt konsolidert regnskap, herunder den til-
hørende årsberetningen samt revisjon og offent-
liggjøring av disse regnskapene, være underlagt
reglene for allmennaksjeselskaper i lovgivningen i
medlemsstaten der forretningskontoret ligger.

Artikkel 62

1. Et SE-selskap som er en kreditt- eller finansin-
stitusjon, skal med hensyn til utarbeidelse av
årsregnskap og eventuelt konsolidert regn-
skap, herunder den tilhørende årsberetningen
samt revisjon og offentliggjøring av disse regn-
skapene, være underlagt reglene fastsatt i den
nasjonale lovgivning i medlemsstaten der for-
retningskontoret ligger som er vedtatt til gjen-
nomføring av europaparlaments- og rådsdirek-
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tiv 2000/12/EF om adgang til å starte og utøve
virksomhet som kredittinstitusjon9.

2. Et SE-selskap som er et forsikringsforetak, skal
med hensyn til utarbeidelse av årsregnskap og
eventuelt konsolidert regnskap, herunder den
tilhørende årsberetningen samt revisjon og of-
fentliggjøring av disse regnskapene, være un-
derlagt reglene fastsatt i den nasjonale lovgiv-
ning i medlemsstaten der forretningskontoret
ligger som er vedtatt til gjennomføring av råds-
direktiv 91/674/EØF om forsikringsforetaks
årsregnskaper og konsoliderte regnskaper10.

Avdeling V

Oppløsning, avvikling, insolvens og
betalingsstans

Artikkel 63

Med hensyn til oppløsning, avvikling, insolvens,
betalingsstans og lignende prosedyrer, skal et SE-
selskap være underlagt de lovbestemmelser som
vil få anvendelse på et allmennaksjeselskap stiftet i
henhold til lovgivningen i medlemsstaten der for-
retningskontoret ligger, herunder bestemmelser
om beslutningstaking i generalforsamlingen.

Artikkel 64

1. Når et SE-selskap ikke lenger oppfyller kravet
fastsatt i artikkel 7, skal medlemsstaten der
SE-selskapets forretningskontor ligger treffe
hensiktsmessige tiltak for å pålegge SE-selska-
pet å bringe sin situasjon i orden innen en fast-
satt frist, enten:
a. ved å nyetablere sitt hovedkontor i med-

lemsstaten der forretningskontoret ligger,
eller

b. ved å flytte forretningskontoret ved hjelp av
framgangsmåten fastsatt i artikkel 8.

2. Medlemsstaten der SE-selskapets forretnings-
kontor ligger skal treffe nødvendige tiltak for å
sikre at et SE-selskap som unnlater å bringe sin
situasjon i orden i henhold til nr. 1, blir avviklet.

3. Medlemsstaten der SE-selskapets forretnings-
kontor ligger skal fastsette en klageadgang
med hensyn til enhver fastslått overtredelse av
artikkel 7. Slik klage skal ha utsettende virk-
ning for prosedyrene fastsatt i nr. 1 og 2.

4. Dersom det etter initiativ fra enten myndighe-
tene eller en berørt part fastslås at et SE-sel-
skap har sitt hovedkontor på en medlemsstats

territorium i strid med artikkel 7, skal myndig-
hetene i denne medlemsstaten umiddelbart un-
derrette medlemsstaten der SE-selskapets for-
retningskontor ligger.

Artikkel 65

Med forbehold for internrettslige bestemmelser
som krever ytterligere offentliggjøring, skal inn-
ledning og avslutning av oppløsnings-, avviklings-,
insolvens- eller betalingsstansprosedyrer og en be-
slutning om å fortsette virksomheten, offentliggjø-
res i samsvar med artikkel 13.

Artikkel 66

1. Et SE-selskap kan omdannes til et allmennaks-
jeselskap underlagt lovgivningen i medlems-
staten der forretningskontoret ligger. Det kan
ikke treffes beslutning om omdannelse før det
er gått to år fra registreringen eller før de to
første årsregnskapene er godkjent.

2. Omdannelse av et SE-selskap til et allmennaks-
jeselskap skal ikke føre til at selskapet oppløses
eller til at det dannes en ny juridisk person.

3. SE-selskapets ledelses- eller administrasjonsor-
gan skal utarbeide omdannelsesplan og en rap-
port som forklarer og begrunner de juridiske
og økonomiske sidene ved omdannelsen og
som forklarer konsekvensene for aksjeeierne
og arbeidstakerne av at selskapet omdannes til
allmennaksjeselskap.

4. Omdannelsesplanen skal offentliggjøres på
den måte som er fastsatt i hver medlemsstats
lovgivning i samsvar med artikkel 3 i direktiv
68/151/EØF minst en måned før generalfor-
samlingen som skal uttale seg om omdannel-
sen.

5. Før generalforsamlingen nevnt i nr. 6 skal en
eller flere uavhengige sakkyndige som er opp-
nevnt eller godkjent i samsvar med de nasjona-
le bestemmelsene vedtatt til gjennomføring av
artikkel 10 i direktiv 78/855/EØF av en rettslig
myndighet eller forvaltningsmyndighet i med-
lemsstaten som SE-selskapet som omdannes til
et allmennaksjeselskap, er underlagt, bekrefte
at selskapet har aktiva som minst tilsvarer dets
kapital.

6. Generalforsamlingen i SE-selskapet skal god-
kjenne omdannelsesplanen sammen med all-
mennaksjeselskapets vedtekter. Generalfor-
samlingens beslutning skal treffes som fastsatt
i bestemmelsene i nasjonal lovgivning vedtatt
til gjennomføring av artikkel 7 i direktiv 78/
855/EØF.

9 EFT L 126 av 26.5.2000, s. 1.
10 EFT L 374 av 31.12.1991, s. 7.
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Avdeling VI

Tilleggsbestemmelser og
overgangsbestemmelser

Artikkel 67

1. Dersom og så lenge den tredje fasen i Den
økonomiske og monetære union (ØMU) ikke
gjelder for en medlemsstat, kan staten under-
legge SE-selskaper med forretningskontor på
dens territorium de samme bestemmelser som
får anvendelse på allmennaksjeselskaper som
omfattes av dens lovgivning med hensyn til
hvordan selskapenes kapital uttrykkes. Et SE-
selskap kan i alle tilfeller uttrykke sin kapital i
euro også. I slike tilfeller skal omregningskur-
sen mellom nasjonal valuta og euro være kur-
sen på den siste dagen i måneden som går forut
for stiftelsen av SE-selskapet.

2. Dersom og så lenge den tredje fasen i ØMU
ikke gjelder for medlemsstaten der et SE-sel-
skap har sitt forretningskontor, kan SE-selska-
pet likevel utarbeide og offentliggjøre årsregn-
skapet og eventuelt det konsoliderte regnska-
pet i euro. Medlemsstaten kan kreve at SE-
selskapets årsregnskap og eventuelt konsoli-
derte regnskap utarbeides og offentliggjøres i
nasjonal valuta på samme vilkår som dem som
er fastsatt for allmennaksjeselskaper i med-
lemsstatens lovgivning. Dette berører ikke den
ekstra adgangen for SE-selskapet til å offent-
liggjøre sitt årsregnskap og eventuelt konsoli-
derte regnskap i euro i samsvar med direktiv
90/604/EØF11.

Avdeling VII

Sluttbestemmelser

Artikkel 68

1. Medlemsstatene skal treffe alle hensiktsmessi-
ge tiltak for å sikre effektiv anvendelse av den-
ne forordning.

2. Hver medlemsstat skal utpeke vedkommende
myndigheter i henhold til artikkel 8, 25, 26, 54,
55 og 64. Den skal underrette Kommisjonen og
de øvrige medlemsstatene om dette.

Artikkel 69

Senest fem år etter at denne forordning er trådt i
kraft, skal Kommisjonen oversende Rådet og Euro-
paparlamentet en rapport om anvendelsen av den-
ne forordning og eventuelt forslag til endringer.
Rapporten skal særlig analysere: 
a. om det bør tillates at et SE-selskaps hovedkon-

tor og forretningskontor lokaliseres i forskjelli-
ge medlemsstater,

b. om fusjonsbegrepet i artikkel 17 nr. 2 bør utvi-
des til å omfatte også andre fusjonstyper enn
dem som er nevnt i artikkel 3 nr. 1 og artikkel 4
nr. 1 i direktiv 78/855/EØF,

c. om jurisdiksjonsreglene i artikkel 8 nr. 16 bør
revideres i lys av en eventuell bestemmelse tatt
inn i Brussel-konvensjonen av 1968 eller i en
tekst som erstatter denne konvensjonen og
som medlemsstatene eller Rådet eventuelt ved-
tar,

d. om det bør tillates at en medlemsstat i lovgiv-
ningen den vedtar i samsvar med fullmakter
gitt av denne forordning eller for å sikre effek-
tiv anvendelse av denne forordning, tillater at et
SE-selskap tar inn i sine vedtekter bestemmel-
ser som avviker fra eller utfyller denne lovgiv-
ningen, selv om slike bestemmelser ikke ville
være tillatt i vedtektene til et allmennaksjesel-
skap med forretningskontor i medlemsstaten.

Artikkel 70

Denne forordning trer i kraft 8. oktober 2004.
Denne forordning er bindende i alle deler og

kommer direkte til anvendelse i alle medlemssta-
ter.

Utferdiget i Luxembourg, 8. oktober 2001.
For Rådet
L. ONKELINX
Formann

Vedlegg I

Allmennaksjeselskaper nevnt i artikkel 2 nr.
1

BELGIA:
la société anonyme/de naamloze vennoot-

schap
DANMARK:
aktieselskaber
TYSKLAND:
die Aktiengesellschaft
HELLAS:
/* 301R2157/19/1 * */

11 Rådsdirektiv 90/604/EØF av 8. november 1990 om endring
av direktiv 78/660/EØF om årsregnskaper og direktiv 83/
349/EØF om konsoliderte regnskaper med hensyn til unntak
for små og mellomstore selskaper og offentliggjøring av regn-
skaper i ECU (EFT L 317 av 16.11.1990, s. 57).
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SPANIA:
la sociedad anónima
FRANKRIKE:
la société anonyme
IRLAND:
public companies limited by shares
public companies limited by guarantee having

a share capital
ITALIA:
società per azioni
LUXEMBOURG:
la société anonyme
NEDERLAND:
de naamloze vennootschap
ØSTERRIKE:
die Aktiengesellschaft
PORTUGAL:
a sociedade anónima de responsabilidade limi-

tada
FINLAND:
julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag
SVERIGE:
publikt aktiebolag
DET FORENTE KONGERIKE:
public companies limited by shares
public companies limited by guarantee having

a share capital

Vedlegg II

Allmennaksjeselskaper og private
aksjeselskaper nevnt i artikkel 2 nr. 2

BELGIA:
la société anonyme/de naamloze vennoot-

schap,
la société privée à responsabilité limitée/be-

sloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-
heid

DANMARK:
aktieselskaber,
anpartselskaber
TYSKLAND:
die Aktiengesellschaft,
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung

HELLAS:
/* 301R2157/20/1 * */
SPANIA:
la sociedad anónima,
la sociedad de responsabilidad limitada
FRANKRIKE:
la société anonyme,
la société à responsabilité limitée
IRLAND:
public companies limited by shares,
public companies limited by guarantee having

a share capital,
private companies limited by shares,
private companies limited by guarantee having

a share capital,
ITALIA:
società per azioni,
società a responsabilità limitada
LUXEMBOURG:
la société anonyme,
la société à responsabilité limitée
NEDERLAND:
de naamloze vennootschap,
de besloten vennootschap met beperkte aans-

prakelijkheid
ØSTERRIKE
die Aktiengesellschaft,
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
PORTUGAL:
a sociedade anónima de responsabilidade limi-

tada,
a sociedade por quotas de responsabilidade li-

mitada,
FINLAND:
osakeyhtiö
aktiebolag
SVERIGE:
aktiebolag
DET FORENTE KONGERIKE:
public companies limited by shares,
public companies limited by guarantee having

a share capital,
private companies limited by shares,
private companies limited by guarantee having

a share capital
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