Gränsöverskridande fusion –
utländskt övertagande företag
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Aktiebolag

851 81 Sundsvall
0771-670 670
www.bolagsverket.se

836

Skicka till:

Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt.
Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Bolagsverket
851 81 Sundsvall

1. Kontaktperson i detta ärende Kom ihåg att fylla i e-postadress och telefonnummer så att vi enkelt kan kontakta dig.
Kontaktpersonens förnamn och efternamn

Företagsnamn

Postadress

Postnummer

E-postadress

Postort

Telefonnummer dagtid

2. Anmälan gäller
Typ av fusion – markera ett alternativ

Fusion av helägt dotterbolag

Absorption

Kombination

Typ av ärende – markera ett alternativ

Registrering av fusionsplan

Ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen

3. Överlåtande företag
Organisationsnummer

Företagsnamn

Postadress

Postnummer

Postort

4. Övertagande företag Det överlåtande svenska företaget ska enligt den bifogade fusionsplanen gå upp i.
Organisationsnummer

Företagsnamn

Postadress

Postnummer

Postort

Land

Hemvist (säte)

5. Registreringsmyndighet för det utländska företaget
Namn på den utländska registreringsmyndigheten

Register där det utländska företaget är registrerat

Postadress

Postnummer

Postort

E-postadress
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6. Hit kan borgenärer vända sig för information

Land

Ev. depositionskontonr (tre siffror)
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7. Övrigt

8. Underskrift En styrelseledamot eller den verkställande direktören i det svenska företaget ska skriva under anmälan Obs! Använd blå
bläckpenna.
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

9. Registreringsavgift Betala avgiften till Bankgiro 5050-0255. När avgiften har kommit in till oss kan vi börja arbeta med ditt ärende.
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Betalt belopp

Datum
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Information
Använd den här blanketten när du ska anmäla gränsöverskridande fusion där det svenska företaget
ska fusioneras in i ett utländskt företag. Vi skickar ett registreringsbevis när vi har registrerat ärendet.
I e-tjänsten Söka ett ärende eller se om en årsredovisning kommit in kan du kontrollera vad som händer med
ditt ärende och även betala registreringsavgiften. E-tjänster och mer information hittar du på bolagsverket.se.
Ett svenskt företag får delta i en fusion med en motsvarande juridisk person med hemvist i en annan stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
1. Kontaktperson i detta ärende
Fyll i person- och adressuppgifter om du väljer att ha en kontaktperson eller ett ombud i detta ärende. Tänk på
att vi i första hand skickar meddelanden till kontaktpersonens e-postadress. Om du inte skriver någon epostadress skickar vi meddelanden med post.
Om du har ett ombud som har ett depositionskonto hos Bolagsverket och depositionskontot ska användas för
betalning av registreringsavgiften, ska du också fylla i det tresiffriga kontonumret.
2. Anmälan gäller
Markera det som din anmälan gäller. Du kan bara anmäla en typ av fusion och en typ av ärende per anmälan.
3. Överlåtande företag
Fyll i uppgifter för det överlåtande svenska företaget. Finns det fler än ett svenskt överlåtande företag i samma
fusion måste du använda en anmälningsblankett för varje svenskt överlåtande företag. För att ärendena ska
kunna samordnas är det viktigt att skriva in organisationsnummer och företagsnamn för de övriga övertagande
företagen i ruta 7. Övrigt.
4. Övertagande företag
Fyll i uppgifter för det övertagande utländska företaget.
5. Registreringsmyndighet för det utländska företaget
Fyll i uppgifter om registreringsmyndigheten för det utländska företaget.
6. Hit kan borgenärer vända sig för information
Skriv den adress dit borgenärer, och i vissa fall minoritetsaktieägare, kan vända sig för att få information om
fusionen och för att utöva sina rättigheter.
7. Övrigt
Här kan du fylla i övriga uppgifter.
8. Underskrift
En styrelseledamot eller den verkställande direktören i det svenska företaget ska skriva under anmälan.
9. Registreringsavgift
Skriv när och hur mycket du betalar. Betala avgiften till Bankgiro 5050-0255. På betalningen ska du skriva
organisationsnumret. När anmälan har kommit in till oss och fått ett ärendenummer kan du istället betala
avgiften på bolagsverket.se. När avgiften har kommit in till oss kan vi börja arbeta med ditt ärende. Vi betalar
inte tillbaka avgiften när vi har börjat arbeta med ärendet.
När ska anmälan skickas in?
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Registrering av fusionsplan – det svenska företaget ska anmäla fusionsplanen med bilagor för registrering
till Bolagsverket. Anmäl inom en månad från upprättandet av planen.
Ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen – det svenska företaget ska ansöka om tillstånd att
verkställa fusionsplanen till Bolagsverket. Ansök inom en månad efter det att planen har blivit gällande,
och senast två år efter det att uppgiften om fusionsplanens registrering har kungjorts.
Avregistrering av det svenska överlåtande företaget – det utländska övertagande företagets
registreringsmyndighet ska meddela Bolagsverket om genomförd fusion.
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Bilagor
Registrering av fusionsplan





Fusionsplan (bestyrkt kopia).
Det utländska företagets bolagsordning.
Företagens årsredovisningar (bestyrkta kopior) för de senaste tre räkenskapsåren.

I vissa fall kan du också behöva skicka in:
 Styrelsens redogörelse.
 Kompletterande ekonomisk information – om fusionsplanen har upprättats senare än sex månader efter
utgången av det senaste räkenskapsår för vilket årsredovisning och eventuell revisionsberättelse har
lämnats.
 Yttrande från en auktoriserad eller godkänd revisor (bestyrkt kopia), även om företaget inte har utsett en
egen revisor – gäller fusion genom absorption.
Ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen






Fusionsplan (bestyrkt kopia).
Försäkran på heder och samvete om att fusionen inte har förbjudits, enligt konkurrenslagen (2008:579)
eller enligt rådets förordning (EG) nr. 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer och att prövning
av fusionen inte pågår enligt nämnda bestämmelser (bestyrkt kopia). Minst hälften av styrelseledamöterna
eller de verkställande direktörerna ska skriva under försäkran.
Intyg från styrelsen om att det svenska företagets kända borgenärer har underrättats enligt
bestämmelserna i aktiebolagslagen (bestyrkt kopia). Minst hälften av styrelseledamöterna eller de
verkställande direktörerna ska skriva under intyget.
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I vissa fall kan du också behöva skicka in:
 Bolagsstämmoprotokoll från det svenska överlåtande företaget – gäller fusion genom absorption.

