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Forord

Denne afhandling er udarbejdet som afslutning på revisorkandidatuddannelsen,

cand.merc.aud. ved Copenhagen Business School. Afhandlingens emne hører under fagene

Erhvervs- og Skatteret, da vi begge har fået vækket vores interesse på disse områder gennem

både studie- og karriereforløb. Endvidere er vi begge optaget af den internationalisering, der

til stadighed finder sted i verden og Europa, hvilket har dannet grundlag for vores inspiration

til netop denne afhandling.

Siden stiftelsen af Den Europæiske Union, i daglig tale EU, er der blevet gennemført

forskellige tiltag med det formål at udbrede samarbejdet mellem medlemslandene. I takt med

at institutionen EU har vundet fremskridt, i form af indflydelse og udbredelse, er

internationaliseringen i de enkelte medlemslande fulgt med.

Denne internationalisering har medført øget interaktion mellem medlemslandene og i

særdeleshed mellem medlemslandenes virksomheder. Som konsekvens heraf kan de fleste

lande i dag ikke længere klare sig selv, men er derimod afhængig af både import og eksport i

et vidt omfang. Dette er i særdeleshed tilfældet for et lille land som Danmark, der ikke

besidder store industrier som råvareproduktion mv.

Netop denne internationalisering har medført at EU bl.a. har vedtaget selskabsretlige

foranstaltninger, der har til opgave at lette arbejdet med de grænseoverskridende aktiviteter,

som selskaberne engagerer sig i. Det er netop disse selskabs- og skatteretlige forhold i EU,

som vi i nærværende afhandling har tænkt os at belyse.

København, 28. april 2011

___________________________

Christian Dahlfelt

___________________________

Simon Bezzelt Moestrup
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Executive summary

Siden stiftelsen af Den Europæiske Union, i

daglig tale EU, har der været gennemført

forskellige tiltag med det formål at udbrede

samarbejdet mellem medlemslandende. I takt

med at institutionen EU har vundet fremskridt i

form af indflydelse og udbredelse, er

internationaliseringen i de enkelte

medlemslande fulgt med. I 2004 og 2006 blev

det muliggjort at stifte europæiske selskaber;

SE-selskabet og SCE-selskabet. Førstnævnte

svarer til det, vi kender som et aktieselskab i

dansk ret, mens sidstnævnte svarer til det, vi

kender som et andelsselskab i dansk ret.

Since the foundation of the European Union,

colloquially the EU, several different initiatives

have been made with the purpose of expanding

cooperation between the member states. As the

institution of the EU has gained ground

regarding influence and expansion, the

internationalisation of the individual member

states has followed suit. In 2004 and 2006, it

became possible to form European companies,

the SE-company and the SCE-company. The

first is equal to what we, in Danish legislation,

know as a public limited company, while the

second is equal to what we know as a co-

operative society in Danish legislation.

Vi har beskrevet de selskabsretlige forhold, den

selskabsretlige stiftelsesproces og de

skattemæssige forhold for de europæiske

selskabsformer.

We have described the different company-law

circumstances, the company-law formation

process as well as the tax matters surrounding

the European corporate forms.

Ud over ovenstående har vi i løbet af

nærværende afhandling undersøgt, om disse

europæiske selskabsformer er nødvendige at

have i deres eksisterende form. Vi har i den

forbindelse undersøgt de hensigter, EU-

Kommissionen har haft med indførelsen af

disse selskaber, og om disse hensigter

efterfølgende er opfyldt med indførelsen.

In addition to the above, we have, over the

course of this thesis, investigated whether these

European corporate forms are necessary in

their existing form. In this connection, we have

examined the objectives of the European

Commission as regards the introduction of

these corporate forms and whether these

objectives have been met.

De i vores øjne væsentligste hensigter var dels

at overvinde selskabsretlige problemstillinger

In our opinion, the most significant objectives

were partly to overcome company-law
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ved sammenslutninger eller fusioner af

selskaber i forskellige medlemsstater og dels at

gøre de europæiske selskaber skattemæssigt

tillokkende. Disse to hensigter er ikke indfriet

til fulde; det er dog ved indførelsen af de

europæiske selskaber blevet muligt at

sammenslutte og fusionere selskaber på tværs

af medlemsstaterne. Dette er dog i mellemtiden

også muliggjort ved indførelsen af det 10.

selskabsdirektiv, som også gælder nationale

selskaber. Endvidere er der med indførelsen af

de europæiske selskaber ikke udarbejdet

tilhørende skatteregler, hvorfor selskaberne

følger de nationale skatteregler, hvor det har

hjemsted.

challenges regarding combinations and

mergers of companies in different member

states, and partly to make the European

companies more appealing for tax purposes.

The two objectives have not fully been met;

however, the introduction of the two European

companies has enabled the combination and

merger of companies across member states.

Though in the meantime, this was also made

possible by the implementation of the Tenth

Company Law Directive, which also applies to

national companies. Furthermore, the

introduction of the European companies has

not included the preparation of matching tax

rules, and therefore the companies comply with

the national tax rules of their registered office.

Selskabsretligt er de europæiske selskaber

reguleret af forordningerne for de europæiske

selskaber. Det betyder reelt, pga. den

udprægede brug af renvoi-teknik i

forordningerne, at det er national selskabsret i

den medlemsstat, hvor selskabet har

vedtægtsmæssigt hjemsted, der er gældende.

Det er således ikke en egentlig ensrettet

selskabslov for alle medlemsstaterne, der er

gældende, hvilket kan formindske incitamentet

fra virksomhedernes side til at vælge de

europæiske selskabsformer frem for de

nationale.

Pursuant to company law, the European

companies are governed by the regulations

applying to European companies. This means

that, due to the extensive use of the renvoi

technique in the regulations, the applicable

company law is the national company law of

the member state in which the company has

registered office consistent with the articles of

association. In other words, no actual

standardised company law exists for all

member states, which could reduce the

companies’ incentive to choose the European

corporate forms over the national ones.

Som nævnt foroven har et af de springende

punkter ved indførelsen af de europæiske

As mentioned above, one of the decisive factors

of the introduction of the European companies
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selskaber været, at reglerne ikke har omfattet

skatteområdet, hvor forordningen i stedet

henviser til nationale regler. Netop dette forhold

har fanget vores interesse, og vi har fundet et

eventuelt fremtidigt fælleseuropæisk regelsæt

på skatteområdet interessant. Derfor har vi

beskrevet det, der i daglig tale kaldes CCCTB

eller i sit fulde navn Common Consolidated

Corporate Tax Base – på dansk: En fælles

konsolideret EU-selskabsskattebase. Ideen bag

dette regelsæt er, at selskaber og koncerner med

aktiviteter i flere lande skal kunne vælge at lade

sig beskatte efter ét fælles regelsæt frem for at

blive beskattet efter op til 27 forskellige

regelsæt. Regelsættet er ikke vedtaget, da

skatteområdet er et særdeles svært område for

medlemsstaterne at blive enige på, og en

eventuel vedtagelse af regelsættet skal være

enstemmig.

has been that the regulations have not

comprised tax matters in which cases the

regulations refer to national tax rules. This

matter in particular has caught our attention,

and we found a possible future common

European set of tax rules interesting. To this

end, we have described the commonly known

CCCTB or unabbreviated the Common

Consolidated Corporate Tax Base. The idea

behind this set of rules is that companies and

groups with activities in numerous countries

can choose taxation according to one common

set of rules and not be tax according to as many

as 27. The set of rules has not been adopted as

it is particularly difficult for the member states

to find common ground concerning tax matters.

Further, a possible adoption of the set of rules

must be unanimous.

Konklusionen, på undersøgelsen om hvorvidt

de europæiske selskabsformer er nødvendige at

have i deres eksisterende form, er, at de ikke er

nødvendige. Vi baserer denne konklusion på, at

incitamenterne til at vælge disse selskabsformer

som vi ser det, er meget svære at få øje på.

Our conclusion as to whether the European

corporate forms are necessary in their current

form must be that they are not necessary. We

base our conclusion on the fact that the

incentives for the companies to choose these

corporate forms, in our opinion, are not

obvious.
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1 Indledning

Som bekendt har EU eksisteret i mange år, og international samhandel er på ingen måde et nyt

fænomen. Derfor giver det også fin mening, at udviklingen af selskabsretlige regler i EU har fundet

sted. Men hvor udbredt er anvendelsen og kendskabet til disse fælleseuropæiske selskabsformer

reelt?

Da vi først stiftede bekendtskab med disse europæiske selskabsformer, kom vi hurtigt frem til, at vi

reelt aldrig havde hørt om nogen selskaber, der var organiseret i en europæisk selskabsform.

Derfor stillede vi os selv spørgsmålet: ”Hvorfor har vi aldrig hørt om en fælles europæisk

selskabsform, og hvor udbredt kan fænomenet i det hele taget være?” Vi blev hurtigt enige om, at

udbredelsen af disse europæiske selskabsformer måtte være relativt begrænset.

Denne afhandling har derfor til formål at forsøge at fremme kendskabet til de fælleseuropæiske

selskabsformer, forstå hvordan disse er blevet til og bliver reguleret, samt om der er brug for disse

selskabsformer, og hvad der kan gøres af tiltag for at udbrede anvendelsesomfanget af disse.

Ovenstående ønske leder os naturligt videre til en mere konkret formulering af, hvordan

afhandlingens specifikke problemfelt skal se ud.

1.1 Problemformulering

Som nævnt allerede vil vi beskæftige os med de europæiske selskabsformer. Vi vil i den forbindelse

gerne undersøge, hvilke incitamenter, der har ligget til grund for dannelsen af disse europæiske

selskaber, og hvilke udfordringer og fordele der er forbundet med at anvende dem. Endvidere vil vi

undersøge, om disse selskabsformer er nødvendige, og hvad der eventuelt kan udbrede anvendelsen

af dem. For at tydeliggøre hvordan vi vil undersøge dette og som redskab til at kunne lave

velovervejede og relevante delkonklusioner, har vi valgt at opstille følgende delspørgsmål i vores

problemformulering:

Hvad har hensigterne været med indførelsen af de europæiske selskabsformer?

Er hensigterne med indførelsen af de europæiske selskaber opfyldt?

Hvordan er de selskabsretlige forhold for de europæiske selskabsformer?

Hvordan er de skatteretlige forhold for de europæiske selskabsformer?
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Er det selskabsretligt fordelagtigt at vælge de europæiske selskabsformer?

Er det skatteretligt fordelagtigt at vælge de europæiske selskabsformer?

Hvad er fordelene og ulemperne ved de europæiske selskabsformer?

Er de europæiske selskabsformer attraktive?

På baggrund af undersøgelserne af ovenstående delspørgsmål vil vi ultimativt besvare vores

hovedspørgsmål for afhandlingen:

Er de europæiske selskabsformer nødvendige i deres nuværende form?

1.2 Afgrænsning

Denne afhandling tager hovedsageligt udgangspunkt i offentligt tilgængelige oplysninger og

skrivelser mv. Dette hovedsageligt med vægt på lovtekster og andet juridisk materiale. Vores

materialeindsamling er afsluttet 6. februar 2011, og litteratur offentliggjort herefter vil således ikke

være en del af datagrundlaget.

Derudover har vi foretaget følgende praktiske afgrænsninger for at imødekomme, at afhandlingen

ikke bliver for omfattende:

Vi vil ikke behandle den danske selskabs- eller skatteret indgående men derimod drage paralleller

eller redegøre for afvigelser til den europæiske selskabsret, når dette er relevant.

Vi vil ikke behandle øvrige medlemslandes afvigelser til de europæiske selskabsformer men

derimod kun fokusere på dansk ret. Dog kan andre landes aspekter inddrages, hvis dette findes

relevant for forståelsen af den europæiske selskabsret eller lignende.

Afhandlingen har ikke til opgave at belyse de ”Europæiske Økonomiske Firma Grupper”, da disse

populært sagt kan opfattes som grænseoverskridende interessentselskaber1. Dette skyldes at denne

afhandling udelukkende har til opgave at belyse forholdene for kapitalselskaber, da dette er inden

for vores professionelle og personlige interesseområde.

1 Christensen, Jan Schans og Laursen, Sanne Dahl, Det Europæiske Selskab, side 127
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1.3 Metode og disposition

Udbredelsen af de europæiske selskabsformer er som beskrevet i opgaven meget beskeden. På

baggrund heraf har vi meget tidligt i processen besluttet, ikke at anvende kvantitative data ved

indsamling af empiri. Hovedparten af vores materialegrundlag til afhandlingen er da også lovtekster

og faglige artikler mv., da der på dette område som sagt ikke foreligger meget data. Ved inddragelse

af empirisk data har vi udvalgt få eksperter til uddybelse af områder hvor vi har fundet det relevant.

Afhandlingen er disponeret som den grafiske model skitserer:

Gennemgang af de selskabsretlige og
skatteretlige forhold

Problemformulering

Metode og disposition

Gennemgang af relevante
skatteafgørelser

Historie og hensigter med de
europæiske selskaber

CCCTB - En fælles konsolideret EU-
selskabsskattebase

Delawareeffekten og erhvervslivets
overvejelser

Konklusion og perspektivering

Indfrielse af hensigterne
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De grønne bokse illustrerer indledningen af afhandlingen, der indeholder problemformulering og

metode mv., mens den lyseblå boks illustrerer, at vi derefter vil gennemgå historien omkring de

europæiske selskaber, og hvad hensigterne med indførelsen har været. De mørkeblå bokse viser den

del af afhandlingen, hvor vil gennemgå de juridiske forhold, der knytter sig til de europæiske

selskaber. Den mørklilla boks viser den del, hvor vi vil kommentere på delawareeffekten, og de

overvejelser erhvervslivet har og har haft i relation til de europæiske selskaber. Slutteligt vil vi i de

mørkerøde bokse overordnet konkludere og perspektivere på afhandlingen.

1.4 Kildekritik

Da hovedparten af den anvendte litteratur består af lovtekster og andre juridiske dokumenter, er der

ikke fagligt grundlag for at tillægge en decideret kritisk holdning til materialet. Derudover kan det

nævnes, at retspraksis på området må betragtes som relativt ukendt grundet områdets forholdsvist

begrænsede udbredelse.

Ud over lovtekster og bøger, der omhandler denne lovgivning, er diverse hjemmesider anvendt for

at få kendskab til disse selskabsformer. Der er dog oftest tale om hjemmesider som Erhvervs- og

Selskabsstyrelsen og EU-hjemmesider, der er offentlige myndigheder, hvorfor vi ikke ser grundlag

for at foretage en kritisk gennemgang af disse. Blandt andet er hjemmesiden http://ecdb.worker-

participation.eu/index.php brugt til at få et overblik over de registrerede SE-selskaber i hele EU. Da

denne hjemmeside er finansielt støttet af EU-kommissionen2 og får sine data fra ETUI (The

European Trade Union Institute)3 vurderer vi også, at disse data er valide, og udtræk fra denne

hjemmeside har dog også været fuldt ud i overensstemmelse med Erhvervs- og Selskabsstyrelsens

register.

2 http://ecdb.worker-participation.eu/about_etui_rehs.php
3 http://ecdb.worker-participation.eu/faq.php
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2 Den europæiske selskabsret og unionens historie i overskrifter

Inden vi går i gang med analysen af de europæiske selskabsformer vil vi kort redegøre for den

europahistorie, som har ført frem til de EU-forhold, som vi kender i dag.

Fundamentet for et samlet Europa går helt tilbage til efterkrigstiden og er som udgangspunkt tænkt

som et middel til at undgå lignende stridigheder i fremtiden. Allerede i 1950, nærmere betegnet 9.

maj, fremlægger den franske udenrigsminister Robert Schuman en idé om et samlet europæisk

samarbejde, hvilket også kaldes ”Schuman-erklæringen”. Allerede 18. april 1951 indgår seks lande

en traktat, der skal bringe deres fælles kul- og stålindustri under samlet ledelse. Ideen med dette er,

at landene, Belgien, Frankrig, Holland, Italien, Luxembourg og Tyskland ikke længere på egen

hånd skal kunne fremstille våben på egen hånd, der kan bruges mod de andre. Dette samarbejde,

som kaldes ”Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab”, gør, at deltagerlandene op gennem

halvtredserne nærmer sig hinanden mere og mere både økonomisk og politisk med netop det formål

at skabe varig fred4.

Denne harmonisering udmønter sig i, at de seks deltagerlande 25. marts 1957 underskriver Rom-

traktaten, som betyder begyndelsen på ”Det Europæiske Økonomiske Fællesskab” også kaldet EØF

(Senere ”Det Europæiske Fællesskab” i daglig tale EF). Dette bygger på ideen om et fællesmarked

landene imellem, hvor arbejdskraft, varer og tjenesteydelser kan bevæge sig frit mellem grænserne5.

Sidenhen indfører de seks medlemslande i EF en fælles landbrugspolitik i 1962 og afskaffer tolden

på varer handlet mellem landene i 19686. Allerede i 1959 ses de første tanker på vejen mod

dannelsen af et europæisk selskab, da professor Pieter Sanders holder talen om behovet for en

fælleseuropæisk selskabsform ”Towards a European Company?”. Pieter Sanders blev efterfølgende

i december 1966 bedt om at udarbejde et forslag til en forordning om et europæisk selskab og tre og

et halvt år efter fremlagde EU-Kommissionen ”første forslag til forordningen om det europæiske

selskab”7.

Det vil dog vise sig, at denne forordning langt fra vil være den sidste i, hvad der bliver et

mangeårigt og genstridigt arbejde, på vejen til at nå konsensus om en fælleseuropæisk selskabsform

mellem EU’s medlemsstater.

4 Internetportalen til EU, http://europa.eu/abc/history/1945-1959/index_da.htm
5 Internetportalen til EU, http://europa.eu/abc/history/1945-1959/index_da.htm
6 Internetportalen til EU, http://europa.eu/abc/history/1960-1969/index_da.htm
7 Christensen, Jan Schans og Laursen, Sanne Dahl, Det Europæiske Selskab, side 40
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1. januar 1973 sker den første udvidelse af samarbejdet, hvor Danmark, Irland og Storbritannien

indlemmes8. Forøgelsen tager herfra stille og rolig fart med tilgangen af Grækenland i 1981

efterfulgt af Portugal og Spanien i 1986. I dag rummer EU 27 forskellige medlemsstater9.

Arbejdet med den europæiske selskabsform kommer første gang reelt til udtryk i 1985 ved

”forordningen om europæiske økonomiske firmagrupper” også kaldet EØFG. Denne betegnelse

dækker over en form for grænseoverskridende interessentselskab. Der er således ikke tale om et

kapitalselskab, men denne forordning er klart et tegn på, at arbejdet mod de europæiske

selskabsformer er fremskridende10.

I 1989 falder Berlinmuren og dermed er dette markante symbol på den kolde krig bragt til ende.

Allerede i 1990 indtræder Østtyskland i EU efter genforeningen af Tyskland11. De oprindelige

tanker om et samlet Europa for at undgå intern bekrigelse ser ud til for alvor at være fuldendt.

EF, som i sin tid udsprang af ”Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab” tilbage i 1951, bliver med

Maastricht traktatens underskrivelse 7. februar 1992 til ”Den Europæiske Union” også kaldet EU,

som vi kender det i dag. Med Maastricht traktaten aftales klare regler for den fremtidige fælles

europæiske valuta, fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og et tættere samarbejde om retlige og

indre anliggender12. Fællesskabet bliver hermed til en union, og hvad der oprindeligt startede som et

samarbejde mellem medlemslande ligner nu mere og mere en integreret enhed. Netop den fælles

europæiske valuta indføres i 11 medlemsstater 1. januar 1999, men dog kun på de finansielle

markeder8. Håndterbare sedler og mønter følger dog tre år efter 1. januar 200213.

Ved starten af indeværende årtusinde har Europas stater således nærmet sig hinanden, og

institutionen EU har gennemgået markante forandringer, men hvad der startede som en visionær

tale for ca. 40 år siden om en fælleseuropæisk selskabsform lader stadig vente på sig.

8 Internetportalen til EU, http://europa.eu/abc/history/1970-1979/index_da.htm
9 Internetportalen til EU, http://europa.eu/abc/history/1980-1989/index_da.htm
10 Christensen, Jan Schans og Laursen, Sanne Dahl, Det Europæiske Selskab, side 127
11 Internetportalen til EU, http://europa.eu/abc/history/1990-1999/index_da.htm
12 Internetportalen til EU, http://europa.eu/abc/history/1990-1999/index_da.htm
13 Internetportalen til EU, http://europa.eu/abc/history/2000_today/index_da.htm
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2.1 Medlemsstaternes kontroverser omkring en supranational europæisk selskabsform

Med forordningen om det europæiske selskab fra 1966 begyndte EU’s arbejde med den europæiske

selskabsform. Men hvorfor skulle der gå over tre årtier, før en egentlig europæisk selskabsret blev

vedtaget?

Da EU-Kommissionen 30. juni 1970 fremlagde det første forslag til forordning om det europæiske

selskab var der tale om et meget detaljeret og omfattende tekst indeholdende 284 artikler. Allerede

her var der indarbejdet regler om medarbejderindflydelse, og netop dette område skulle vise sig at

være meget kompliceret, og var i mange år årsagen til, at de enkelte medlemsstater ikke kunne

komme til enighed14. Nemlig den diversitet, der er mellem medlemsstaterne, og som mest af alt

udspringer fra kulturforskelle, er årsagen til de mange stridigheder.

Netop graden af medarbejderindflydelse er historisk set meget forskelligt fra land til land. I Norden

og de germanske lande er medarbejderindflydelse en fast del af lovgivningen, og opfattelsen er

grundlæggende at medarbejderindflydelse er en vigtig del af en fornuftig ledelsesstruktur. Disse

lande har en meget demokratisk tilgang til magtfordelingen i selskaberne og anser dette som en

naturlig ret. Derimod er billedet anderledes i Storbritannien, Irland og Spanien, hvor sådanne regler

om medarbejderindflydelse ikke er inkorporeret i selskabslovgivningen15.

Konflikten har således været, at lande som Tyskland, Holland og Danmark ikke ønsker at give

afkald på deres bestemmelser om medarbejderindflydelse, og modsat vil de andre lande ikke

pålægges bestemmelser om påtvunget medarbejderindflydelse, som de ikke tidligere har anvendt.

Dette skyldes også, at sådanne bestemmelser for et europæisk selskab på sigt ville kunne have

effekt på national ret via direktiver udstedt af EU16.

2.2 Udfordringer for det indre marked

I 1985 blev den såkaldte hvidbog offentliggjort af EU-Kommissionen, som havde til opgave at

skabe det indre marked inden udgangen af 1992. For at overholde dette, blev der lagt en tidsplan,

som blandt andet indebar, at reglerne for SE-selskabet skulle være vedtaget inden 1992. Dette blev

anført som en betingelse for, at det indre marked kunne gennemføres. I hvidbogen lagde EU-

Kommissionen op til, at der i mellemtiden skulle ske en tilnærmelse af de enkelte medlemsstaters

lovgivninger på området, således at man langsomt nærmede sig en harmonisering. Igen i 1987

14 Christensen, Jan Schans og Laursen, Sanne Dahl, Det Europæiske Selskab, side 40 og 41
15 Christensen, Jan Schans og Laursen, Sanne Dahl, Det Europæiske Selskab, side 40 og 41
16 Christensen, Jan Schans og Laursen, Sanne Dahl, Det Europæiske Selskab, side 40 og 41
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opfordrede Det Europæiske Råd de bemyndigede instanser til at fremskynde harmoniseringen af

medlemsstaternes selskabsret, således at dette kunne muliggøre oprettelsen af et europæisk selskab.

Efterfølgende blev der af EU-Kommissionen i 1988 vedtaget et memorandum, hvor der blev

redegjort for de væsentligste udfordringer forbundet med vedtagelsen af det europæiske selskab.

Dette memorandum indeholdt også løsningsforslag til de oplistede problemstillinger17. Igen

understregede denne tekst, at oprettelsen af et europæisk selskab var essentielt for, at det

europæiske erhvervsliv kunne operere frit over EU’s grænser og udnytte alle fordelene ved det indre

marked. Følgende punkter blev blandt andre oplistet som de største udfordringer for de

grænseoverskridende aktiviteter, som et europæisk selskab skulle kunne løse18:

 Manglende mulighed for grænseoverskridende opkøb, fusioner eller stiftelser af nye selskaber

på tværs af landegrænser.

 Skattemæssige udfordringer som forskellig beskatning af kapitalgevinster ved

virksomhedshandler og dobbeltbeskatning af udbytte.

 Diversiteten i de enkelte medlemsstaters selskabslovgivninger.

 Udfordringer med at håndtere europæiske koncerner samlet, da koncerndefinitionen afviger

mellem de enkelte medlemsstater.

 Endelig kan alle disse ovenstående udfordringer skabe psykologiske barrierer for et effektivt

grænseoverskridende erhvervsliv.

Disse nævnte udfordringer for et velfungerende indre marked, som de europæiske selskaber skulle

afhjælpe, vil vi analysere senere i opgaven for at se, om den europæiske selskabsret har

imødekommet sine egne mål.

Vi vil i næste kapitel komme ind på netop, hvad hensigterne med det europæiske selskab var,

hvilket spiller tæt sammen med ovenstående liste over udfordringerne for samhandlen i det indre

marked.

17 Christensen, Jan Schans og Laursen, Sanne Dahl, Det Europæiske Selskab, side 42
18 Christensen, Jan Schans og Laursen, Sanne Dahl, Det Europæiske Selskab, side 42
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2.3 Mange års genstridigheder får en ende

Endelig efter mange års forhandlinger mellem medlemsstaterne, især med fokus på

medarbejderindflydelsen, godkendte Europa-Parlamentet 3. september 2001 medarbejder-

direktivet19. Netop medarbejderindflydelsen vil vi komme tilbage til i kapitel 4.5.

Således var vejen banet for, at både forordningen og medarbejderdirektivet kunne godkendes,

hvilket skete med Europarådets vedtagelse 8. oktober 200120. Dette udmunder således i, at den

danske selskabsret ”lov nr. 363 af 19. maj 2004 om det europæiske selskab”, bliver til. Denne lov

vil efterfølgende i afhandlingen blive benævnt som SE-loven21. Rent praktisk var det fra og med 8.

oktober 2004 muligt at stifte et SE-selskab i Danmark22.

SE-selskabet, hvor SE står for ”Societas Europaea” kan overordnet set betegnes som en europæisk

pendant til aktieselskabet, som vi kender det fra dansk selskabsret.

Fra og med 18. august 2006 har det dog også været muligt at stifte, hvad der betegnes som et

europæisk andelsselskab, et SCE-selskab. SCE står for ”Societas Coorperativa Europaea”. Til

sammenligning kan man i dansk selskabsret finde et a.m.b.a., hvilket står for andelsselskab med

begrænset ansvar23. Vi vil komme yderligere ind på forskellene mellem disse to selskabstyper, SE

og SCE i kapitel 4.6.

På nuværende tidspunkt finder der også forhandlinger sted i medlemsstaterne om ”forordningen om

statutten for det europæiske private selskab”, som er et privat europæisk selskab også kaldet SPE-

selskabet, der står for ”Societas Privata Europaea”. Dette selskab vil på mange områder minde om

det danske anpartsselskab, ApS, som kendetegnes ved et mindre kapitalkrav, end det er tilfældet

ved SE-selskabet. Igen ved denne forordning er det spørgsmålet, om det er medarbejderindflydelsen

i selskabets ledelsesorganer, der skaber politiske uenigheder24. Forhandlingerne er efterhånden så

langt fremme, at det nok udelukkende er et spørgsmål om tid, før denne forordning bliver vedtaget i

EU. Hvorvidt vi mener, om der er behov herfor, vil vi kort komme ind på i nærværende afhandlings

perspektivering i kapitel 13.

19 Christensen, Jan Schans og Laursen, Sanne Dahl, Det Europæiske Selskab, side 49-50
20 Christensen, Jan Schans og Laursen, Sanne Dahl, Det Europæiske Selskab, side 49-50
21 Christensen, Jan Schans og Laursen, Sanne Dahl, Det Europæiske Selskab, side 49-50
22 Forordningen om statut for det europæiske selskab (SE), EF nr. 2157/2001, artikel 70
23 http://www.kgn.dk/p11.asp
24 Europaudvalget 2009-10, EUU alm. del Bilag 158, Offentligt. Referat af 11. Europaudvalgsmøde, fredag 27.
november 2009. Punkt 5. ”Rådets forordning om statutten for det europæiske private selskab” side 346-351.



2.4 Den europæiske selskabsrets udbredelse i dag

Som beskrevet har muligheden for stiftelse af et europæisk selskab været mange år undervejs, men

siden 2004 har det været muligt at stifte SE

aktieselskaber i de pågældende medlemsstater. For at finde en indikator på

SE-selskaber har haft indtil videre

at hente en oversigt over alle etablerede SE

http://ecdb.worker-participation.eu

Institute, ETUI, som er en non-profit organisation grundlagt i Belgien. For kild

til selvstændigt afsnit herfor under indledningen.

Figur 2.4, SE-selskaber fordelt på medlemsstater pr. 5. oktober 2010

Figuren er som sagt baseret på udtræk fra ovenstående hjemmeside

registrerede SE-selskaber på tilhørsforhold til medlemsstater mv. Den fulde oversigt over SE

selskaberne fremgår af bilag 1. Pr. 5. oktober 2010,

etablerede SE-selskaber. Derudover

selskaber, som er under stiftelse, men hvor dette ikke er endeligt.

fordeler sig på 21 lande, hvoraf 305 af selskaber

48% af alle eksisterende SE-selskaber. Dernæst var Tyskland det land med

SE-selskaber på 146 styks svarende til 23%. Således er godt 71% af alle etablerede SE

fordelt på kun to lande25.

25 Alle tal er udtrukket ved gennemgang af bi

Tyskland;
146; 23%
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2.4 Den europæiske selskabsrets udbredelse i dag

Som beskrevet har muligheden for stiftelse af et europæisk selskab været mange år undervejs, men

siden 2004 har det været muligt at stifte SE-selskaber i stedet for tilsvarende alternativer for

aktieselskaber i de pågældende medlemsstater. For at finde en indikator på, hvor stor succes disse

selskaber har haft indtil videre, vil vi kigge på udbredelsen af disse i dag. Dette har vi gjort ved

ersigt over alle etablerede SE-selskaber pr. 5. oktober 2010 fra hjemmesiden

participation.eu. Hjemmesiden udbydes og opdateres af European Trade Union

profit organisation grundlagt i Belgien. For kild

til selvstændigt afsnit herfor under indledningen.

selskaber fordelt på medlemsstater pr. 5. oktober 2010 (egen tilvirkning ud fra bilag 1)

ret på udtræk fra ovenstående hjemmeside, der fordeler alle nuværende

selskaber på tilhørsforhold til medlemsstater mv. Den fulde oversigt over SE

. Pr. 5. oktober 2010, da vi lavede udtrækket, var der i alt 638

Derudover har samme hjemmeside samme dag registreret 20 ”planlagte”

som er under stiftelse, men hvor dette ikke er endeligt. De etablerede SE

på 21 lande, hvoraf 305 af selskaberne har hjemsted i Tjekkiet, hvilket svarer

selskaber. Dernæst var Tyskland det land med den største udbredelse

selskaber på 146 styks svarende til 23%. Således er godt 71% af alle etablerede SE

Alle tal er udtrukket ved gennemgang af bilag 1

Tjekkiet; 305;
48%

Tjekkiet

Tyskland

Holland

Storbritanien

Slovakiet

Frankrig

Luxembourg

Østrig

Cypern

Andre

Som beskrevet har muligheden for stiftelse af et europæisk selskab været mange år undervejs, men

tedet for tilsvarende alternativer for

hvor stor succes disse

vil vi kigge på udbredelsen af disse i dag. Dette har vi gjort ved

fra hjemmesiden

udbydes og opdateres af European Trade Union

profit organisation grundlagt i Belgien. For kildekritik henvises der

(egen tilvirkning ud fra bilag 1)

, der fordeler alle nuværende

selskaber på tilhørsforhold til medlemsstater mv. Den fulde oversigt over SE-

var der i alt 638

registreret 20 ”planlagte”

etablerede SE-selskaber

hvilket svarer til hele

den største udbredelse af

selskaber på 146 styks svarende til 23%. Således er godt 71% af alle etablerede SE-selskaber
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De efterfølgende lande er Holland, Storbritannien og Slovakiet med henholdsvis 25, 24 og 23 SE-

selskaber, der samlet svarer til 11%. Dernæst ligger de resterende lande som nævnt i ovenstående

figur fra Frankrig til Cypern med hver især mellem 20 og 10 SE-Selskaber. I bunden ligger

Danmark med blot to SE-selskaber; samme antal som Polen og Spanien, og kun overgået i negativ

retning af Portugal med et enkelt SE-Selskab.

Af konklusioner på ovenstående tal fremkommer umiddelbart tre forhold. For det første er det totale

antal af SE-selskaber i medlemslandende tilsyneladende meget lavt med blot 638 selskaber. Til

sammenligning er der alene i Danmark over 35.000 aktieselskaber. Derudover er der godt 75.000

anpartsselskaber.26 For det andet kan vi konkludere, at selskabsformen nærmest ikke anvendes i

Danmark, hvor kun to SE-selskaber er etableret pr. 5. oktober 2010. Derfor vil vi gerne undersøge,

hvorfor udbredelsen, i EU generelt men specielt i Danmark, er så relativt beskeden. Endeligt kan vi

se, at klart størstedelen af SE-selskaberne, nærmere betegnet 71%, er tilhørende i Tyskland og

Tjekkiet. Med hensyn til Tyskland er det fint i overensstemmelse med vores forventning, at en så

stor økonomi som den tyske har en stor andel af de stiftede SE-selskaber. Om dette lige skal være

23% kan vi ikke vurdere, men andelen virker ikke umiddelbart usandsynligt. Derimod virker det

meget bemærkelsesværdigt, at et land som Tjekkiet, som ikke kan betegnes som en stor økonomi,

skiller sig så meget ud og har 48% af SE-selskaberne. Vi vil derfor gerne forsøge at undersøge,

hvad der tilsyneladende gør det særligt attraktivt at etablere selskaber i SE-form i netop Tjekkiet.

Dette vil vi komme ind på i kapitel 9.3.

Selvom en decideret EU-forfatning blot er undervejs, om end den er meget omdiskuteret,

gennemsyrer EU-retten i dag mange nationale love gennem talrige direktiver, traktater og

forordninger. Derfor virker det også hensigtsmæssigt, at der foreligger en fælleseuropæisk

selskabsform. Den relativt begrænsede udbredelse af SE-selskaberne leder imidlertid tankerne hen

på, hvad præcis disse selskabsformer skal anvendes til?

26 http://dbinteractive.dbsverige.se/Denmark/Rad&tips/bolagsfo.htm (jf. Danmarks Statestik’s hjemmeside er de seneste
data fra 2008 til sammenligning knap 33.000 aktieselskaber og godt 73.000 anpartsselskaber)
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3 Hensigterne med SE- og SCE-selskaberne

For overhovedet at kunne tage stilling til, om indførelsen af de europæiske selskabsformer har været

relevant, og om indførelsen kan betegnes som en succes, vil vi først kortlægge, hvad hensigten med

indførelsen af disse selskabsformer fra EU’s side var. For at belyse hensigten vil vi senere opliste de

punkter, som EU-Kommissionen i deres memorandum af 8. juni 1988 anførte, at de europæiske

selskaber skulle indeholde27. Memorandummet redegør for de væsentligste problemer i forbindelse

med vedtagelsen af det europæiske selskab, og giver anvisninger på mulige løsningsforslag28.

Memorandummet blev vedtaget under henvisning til den såkaldte Hvidbog fra EU-Kommissionen,

som blev offentliggjort 14. juni 1985 i forbindelse med, at det netop var blevet vedtaget at skabe det

indre marked29.

Forudgående for dette kapitel, har vi i afsnit 2.2 om udfordringer for det indre marked, skrevet

omkring de problemer og udfordringer, der bl.a. var ved grænseoverskridende aktiviteter. Dette

afsnit bør læses og ses som indledning til dette afsnit for forståelsens skyld.

Forneden oplistes punkterne (i lettere omskrevet form, men med samme substans), som omtalt i

ovenstående afsnit. Forordningen for det europæiske selskab skulle være:

 valgfri for virksomhederne (valgfrihed mellem national hhv. europæisk selskabsform),

 grænseoverskridende i sit sigte (overvinde selskabsretlige problemstillinger ved at

sammenslutte eller fusionere selskaber i forskellige medlemsstater),

 skattemæssigt tillokkende,

 et socialt fremskridt i kraft af fælles regler om lønmodtageres medindflydelse og

 et symbol på samspillet mellem de forskellige selskabsretlige traditioner i Vesteuropa (en

fælles selskabslov for medlemsstaterne).

Med andre ord er der altså tale om en forestilling om, at det europæiske selskab ville kunne fremme

grænseoverskridende fusioner og sammenslutninger mellem selskaber i medlemsstaterne, afhjælpe

skattemæssige problemstillinger og udfordringer på tværs af medlemsstaterne, forbedre og ensrette

lønmodtagernes retsstilling og være et symbol på et samspil mellem de forskellige medlemsstaters

27 Christensen, Jan Schans og Laursen, Sanne Dahl, Det Europæiske Selskab, side 43-44
28 Christensen, Jan Schans og Laursen, Sanne Dahl, Det Europæiske Selskab, side 43-44
29 Christensen, Jan Schans og Laursen, Sanne Dahl, Det Europæiske Selskab, side 43
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selskabsretlige traditioner i form af en fælleseuropæisk selskabslov. Endeligt skulle der være tale

om, at en europæisk selskabsform skulle være valgfri.

Vi vil i det følgende konkretisere hensigterne yderligere.

Hvad angår det første punkt som er valgfrihed, siger punktet sig selv. Det er således hensigten med

indførelsen af de europæiske selskabsformer, at der skal være tale om, at aktionærerne eller

andelshaverne selv skal kunne vælge mellem et europæisk selskab eller et nationalt selskab.

Kigger vi på det andet punkt omkring overvindelse af selskabsretlige problemstillinger i forbindelse

med grænseoverskridende fusioner og andre sammenslutninger, er der tale om, at forordningerne

skal indeholde selskabsretlige regler, som direkte regulerer disse omdannelser, og som muliggør

disse omstruktureringer på tværs af medlemsstaternes grænser.

Det tredje punkt som siger, at forordningen skulle være skattemæssigt tillokkende, kan deles op i to

hovedområder. Dels hensigten at afhjælpe de skattemæssige udfordringer ved grænseoverskridende

fusioner og for det andet udfordringen ved den løbende beskatning af selskaber, de mange

forskellige nationale skatteregler taget i betragtning.

I Danmark er lønmodtagernes medindflydelse reguleret i selskabsloven for aktieselskaber og for

andelsselskabers vedkommende i aftaler (da der ikke er lovgivning inden for dette område for

andelsselskaber). Vi gennemgår området yderligere i kapitel 4.5. Det, der menes med punkt fire

omkring et socialt fremskridt i kraft af fælles regler om lønmodtageres medindflydelse, er, at

forordningerne skulle indeholde regler herom således, at det blev ensrettet i alle medlemsstater, da

reglerne på daværende tidspunkt var meget forskellige i de forskellige medlemsstater.

Punkt fem lægger op til, at forordningen skal udgøre en fælleseuropæisk selskabslov på tværs af

medlemsstaterne. Uanset i hvilken medlemsstat et europæisk selskab har hjemsted, så vil det blive

reguleret af de samme selskabsretlige regler. Et selskab i fx Danmark og Frankrig vil derfor blive

reguleret af det samme regelsæt.

I løbet af afhandlingen vil vi gennemgå selskabsformerne, stiftelsesprocessen og de skattemæssige

forhold og derefter konkludere om hensigterne er indfriet.
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Vi henviser til kapitel 11 for en konklusion om indfrielsen af hensigten med indførelsen af de

europæiske selskaber.
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4 Selskabsretlige forhold

Vi vil i det følgende gennemgå selskabsformerne SE og SCE set ud fra et selskabsretligt synspunkt.

Før vi går i dybden med selskabsformerne vil vi kort drage paralleller til de danske selskabsformer;

forstået på den måde, at vi vil relatere de enkelte europæiske selskaber til deres pendant i dansk

selskabsret. Dette så det er tydeligt, hvilke typer selskaber der overordnet er tale om.

Efter vi har gennemgået selskabsformerne ud fra et selskabsretligt synspunkt, vil vi kommentere på

væsentlige forskelle og ligheder mellem selskabsformerne.

Vi vil slutte gennemgangen af selskabsformerne med at kommentere på forskellene mellem de

europæiske og danske.

4.1 Renvoi-teknik

I forordningen for henholdsvis SE-selskabet og SCE-selskabet er der en del bestemmelser, der

indeholder en begrænset regulering suppleret med en henvisning til national ret, også kaldet renvoi.

Samspillet mellem forordningerne og national ret medfører, at retskildeanvendelsen er en smule

vanskelig.

Vi har under gennemgangen af henholdsvis SE-selskabet og SCE-selskabet gennemgået

retskildehierarkiet for at gøre området mere overskueligt. Dvs., at vi har forsøgt at skitsere hvilke

retskilder, der skal benyttes og i hvilken eventuel rangorden i hhv. kapitel 4.3.1 og 4.4.4.

Efter vores mening står det meste i forordningen, hvorimod henholdsvis SE-loven og SCE-loven i

dansk ret kun indeholder det man i Danmark har været nødt til at implementere fra lovgivers side –

og stadig inden for de rammer forordningerne tilsiger.

4.2 Definition af Fællesskabet

Definitionen af ”Fællesskabet” skal i denne afhandling forstås som nationerne i EU og EØS, som

består af tre nationer ud over de 27 EU-medlemsstater; Island, Liechtenstein og Norge.30

30 Internetportalen til EU, http://europa.eu/abc/history/1980-1989/index_da.htm



Side 23 af 141

Før vi gennemgår de enkelte europæiske selskabsformer, vil vi kort redegøre for parallellerne

mellem disse selskabsformer og de traditionelle selskabsformer i dansk ret, som vi kender dem.

4.3 Paralleller til de danske selskabsformer

Som nævnt indledningsvist kan der drages overordnede paralleller mellem den europæiske

selskabsret og den danske. I diagramform kan dette synliggøres på følgende måde:

Figur 4.3, sammenligningsgrundlag mellem den europæiske og den danske selskabsret (egen tilvirkning)

Ovenstående figur giver et overblik over de europæiske selskabsformer, der eksisterer i dag og det

fremgår heraf, hvad denne selskabs- eller virksomhedsform svarer til i dansk ret og hvilke love der

regulerer dette på europæisk og dansk niveau. Der er dog tale om en flydende overgang for hvad,

der regulerer SE- og SCE-selskaberne, da disse jf. deres respektive forordninger følger de

tilsvarende nationale lovgivninger. Hvad angår SE- og SCE-selskaberne er det forholdsvist ligetil at

gennemskue hvad, deres pendanter er i dansk ret. Dette skyldes, at lovgivningernes ordlyd åbenlyst

illustrerer dette. Således fremgår følgende af SE-lovens § 1: ”De bestemmelser, som er fastsat i

denne lov, finder anvendelse på alle europæiske aktieselskaber”. Ligeledes hedder SCE-loven ”Lov

om det europæiske andelsselskab” og at følgende fremgår af lovens § 1: ” De bestemmelser, som er

fastsat i denne lov, finder anvendelse på alle europæiske andelsselskaber”.

Ovenstående to selskaber har karakter af kapitalselskab, hvorimod EØFG’en ikke har kapitalkrav,

og at deltagerne i denne forretningsform ikke hæfter begrænset men derimod ubegrænset og

solidarisk. Sammenhængen mellem netop EØFG og dansk ret kan ikke direkte læses ud af

lovteksten for de Europæiske Økonomiske Firma Grupper, EØFG. I følge bogen ”Det Europæiske

Selskab” er der også tale om en juridisk form, som tager udgangspunkt i en kendt fransk

SE SCE EØFG SPE

SE-forordning SCE-forordning EØFG-forordning Afventer

Pendant i dansk ret A/S a.m.b.a. I/S ApS

EU SE-lov SCE-lov LBKG-EØFG Afventer

DK SEL LEV LEV SEL

EU 900.000 DKK 225.000 DKK Intet 60.000 DKK

DK 500.000 DKK Intet Intet 80.000 DKK

EU Begrænset Begrænset
Ubegrænset og

solidarisk
Begrænset

DK Begrænset Begrænset

Personligt,

ubegrænset og

solidarisk
Begrænset

Kapitalkrav

Hæftelse

Retsgrundlag

EU selskabsform

Lovgivning
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konstellation og svarer til, hvad der bedst kan beskrives som et grænseoverskridende

interessentselskab.31

For at understøtte at der er tale om et grænseoverskridende interessentselskab, kan følgende

kendetegn fremhæves fra EØFG-forordningen:

 Firmagruppens formål er at lette eller udvikle medlemmernes økonomiske aktiviteter og at

forbedre eller øge resultaterne af disse aktiviteter; det er ikke firmagruppens formål at opnå

økonomisk gevinst for sig selv.32

 Når en forretningsfører handler på gruppens vegne, forpligtiger han denne over for

tredjemand, uanset om handlingerne falder uden for firmagruppens formål, medmindre

gruppen godtgør, at tredjemand vidste, at forhandlingen ikke var omfattet af firmagruppens

formål33

 Den økonomiske gevinst, der følger af firmagruppens virksomhed, betragtes som

medlemmernes egen økonomiske gevinst og fordeles mellem dem i det forhold, der er

fastsat i stiftelsesoverenskomsten, eller, hvis et sådant ikke er fastsat, i lige store dele.34

 Firmagruppens medlemmer hæfter ubegrænset og solidarisk for gruppens gældsforpligtigelser

af enhver art.35

Den mest åbenlyse forskel mellem det danske interessentskab og EØFG’et er dog, at der i EØFG’et

kan deltage juridiske og fysiske personer, hvorimod der i et interessentskab blot kan deltage fysiske

personer. Da der med EØFG’et ikke er tale om et kapitalselskab, vil vi ikke komme nærmere ind på

behandlingen af dette.

SPE-selskabet er som sagt endnu ikke vedtaget, men det fremgår tydeligt af lovforarbejderne, at der

er tale om et europæisk anpartsselskab under opsejling36.

31 Christensen, Jan Schans og Laursen, Sanne Dahl, Det Europæiske Selskab, side 127
32 Rådets forordning af 25. juli 1985 om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper (EØFG), Artikel 3, stk. 1,
hvilket understøtter, at der er tale om et samarbejdsforum for deltagende enheder, ligesom det er tilfældet for
interessentskaber, hvor hver interessent i samarbejde med de øvrige fremmer sine egne økonomiske muligheder i kraft
af fællesskabet
33 Rådets forordning af 25. juli 1985 om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper (EØFG), Artikel 20, stk. 1,
2. pkt., hvilket tydeliggør, at EØFG’en kan tegne sig som én samlet enhed, trods karakteren af samarbejdsforum for
selvstændige erhvervsdrivende, ligesom vi kender det fra interessentskabet
34 Rådets forordning af 25. juli 1985 om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper (EØFG), Artikel 21, stk. 1,
hvilket viser at enheden er økonomisk transparent, ligesom vi kender det fra interessentskabet
35 Rådets forordning af 25. juli 1985 om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper (EØFG), Artikel 24, stk. 1,
hvilket understreger hæftelsesformen, som vi også kender den fra interessentskabet
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4.4 Redegørelse for SE-selskabet

4.4.1 Retskilder og retskildehierarki

Lovhjemmel for SE-selskabet i EU-retlig henseende findes i forordningen om statut for det

europæiske selskab, som yderligere er indarbejdet i dansk ret som lovbekendtgørelse 2006-06-15 nr.

654 om det det europæiske selskab (SE-loven).

I forordningens artikel 9, stk. 1, er der oplistet et generelt retskildehierarki, som SE-selskabet er

omfattet af:

a) bestemmelserne i forordningen

b) bestemmelser i SE-selskabets vedtægter, når forordningen udtrykkeligt tillader det

c) følgende bestemmelser for så vidt angår spørgsmål, som ikke er omfattet af forordningen, eller,

når et spørgsmål kun delvis er omfattet, for så vidt angår de aspekter, som ikke er omfattet af

forordningen:

i. den lovgivning, der er vedtaget af medlemsstaterne i medfør af fællesskabsforanstalt-

ninger, der specifikt vedrører SE-selskabet

ii. den lovgivning i medlemsstaterne, som ville finde anvendelse på et aktieselskab, der er

stiftet i overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat, hvor SE-selskabet har

sit vedtægtsmæssige hjemsted

iii. bestemmelserne i SE-selskabets vedtægter efter samme regler som dem, der gælder for

et aktieselskab, der er stiftet i overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat,

hvor SE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted.

Princippet i forordningen er således, at de anliggender den tager stilling til, reguleres af netop

forordningen. Imidlertid giver forordningen udtrykkeligt et SE-selskab nogle muligheder for at

træffe bestemmelse om et forhold i sine vedtægter, som i givet fald ville være gældende. Dernæst

gælder den pågældende medlemsstats særlige lovgivning om SE-selskabet, som i Danmark er SE-

loven. Efter det vil medlemsstaternes almindelige aktieselskabslovgivning finde anvendelse, og

såfremt der stadig er uafklarede forhold, som ikke kan afklares ved hjælp af ovenstående kilder, er

det SE-selskabets vedtægter, der er gældende.37

36 Christensen, Jan Schans og Laursen, Sanne Dahl, Det Europæiske Selskab, side 84-85
37 Christensen, Jan Schans og Laursen, Sanne Dahl, Det Europæiske Selskab, side 71
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Det kan således kort opsummeres, at forordningen rangerer øverst i retskildehierarkiet, den

specifikke nationale SE-lovgivning rangerer derunder, mens den almindelige nationale selskabsret

rangerer nederst. En lavere rangerende retskilde må vige for en højere rangerende kilde, jf.

princippet om lex superior.

Som vi allerede har været inde på, så er forordningen og SE-loven ikke udtømmende mht.

udstikning af bestemmelser for SE-selskabet. Det fremgår af artikel 10 i forordningen, at et SE-

selskab skal behandles som et aktieselskab efter den nationale lovgivning, såfremt forhold eller

spørgsmål ikke er omfattet af forordningen.

Del I i forordningen omhandler de almindelige bestemmelser, del II omhandler stiftelse, del III

omhandler SE-selskabets opbygning, del IV omhandler årsregnskaber og konsoliderede regnskaber,

del V omhandler opløsning, likvidation, konkursbehandling og betalingsstandsning, del VI

omhandler supplerende bestemmelser og overgangsbestemmelser mens del VII afslutningsvist

omhandler afsluttende bestemmelser.38

Der vil ikke være tale om en udtømmende beskrivelse af alle dele og artikler i forordningen, men

blot de væsentligste. Del II, der vedrører stiftelsen, vil vi komme særskilt ind på i kapitel 5, da det

er så stort og væsentligt et område.

En af de store barrierer for indførslen af SE-selskabet har været at ensrette reglerne for

medarbejderindflydelse. Dette er endt ud i, at der er lavet et særskilt direktiv om

medarbejderindflydelse, som hænger uløseligt sammen med forordningen, og som fastsættes ved

Rådets direktiv 2001/86/EF af 8. oktober 200139. Vi finder det derfor naturligt at behandle dette

område i et selvstændigt afsnit senere i dette kapitel.

Vi vil i det følgende primært komme ind på de almindelige bestemmelser og SE-selskabets

opbygning, mens vi blot vil berøre andre områder, hvor det vurderes relevant.

38 Forordningen om statut for det europæiske selskab (SE), EF nr. 2157/2001
39 Forordningen om statut for det europæiske selskab (SE), EF nr. 2157/2001, præambel 19
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4.4.2 Selskabskapital og hæftelse

Et SE-selskabs kapital er fordelt på aktier, og hver aktionær hæfter kun for det beløb, der svarer til

den kapital, som den pågældende har tegnet. Selskabet har status som juridisk person.40

Selskabskapitalen skal være på mindst 120.000 EUR, eller hvad der svarer til ca. 900.000 DKK.41

4.4.3 Vedtægtsmæssigt hjemsted

SE-selskabets vedtægtsmæssige hjemsted skal ligge inden for EU i samme medlemsstat, som den

stat hvor selskabets hovedkontor er beliggende.42 For danske SE-selskaber betyder det i praksis, at

hovedkontoret skal ligge i den kommune i Danmark, hvor selskabet har vedtægtsmæssigt hjemsted,

jf. SE-lovens § 3.

Et SE-selskabs vedtægtsmæssige hjemsted kan flyttes til en anden medlemsstat jf. artikel 8, stk. 1,

såfremt en række betingelser er opfyldt som oplistet i artikel 8, stk. 2 til 13. Betingelserne vil vi

komme nærmere ind på, efter vi har kommenteret på muligheden for at flytte hjemsted. Det er i sig

selv interessant, at forordningen giver mulighed for at flytte hjemsted til et andet EU land, da

flytningen af hjemsted ikke bevirker, at selskabet opløses, og at der stiftes en ny juridisk person.

Som det også nævnes i præambel 24 til forordningen, må en sådan flytning ikke berøre de

rettigheder, der er opstået inden flytningen. Hidtil ville et skifte af hjemsted have betydet, at

selskabet blev opløst i fraflytterlandet og stiftet på ny i tilflytterlandet.

De betingelser, der bl.a. skal være opfyldt for at flytte vedtægtsmæssigt hjemsted, er først og

fremmest, at hovedkontoret skal flytte med det vedtægtsmæssige hjemsted, da det er et krav jf.

artikel 7 i forordningen. Begrebet hovedkontor er ikke nærmere defineret i forordningen, men efter

dansk praksis er hovedkontoret, der hvor selskabet rent faktisk ledes og administreres fra, som det

også er blevet slået fast med en kendelse fra Erhvervsankenævnet i 200343.

Der skal udarbejdes og offentliggøres en plan om flytning af ledelses- eller administrationsorganet,

som offentliggøres efter artikel 13 i forordningen og § 7 i SE-loven, hvilket for danske SE-selskaber

er lig med offentliggørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system.

40 Forordningen om statut for det europæiske selskab (SE), EF nr. 2157/2001, artikel 1, stk. 2 og 3
41 Forordningen om statut for det europæiske selskab (SE), EF nr. 2157/2001, artikel 4, stk. 2
42 Forordningen om statut for det europæiske selskab (SE), EF nr. 2157/2001, artikel 7
43 Kendelse af 18. november 2003 (Erhvervsankenævnet)
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Aktionærer, der modsætter sig flytningen, kan kræve, at selskabet indløser deres aktier til aktiernes

værdi, skønnet af skønsmænd44. Beslutningen om flytning kan først træffes to måneder efter

offentliggørelsen af planen, og beslutningen skal træffes efter reglerne i artikel 59 i forordningen,

dvs. med to tredjedele af de afgivne stemmer45. En flytning kan således blive en likviditetsmæssigt

krævende disposition for selskabet, da op mod en tredjedel kan kræve deres aktier indløst.

I SL § 106, der vedrører ændring af vedtægter, står der, at ved vedtægtsændringer skal mindst to

tredjedele af aktionærerne møde frem, hvoraf to tredjedele af disses afgivne stemmer skal være for

forslaget. Artikel 59, stk. 2 giver imidlertid medlemslandene mulighed for at fastsætte, at

vedtægtsændringer kan vedtages med simpelt flertal, hvis blot mindst halvdelen af den tegnede

kapital er repræsenteret. Da selskabsloven angiver, at vedtægtsændringer skal tiltrædes af mindst to

tredjedeles fremmøde af aktionærerne og to tredjedele af disses afgivne stemmer, er denne lempelse

ikke aktuel for danske SE-selskaber. Tværtimod er reglerne om ændring af vedtægter mere

restriktive i Danmark. Minoritetsaktionærerne er således godt beskyttet i relation til dette i danske

SE-selskaber.

Ved et SE-selskabs flytning af hjemsted til en anden medlemsstat skal selskabets kreditorer og

andre rettighedshavere opfordres til at anmelde deres krav til selskabet ved Erhvervs- og

Selskabsstyrelsens offentliggørelse af flytteplanen. Hvis kravene ikke er fyldestgjort, eller der på

forlangende ikke er stillet betryggende sikkerhed for uforfaldne krav, må flytningen ikke

gennemføres. Denne regel minder til forveksling om eksempelvis SL § 221, stk. 1, der vedrører

opfordring til et aktie- eller anpartsselskabs kreditorer om at anmelde krav ved en likvidation.

Ifølge § 19 i SE-loven kan økonomi- og erhvervsministeren over for virksomheder, der er underlagt

Finanstilsynets tilsyn, fremsætte indsigelse i henhold til forordningens artikel 8, stk. 14; det vil sige

fremsætte indsigelse mod flytningen. Det er et krav, at indsigelsen skal være begrundet i

samfundshensyn - det fremgår imidlertid ikke i forordningen, hvad der præcist menes med

ordvalget ”samfundshensyn”. I bogen Det Europæiske Selskab46 diskuteres det, hvorvidt ordet

samfundshensyn rummer et væsentlighedskriterium, idet den nationale myndighed skal kunne

begrunde, at flytningen af et SE-selskab vil kunne skade grundlæggende samfundsmæssige

44 Lov om det europæiske selskab, SE-loven, kapitel 3, § 6, stk. 1 og 2
45 Forordningen om statut for det europæiske selskab (SE), EF nr. 2157/2001, artikel 8, stk. 6
46 Christensen, Jan Schans og Laursen, Sanne Dahl, Det Europæiske Selskab, side 231
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interesser i det pågældende land. Det følger endvidere af bemærkningerne til SE-loven, at der skal

være tale om hensyn, som er anerkendt af EF-Domstolen.

4.4.4 SE-selskabets ledelse

Artikel 38 i forordningen foreskriver, at SE-selskabet består af en generalforsamling og enten et

tilsynsorgan og ledelsesorgan (det tostrengede system) eller et administrationsorgan (det

enstrengede system). Det enstrengede system er kendetegnet ved at bestå af et administrationsorgan,

mens det tostrengede system består af henholdsvis et tilsynsorgan og et ledelsesorgan. Vi vil i det

følgende gennemgå de to systemer, og hvordan de er opbygget i forhold til ledelsessystemet i

danske aktieselskaber.

Grunden til, at der kan vælges mellem to forskellige ledelsessystemer, kan findes i præambel 14 i

forordningen: ”SE-selskabet skal ledes effektivt, og der skal sikres et passende tilsyn. Der bør tages

hensyn til, at ledelsen i aktieselskaber i Fællesskabet i dag kan være opbygget efter to forskellige

systemer. Samtidigt med at SE-selskabet får mulighed for at vælge mellem de to systemer, bør der

imidlertid klart sondres mellem det ansvar, der påhviler de personer, der varetager ledelsen, og det

ansvar, der påhviler de personer, der varetager tilsynet”.

Jf. ovenstående har rådet for den europæiske union altså lagt vægt på, at det i forvejen var muligt at

opbygge de to forskellige ledelsessystemer i aktieselskaber i de forskellige medlemsstater, hvorfor

det er gjort muligt at vælge mellem det enstrengede og tostrengede ledelsessystem.

Før vi kommer nærmere ind på de to forskellige ledelsessystemer i forordningen, vil vi først kort

beskrive de danske regler på området i selskabsloven, således at vi kan lave en relation til, hvilket

system vi benytter for danske aktieselskaber. Det vil efter vores mening gøre området mere

overskueligt.

Det danske aktieselskabs ledelse

I Danmark har vi historisk set haft en mellemting mellem enstrenget og tostrenget system, forstået

på den måde, at det formelt set har været tostrenget med en bestyrelse og en direktion. Der har dog

ikke været vandtætte skodder mellem bestyrelse og direktion, da selskabets direktører gerne har
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måttet være i bestyrelsen (dog ikke som formand eller næstformand, eller udgøre et flertal i

bestyrelsen), hvilket er i retning af et enstrenget system.47

Efter vedtagelsen af den nye selskabslov kan der efter § 111, stk. 1 vælges mellem følgende to typer

ledelsesstrukturer i aktieselskaber:

 Bestyrelse og direktion

 Tilsynsråd og direktion

Førstnævnte er en fastholdelse af det ”gamle system”, hvor direktionen forestår den daglige ledelse,

mens bestyrelsen sørger for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed, herunder at

kontrollere direktionen.

Andet punkt er en ny ledelsesform i dansk ret, da tilsynsrådet er en nyskabelse i dansk ret. Et

medlem af direktionen kan ikke være medlem af tilsynsrådet. Tilsynsrådets opgaver er beskrevet

udtømmende i SL § 116, som beskriver følgende opgaver for tilsynsrådet:

 Påse at bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter kapitalselskabets

forhold er tilfredsstillende

 Påse at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller

 Skal løbende modtage den fornødne rapportering om kapitalselskabets finansielle forhold

 Påse, at direktionen udøver sit hverv på en behørig måde

 Påse, at kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er

tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser

efterhånden som de forfalder, og kapitalselskabet er således til enhver tid forpligtet til at

vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er

forsvarligt.

Som det fremgår af ovenstående er tilsynsrådets opgaver at føre tilsyn og kontrol med direktionen,

hvor bestyrelsen ud over at føre kontrol også varetager den overordnede og strategiske ledelse af

selskabet.

47 Neville, Mette, Sørensen, Karsten Engsig, Den nye selskabslov, s. 99
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I forordningen er der mulighed for valg af to forskellige ledelsessystemer:

 Enstrenget ledelsessystem

 Tostrenget ledelsessystem

Vi vil i det kommende kort gennemgå ledelsessystemerne.

Enstrenget system

Det enstrengede system findes i forordningens artikel 43 til 45. Heri står der, at

administrationsorganet varetager ledelsen af selskabet, og at en medlemsstat kan bestemme, at

organet har ansvaret for den daglige ledelse på samme vilkår som dem, der gælder for

aktieselskaber i denne medlemsstat.

Antallet af medlemmer kan efter artikel 43, stk. 2 i forordningen fastsættes til et minimumsantal,

hvilket Danmark har gjort i SE-lovens § 12, hvor minimumsantallet fastsættes til tre medlemmer.

Medlemmerne skal udpege mindst én administrerende direktør med ansvar for den daglige ledelse

ifølge § 12, stk. 2 i SE-loven.

Administrationsorganet skal træde sammen minimum hver tredje måned for at drøfte selskabets

anliggender og dets forventede udvikling. Endvidere skal ethvert medlem af organet have adgang til

alle de oplysninger, som organet modtager ifølge artikel 44.

Administrationsorganet skal vælge en formand af sin midte, jf. artikel 45.

Som det er tilfældet i modellen med en bestyrelse og direktion i dansk aktieselskabslovgivning, så

er reglerne for administrationsorganets opgaver og funktioner ikke skarpt opdelt. Det følger dog af

SE-lovens § 11 henholdsvis § 12, stk. 2, at bestemmelser i lov om aktieselskaber og lovgivningen i

øvrigt der omhandler bestyrelsen henholdsvis direktionen, skal gælde som definition for deres

respektive opgaver og funktioner.

Det danske ledelsessystem i den tidligere gældende aktieselskabslovgivning med bestyrelse og

direktion blev betragtet som enstrenget i forhold til forordningen48. Således vil

48 Christensen, Jan Schans og Laursen, Sanne Dahl, Det Europæiske Selskab, side 637
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administrationsorganet have arbejdsopgaver og funktioner som denne ledelsesstruktur i dansk

selskabsret.

Tostrenget system

Det tostrengede system findes i forordningens artikel 39 til 42. Heri står der, at ledelsesorganet

varetager ledelsen af selskabet, og at en medlemsstat kan bestemme, at organet har ansvaret for den

daglige ledelse på samme vilkår som dem, der gælder for aktieselskaber i denne medlemsstat.

Det er tilsynet, der afsætter og udnævner medlemmer af ledelsesorganet ifølge artikel 39, stk. 2.

Antallet af medlemmer i ledelsen fastlægges i vedtægterne, dog kan en medlemsstat fastsætte et

minimums- og/eller maksimumsantal, jf. artikel 41, stk. 3, hvilket Danmark har gjort i SE-lovens §

9, stk. 2, hvor minimumsantallet er fastsat til et medlem.

Tilsynsorganets medlemmer udnævnes af generalforsamlingen ifølge artikel 40, stk. 2, og en person

kan ikke være medlem af både ledelsen og tilsynsorganet i et SE-selskab. Der er her vandtætte

skodder. Tilsynsorganet skal således føre tilsyn med ledelsesorganet ifølge artikel 40, stk. 1.

Antallet af medlemmer af tilsynsorganet kan efter artikel 41, stk. 3 i forordningen fastsættes til et

minimumsantal, hvilket Danmark har gjort i SE-lovens § 9, stk. 1, hvor minimumsantallet fastsættes

til tre medlemmer.

Tilsynsorganet skal vælge en formand af sin midte jf. artikel 42.

Som det er tilfældet i modellen med et tilsynsråd og direktion i dansk selskabslovgivning, så er både

tilsynsorganets og ledelsesorganets opgaver og funktioner skarp opdelt.

Det er nævnt i artikel 41 i forordningen, at ledelsesorganet mindst hver tredje måned skal underrette

tilsynsorganet om SE-selskabets anliggender og dets forventede udvikling. Ledelsesorganet skal

informere tilsynsorganet om alle vigtige forhold, der kan få indflydelse på selskabets økonomiske

stilling i tide. Tilsynsorganet kan derudover forlange oplysninger af enhver art, der er nødvendige

for at drive det nødvendige tilsyn. Endvidere kan tilsynsorganet foretage undersøgelser, der er

nødvendige for udførelsen af dets hverv.
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Ifølge § 10 i SE-loven, så kan tilsynsorganet bestemme, at visse kategorier af ledelsesorganets

dispositioner kræver tilsynsorganets godkendelse.

Det kan således konkluderes, at SE-selskaber med tostrenget ledelsessystem kan sidestilles med den

ledelsesform, vi har i Danmark i den nye selskabslov med et tilsynsråd og en direktion, hvor der er

vandtætte skodder mellem tilsynsorgan og ledelsesorgan – i modsætning til det enstrengede system.

4.4.5 Delkonklusion SE-selskabet

At reglerne for SE-selskabet åbner op for flytning af vedtægtsmæssigt hjemsted er interessant, da

det for almindelige nationale selskaber ikke er muligt. Et forslag til 14. selskabsdirektiv om

selskabers nationalitetsskifte blev fremlagt allerede i 1997. En vedtagelse af dette direktiv ville gøre

det muligt for selskaber at flytte hjemsted fra en medlemsstat til en anden, uden at likvidation efter

fraflytningslandets lovgivning er påkrævet, og uden at der er behov for at nystifte et selskab efter

tilflytningslandets lovgivning.49

Således er der tale om en konkurrencemæssig fordel inden for dette område i SE-selskabets

lovgivning i forhold til i de nationale selskaber. Det skal dog tilføjes, som vi har været inde på

tidligere, at de betingelser der bl.a. skal være opfyldt for at flytte vedtægtsmæssigt hjemsted først og

fremmest er, at hovedkontoret skal flytte med det vedtægtsmæssige hjemsted, da det er et krav jf.

artikel 7 i forordningen. Der er således ikke tale om, at selskabet reelt er helt mobilt, da det kræver

at hovedkontoret flytter dertil hvor det nye vedtægtsmæssige hjemsted er beliggende.

Slutteligt skal det for god ordens skyld nævnes, som det også blev i indledningen af kapitlet, at

forordningen ikke omfatter andre lovområder end det selskabsretlige, såsom skatteret,

konkurrenceret, intellektuel ejendomsret eller insolvens mv. Her finder medlemsstaternes

lovgivning og fællesskabslovgivningen anvendelse.50

4.5 Redegørelse for SCE-selskabet

Ligesom ved SE-selskabet er SCE-selskabet juridisk grundlagt i EU-retlig henseende i kraft af en

forordning. Denne hedder ”Forordning om statut for det europæiske andelsselskab (SCE), EF nr.

1434/2003 af 22. juli 2003” og er indarbejdet i dansk ret i kraft af ”Lov 2006-05-22 nr. 454 om det

europæiske andelsselskab (SCE-loven).

49 Christensen, Jan Schans og Laursen, Sanne Dahl, Det Europæiske Selskab, side 99
50 Forordningen om statut for det europæiske selskab (SE), EF nr. 2157/2001, præambel 20
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Som nævnt i ovenstående kan SCE-selskabet sidestilles med det danske a.m.b.a. Dette skyldes flere

forhold; udover at andelsselskabet nævnes i lovteksterne. For at illustrere dette vil vi opstille en

række særkendetegn for det danske a.m.b.a. og sammenligne dette med SCE-selskabet. Dette finder

vi også hensigtsmæssigt, da et a.m.b.a. er en væsentligt mindre almen kendt virksomhedsform, end

det er tilfældet med aktieselskaber.

A.m.b.a. SCE

En virksomhed, hvis formål er at virke til

fremme af deltagernes fælles interesser gennem

deres deltagelse i virksomheden51

Bør primært have til formål at tjene

medlemmernes interesser og/eller at tilgodese

behovet for udviklingen af deres økonomiske og

samfundsmæssige virksomhed52

Navnet for en virksomhed med begrænset

ansvar skal indeholde oplysning om

ansvarsbegrænsningen. Som forkortelse for

andelsselskaber med begrænset ansvar kan alene

benyttes ”a.m.b.a.”53

Med mindre andet fastsættes i vedtægterne for

et SCE, når dette oprettes, hæfter hvert medlem

kun over for tredjemand for et beløb svarende til

den kapital, den pågældende har tegnet. Hvis

medlemmerne hæfter begrænset, tilføjes efter

SCE-selskabets navn betegnelsen ”SCE-selskab

med begrænset hæftelse”.54

Andelsselskaberne kendes af de fleste fra

landbrugets indkøbs-, produktions- og

salgsselskaber. Andelsformen er tillige i vidt

omfang benyttet i gartnerierhvervet og

fiskerierhvervet.55

Hovedformålet med denne forordning er at gøre

det muligt, at et SCE-selskab kan stiftes af

fysiske personer med bopæl i forskellige

medlemsstater eller af juridiske enheder, der

henhører under forskellige medlemsstaters

lovgivning.56

Figur 4.5, sammenligningsgrundlag mellem a.m.b.a. og SCE-selskabet (egen tilvirkning)

I begge konstruktioner (det danske og det europæiske andelsselskab) er der valgfrihed for, hvorvidt

den begrænsede hæftelse anvendes. Dog er det i begge tilfælde påkrævet, at det i virksomheds-

51
LEV § 4, hentet fra Munch, Noe og Kristensen, Lars Hedegaard, Selskabsformerne – lærebog i selskabsret, side 360

52 Præambel 10, i forordningen om statut for det europæiske andelsselskab (SCE)
53 LEV § 6
54 Artikel 1 §2, 3. pkt., i forordningen om statut for det europæiske andelsselskab (SCE)
55 Munch, Noe og Kristensen, Lars Hedegaard, Selskabsformerne – lærebog i selskabsret, side 362. Dette tydeliggør at
der i dansk erhvervsliv anvendes andelsselskaber i brancher som landbrug og fiskeri, hvor det ofte er selsvtændige
ervhvervsdrivende, der vil være andelshaverne, hvorimod der i indkøbsselskaber/foreninger vil være tale om selskaber
som supermarkeder eller lignende, der vil være andelshavere.
56 Præambel 13, i forordningen om statut for det europæiske andelsselskab (SCE)
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navnet angives, at dette er tilfældet. Dette skyldes, at man fra lovgivers side ønsker at gøre det

tydeligt for kreditorerne, at ejerne ikke kan retsforfølges personligt, da andelsselskabet handler og

betragtes som en selvstændig juridisk person. Således beskyttes kreditorerne mod misforståelse af

ejernes hæftelsestilstand og dermed kreditorernes retstilstand i forhold til eventuel retsforfølgelse.

Tilsvarende forhold er tydeligt ved anvendelsen af A/S eller ApS som selskabsform, men da der er

valgfrihed ved brug af andelsselskabet, skal dette angives tydeligt.

4.5.1 Stemmeret i SCE-selskabet

I SCE-forordningen er det angivet, at ”hvert medlem af et SCE-selskab råder over en stemme,

uanset hvor mange andele vedkommende besidder.”57 Samme bestemmelse åbner dog for mulighed

for graduering af stemmefordelingen efter kapitalindskud eller aktiviteter, hvis den nationale

lovgivning tillader dette58, hvilket er tilfældet i dansk ret for andelsselskaber.

4.5.2 Andelsselskaber i det danske erhvervsliv

Selvom der for SCE-selskabet kan til- eller fravælges begrænset hæftelse, har vi dog valgt at kigge

på andelsselskaber med begrænset hæftelse, da denne afhandling fokuserer på kapitalselskaber,

hvor begrænset hæftelse og selskabets status som selvstændig juridisk enhed er et essentielt

element. Derudover angiver forordningen om statut for det europæiske andelsselskab, som angivet i

ovenstående model, også at begrænset hæftelse er udgangspunktet med mindre andet er fastsat i

vedtægterne.

Kigger man på dansk erhvervsliv drives mange af de største virksomheder som andelsselskaber med

ansvarsbegrænsning.59 Af disse kan blandt andre nævnes følgende:

 Arla Foods amba (ejes af mælkeproducenter)60

 OK a.m.b.a. (ejes af forhandlere af brændsel)61

 Inco Danmark A.m.b.a. (ejes af kunderne, som skal være næringsdrivende inden for

fødevarebranchen eller (dermed) nært beslægtede)62

57 Forordningen om statut for det europæiske andelsselskab (SCE), EF nr. 1435/2003, artikel 59, stk. 1
58 Forordningen om statut for det europæiske andelsselskab (SCE), EF nr. 1435/2003, artikel 59, stk. 2
59 Munch, Noe og Kristensen, Lars Hedegaard, Selskabsformerne – lærebog i selskabsret, side 362
60 http://www.arlafoods.dk/koncern/organisation/andelsselskabet/om-andelsselskabet/
61 http://www.ok.dk/om-ok/
62 http://www.inco.dk/Side-127.aspx
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Hvad angår OK og Inco er disse kun forankrede i det danske marked, hvorfor disse ikke ville have

mulighed for at omdanne sig til et SCE-selskab. Derimod er Arla Foods en international

virksomhed, som dels ejes af 7.625 mælkeproducenter nogenlunde ligeligt fordelt i Danmark og

Sverige63, samtidig med at virksomheden ejer dattervirksomheder over hele verden i Danmark,

Sverige, Norge, Canada, Italien, USA, Frankrig, Spanien, Grækenland og Polen.64

Trods den internationale profil har Arla Foods ikke valgt at overgå til at føre virksomheden som et

europæisk andelsselskab. Dertil skal det dog også understreges, at ejerstrukturen selvfølgelig ikke er

så international, da der kun er andelshavere i Danmark og Sverige. Arla Foods hovedsæde ligger i

Århus og er derfor underlagt dansk ret.65

4.5.3 Anvendelsen af SCE-selskaber i det danske erhvervsliv

Det har ikke umiddelbart været muligt for os at finde et centralt europæisk register over alle

europæiske SCE-selskaber. Vi har derfor rettet henvendelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som

har kunnet oplyse os, at der ikke eksisterer nogen danske SCE-selskaber.66 Dette viser, ligesom ved

SE-selskabet, at de europæiske selskabsformer endnu ikke har vundet særlig stor popularitet. I hvert

fald ikke i Danmark.

4.5.4 Retshierarki i SCE-selskaber

Ligesom ved SE-selskabet er forordningen for SCE-selskabet ikke udtømmende, da denne i høj

grad henviser til den nationale lov, hvor SCE-selskabet har hjemsted. I Danmark betyder dette, at

det er Lov om Erhvervsdrivende Virksomheder, også kaldet LEV, der henvises til. Loven regulerer

bl.a. andelsselskaber og er væsentligt mere lempelig end det er tilfældet med Selskabsloven. Med

mere lempelig menes der, at loven blot fastlægger nogle generelle bestemmelser for virksomheden

om:

krav til virksomhedens navn

 fuldmagtsforhold,

 registreringspligt/regler

 retsevne

63 Arla Foods’ corporate social responsobility rapport 2009, vores ansvar, side 4
64 Arla Foods’ årsrapport 2009, side 38
65 Vedtægter for Arla Foods amba, 7. oktober 2010, § 1, stk. 3
66 Oplyst på mail 14.09.2010 af Supporter Bjørn Clausen-Ley fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for CVR Salg
og Support
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 regnskabsaflæggelse og revision og

opløsning

Både i ”Lov om Erhvervsdrivende Virksomheder” og i SCE-loven er der anført henvisninger til

Selskabsloven for udvalgte områder, men lovgivningen for andelsselskaber er væsentlig mindre

omfattende end selskabsloven. Dette er ofte en fordel, da virksomhederne under dette regelsæt ikke

skal følge lige så mange formelle krav, som det er tilfældet for aktie- og anpartsselskaber. Til

sammenligning er der 28 paragraffer i Lov om Erhvervsdrivende Selskaber i forhold til 375

paragraffer i selskabsloven. Dette giver selvsagt en meget mere fri virksomhedsstruktur, da der ikke

er tilnærmelsesvis samme antal bestemmelser, der skal overholdes.

Således er andelsselskabet og andre virksomhedstyper i langt højere grad overladt til almindelig

aftaleret, selvom der igennem årene selvfølgelig er udviklet en del retspraksis på området. En af de

åbenlyse fordele, der er ved andelsselskabet, og som gør det særligt velegnet til formålet at samle

mange små andelshaveres interesser under et tag, er den lempelige tilgang til ind- og udtrædelse for

medlemmer. Med et stort antal andelshavere, som det for eksempel er tilfældet i Arla Foods, vil der

være en større løbende udskiftning i kredsen af andelshavere. Havde disse været organiseret i aktie-

eller anpartsselskabsform, ville dette give mere omfangsrige handlinger med ind- og udtræden af

aktionær- eller anpartskredsen. Således kort om den danske lovgivning for andelsselskaber.

Vi vil nu se på hvorledes SCE-forordningen, ligesom SE-forordningen, anvender renvoi-teknikken i

forhold til retskilderne for SCE-selskabet. I den forbindelse er det nødvendigt at kigge på

forordningens artikel 8 ”Lovvalg”, der oplister retskildehierarkiet for SCE-selskabet. Denne artikel

oplister, at SCE-selskabet er omfattet af følgende bestemmelser:

 bestemmelserne i forordningen selv

 bestemmelserne i selskabets vedtægter, når forordningen udtrykkeligt tillader det

 bestemmelserne i SE-loven

 bestemmelserne i LEV og anden relevant lovgivning herunder SL

 bestemmelserne i selskabets vedtægter efter samme regler som dem, der gælder for et

andelsselskab, der er stiftet i overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat, hvor

SCE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted.
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Listen er prioriteret og viser således, at forordningens bestemmelser går forrest, efterfulgt af de

bestemmelser der er nedskrevet i selskabets vedtægter, såfremt disse udtrykkeligt tillades af

forordningen. Dernæst gælder SE-loven, som er inkorporeret i den danske lovgivning i kraft af

forordningen, efterfulgt af den lovgivning der regulerer andelsselskaber i den pågældende

selskabsstat. I dette tilfælde Lov om Erhvervsdrivende Virksomheder og til dels selskabsloven.

Endeligt er det anført i artikel 8, § 2 i forordningen at, ”hvis der efter den nationale lovgivning

findes særlige regler og/eller restriktioner for den type virksomhed, et SCE-selskab udøver, eller for

kontrol fra en tilsynsmyndigheds side, gælder denne lovgivning fuldt ud for selskabet.” Dette afsnit

er igen et udtryk for, at SCE-selskabet ikke skal stilles mere eller mindre restriktivt i forhold til

national lovgivning, end det er tilfældet for et nationalt andelsselskab. Som eksempel på en sådan

tilsynsmyndighed kan nævnes finanstilsynet, som kunne være aktuelt for en andelssparekasse,

gensidige forsikringsselskaber og kreditforeninger67. Ligeledes ville disse være underlagt Lov om

Finansiel virksomhed, hvilket denne bestemmelse sikrer, at også et SCE-selskab vil være.

4.5.5 Tilføjelser i SCE-forordningen i forhold til SE-forordningen

Generelt ligner forordningen for SCE-selskabet den tilsvarende forordning for SE-selskabet. Dog er

der to kapitler som er indarbejdet i SCE-forordningen som ikke fremgår af SE-forordningen. Disse

to er:

 Kapitel IV, Udstedelse af andele til hvilke der er knyttet særlige fordele

 Kapitel V, Anvendelse af overskuddet

 Kapitel III, SCE-selskabets struktur, Afsnit 3, Artikel 47

Kapitel IV forklarer kort, at i det europæiske andelsselskab er det muligt at udstede særlige andele.

Artikel 64 i forordningen anfører, at såfremt dette skal være aktuelt, skal forholdet være nedskrevet

i andelsselskabet vedtægter. Derudover er der angivet en række andre forhold, som vedtægterne

skal tage højde for i forbindelse hermed, herunder regler for indløsning af disse særlige andele.

Disse andele giver ikke ejerne heraf medlemsstatus, og de har derfor heller ikke ret til at deltage i

generalforsamlingen. Dog angiver forordningen, som artiklens overskrift også indikerer, at ejere af

disse andele kan opnå særlige fordele. Hvad disse er nævnes ikke, men vi kan forestille os, at der

her er tale om en mulighed for at deltage i overskudsdelingen som en form for passiv investor. Dette

67 Munch, Noe og Kristensen, Lars Hedegaard, Selskabsformerne – lærebog i selskabsret, side 362, hvor eksempler på
traditionelle andelsselskaber i Danmark
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skyldes formentlig, at det er indbygget i andelsmodellen, at alle andelshavere yder til fællesskabet,

hvorfor kapitaltilførsel fra eksterne investorer ikke er så oplagt. I vedtægterne kan det også anføres,

at disse særlige andelshavere kan afholde forsamlinger, og at de derved kan afgive indstillinger til

enhver beslutning, der skal træffes på generalforsamling vedrørende rettigheder og interesser for

netop sådanne særlige andelshavere.68

Kapitel V redegør for, som navnet angiver, hvordan overskuddet skal anvendes. Der foreligger ikke

lignende bestemmelser i LEV, hvilket også hænger sammen med, at der ikke er kapitalkrav til

danske andelsselskaber. Det er der derimod til SCE-selskabet, hvorfor det også i forlængelse heraf

er fundet nødvendigt at fastsætte bestemmelser for overskudsanvendelsen. Kort fortalt angiver

artikel 65 krav om, at der i andelsselskabets vedtægter skal angives bestemmelser om udlodning af

regnskabsårets overskud, medmindre der foreligger ufravigelige bestemmelser i national lovgivning

imod dette. Det nævnes ligeledes, at der i vedtægterne skal angives at en del af et eventuelt

overskud overføres til en lovpligtig reservefond, før anden udlodning finder sted. Specifikt skal

mindst 15% af regnskabsårets overskud overføres til denne reservefond, indtil denne udgør

mindstekapitalen, der er fastsat for SCE-selskaber, hvilket som angivet tidligere er 225.000 DKK.

Slutteligt angives det i artikel 65 § 3, at medlemmer, der træder ud, ikke kan gøre nogle krav

gældende på beløb henlagt til den lovpligtige reservefond.

Netop denne bestemmelse for at henlægge til den lovpligtige reservefond og krav til mindstekapital

i SCE-selskabet ser vi som en klar forringelse af den fleksible lovgivning, der foreligger for danske

andelsselskaber, hvor det blandt andet er op til andelshaverne selv at beslutte, hvilken form for

kapitalreserve, der bør foreligge i andelsselskabet. Dette forhold mener vi kan være med til at

hæmme incitamentet for at overgå til SCE-selskabet.

Kapitel III SCE-selskabets struktur, Afsnit 3, Artikel 47, handler om SCE-selskabernes

repræsentationsbeføjelser og ansvar. Bestemmelsen angiver, at SCE-selskabet bliver retligt bundet

af medlemmernes dispositioner. En sådan lignende bestemmelse foreligger ikke i SE-forordningen.

Dette kan skyldes, at der ved aktieselskaber ikke er nogen tvivl om, hvordan selskabet kan tegne sig

udadtil over for tredjemand. Medarbejdere og direktører kan handle inden for deres beføjelser, og

såfremt de foretager dispositioner, der er uden for deres beføjelser, så hæfter kapitalselskabet.

Denne retsstilling for tredjemand er ikke lige så åbenlys for andelsselskaber, da disse er en

68 Forordningen om statut for det europæiske andelsselskab (SCE), EF nr. 1435/2003, artikel 64, stk. 4
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samlingsenhed for en større mængde andelshavere. Således har forordningen givet de enkelte

medlemsstater mulighed for at tilvælge bestemmelsen om, at SCE-selskaberne ikke er forpligtet af

retshandler, der overskrider rammerne for dets formål overfor tredjemand, såfremt SCE-selskabet

kan bevise at tredjemand var bevidst om, at retshandlen faldt uden for rammerne for selskabets

formål. Altså skal tredjemand have været i ond tro.69 Denne bestemmelse er tilvalgt i den danske

SCE-lov.70

Modsat for et dansk andelsselskab fremgår det af LEV § 7, at ”Prokuristen er bemyndiget til at

handle for virksomheden i alle forhold, der hører til driften og til at forpligte virksomheden.” Dette

er således ens for det europæiske og danske andelsselskab. Derimod angiver LEV’s § 7, stk. 3

efterfølgende, at prokura ikke kan ”begrænses med virkning over for tredjemand”, hvorfor der på

dette område reelt er en mere beskyttende retsstilling overfor andelshaverne, såfremt en ansat eller

andelshaver agerer uden for sin bemyndigelse, og tredjemand er i ond tro.

4.5.6 Flytning af hjemsted

Ligesom det er tilfældet med SE-selskabet kan SCE-selskabet flytte hjemsted til en anden

medlemsstat, uden dette medfører at selskabet opløses, eller at der stiftes en ny juridisk person.71

Det er derimod ikke muligt for et dansk andelsselskab, der kun kan foretage grænseoverskridende

flytning ved hjælp af det 10. selskabsdirektiv også kaldet fusionsskattedirektivet, og dermed skal

der foretages mere omstændige handlinger, hvis dette ønskes gennemført, end hvad der er tilfældet

for SCE-selskabet.

4.5.7 Delkonklusion SCE-selskabet

Der er således nogle mindre forskelle mellem bestemmelserne for det europæiske og det danske

andelsselskab, men da renvoi-teknikken i vid udstrækning er anvendt, er disse dog begrænsede.

Største forskel er uden tvivl det forhold, at SCE-selskabet kan flytte hjemsted uden, at der skal

foretages omstruktureringer, som det er tilfældet for det danske andelsselskab. Stiftelsesformerne

for SCE-selskabet vil blive gennemgået i kapitel 5.2 i forlængelse af samme beskrivelse for SE-

selskabet.

69 Forordningen om statut for det europæiske andelsselskab (SCE), EF nr. 1435/2003, artikel 47, stk. 2, 2. pkt.
70 Lov om det europæiske andelsselskab, SCE-loven kapitel 4, § 10
71 Forordningen om statut for det europæiske andelsselskab (SCE), EF nr. 1435/2003, artikel 7, stk. 1.



Side 41 af 141

4.6 Medarbejderindflydelse i de europæiske selskabsformer

Som nævnt tidligere i opgaven har spørgsmålet om medarbejderindflydelse skabt stor debat i de

indledende arbejder med lovgivningen for SE- og SCE-selskabet.

Denne debat kommer også til udtryk i de endelige direktiver om medarbejderindflydelse, som

overlader et element af valgfrihed tilbage til de enkelte medlemsstater. Således står det decideret

anført i begge direktiver for medarbejderindflydelse i SE- og SCE-selskabet ”at det ikke er

tilrådeligt at indføre en enkelt europæisk model for medarbejderindflydelse”.72

Medarbejderindflydelse i de europæiske selskabsformer er reguleret ved direktiver, som efterfølg-

ende er blevet inkorporeret i de enkelte medlemsstaters nationale lovgivninger. I disse direktiver

foreligger der enkelte valgmuligheder for medlemsstaterne til, hvordan den nationale lovgivning

bliver udarbejdet endeligt. Som eksempel på dette, kan nævnes referencebestemmelserne. Det er op

til den enkelte medlemsstat at bestemme, hvorvidt referencebestemmelserne skal inkorporeres i den

nationale lovgivning for selskaber, der stiftes ved fusion. Referencebestemmelserne er en form for

grundregler for, hvordan de forskellige organer for medarbejderindflydelse skal sammensættes, og

dermed hvordan medbestemmelsen fastlægges. Netop disse valgmuligheder er klart udtryk for de

forskellige tilgange til medarbejderindflydelse i de enkelte medlemsstater. Nogle medlemsstater

ønsker at bibeholde deres niveau for medarbejderindflydelse, og at disse ikke svækkes ved stiftelse

af et europæisk selskab, hvorimod andre ikke ønsker at pålægge deres selskaber forpligtelser for

medarbejderindflydelse ud over det, den nationale lovgivning allerede foreskriver.

Direktivets valgfrihed om referencebestemmelserne ved fusion er indført efter veto fra Spanien,

som ellers ikke kunne tilslutte sig bestemmelserne for medarbejderindflydelse og dermed ville

blokere for tilblivelsen af SE-selskabet73. Danmark som historisk set går ind for medarbejderind-

flydelse har valgt at inkorporere referencebestemmelserne for SE-selskaber, der stiftes ved fusion.

Hele formålet med direktiverne for medarbejderindflydelse er, at der ved stiftelsen af et europæisk

selskab ikke skal ske forringelse af forholdene omkring medarbejderindflydelse, som allerede finder

anvendelse i de enkelte medlemsstater.74 Således skal de rettigheder, som medarbejderne havde

inden stiftelsen danne grundlag for de rettigheder, som de får i SE-selskabet.

72 Præambel 5 i medarbejderindflydelsesdirektivet for SE- og SCE-selskaber
73 Christensen, Jan Schans og Laursen, Sanne Dahl, Det Europæiske Selskab, side 46-47
74 Præambel 3 i medarbejderindflydelsesdirektivet for SE- og SCE-selskaber
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Begge direktiver om medarbejderindflydelse er konstrueret således, at der skal nedsættes et

forhandlingsorgan, der har til opgave at fastlægge rammerne for medarbejderindflydelsen i det

fortsættende selskab. Der foreligger specifikke regler for, hvordan dette forhandlingsorgan skal

sammensættes, således at alle selskaber og medlemslande, der deltager i stiftelsen, bliver

repræsenteret forholdsmæssigt, hvormed alle implicerede ansatte har mulighed for indflydelse på

forhandlingsorganet. Beslutninger i dette forhandlingsorgan træffes med absolut flertal. Dog gør det

sig gældende at:

 hvis beslutninger om indskrænket medarbejderindflydelse i det europæiske selskab, i forhold

til i det selskab hvor medarbejderne før var ansat, træffes,

 eller at forhandlingsorganet beslutter ikke at påbegynde forhandlinger om

medarbejderindflydelse,

 eller at det besluttes at afbryde forhandlingerne, og man i stedet ønsker at støtte sig på

gældende regler om information og høring af medarbejderne i de lande, hvor SE-selskabet

har medarbejdere,

så er stemmekravet mindst to tredjedele af stemmerne. Dette er endnu en konstruktion for at

beskytte medarbejdernes eksisterende rettigheder i forhold til medarbejderindflydelse.

Stemmekravet på mindst to tredjedele af stemmerne gælder både at skulle omfatte antallet af

medlemmer i forhandlingsorganet, og at disse skal repræsentere to tredjedele af medarbejderne som

skal være fra mindst to lande.

Direktiverne tager også stilling til hvilken lovgivning, der skal gælde ved forhandlingerne. Det er

angivet tydeligt i direktivernes artikel 6, at lovgivningen i den medlemsstat, hvor SE-selskabets

vedtægtsmæssige hjemsted skal være, er den der gælder ved forhandlingerne. Dette dog med

mindre andet er angivet i direktivet. Dette laver dog ikke om på, at medarbejdere fra alle

implicerede medlemsstater også kommer til orde i udarbejdelsen af retningslinjerne for

medarbejderindflydelse som nævnt tidligere.

Dette var lidt generelt om medarbejderindflydelsen i de to europæiske selskabsformer, og vi vil nu

først fokusere lidt mere på bestemmelserne om medarbejderindflydelsen i SE-selskabet.
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4.6.1 Medarbejderindflydelse i SE-selskabet

Netop fremgangsmåden med et forhandlingsorgan er specielt hensigtsmæssigt for SE-selskabet, da

dette udelukkende kan stiftes ved en form for omstrukturering. Således er det oplagt at der skal ske

forhandlinger mellem de implicerede medarbejdere om, hvordan de fortsatte retningslinjer for

medarbejderindflydelse skal se ud. Det er endvidere en betingelse for registrering af et SE-selskab,

at der indledes forhandlinger omkring medarbejderindflydelsen75, hvilket blot understreger

vigtigheden af at følge dette direktiv. Som nævnt i ovenstående er hovedformålet med direktivet for

medarbejderindflydelse at forsvare de ansattes rettigheder og bibeholde disse ved stiftelse af et

europæisk selskab, i dette tilfælde et SE-selskab. Derfor finder vi det interessant kort at kigge på de

danske regler på området. Da SE-selskabets pendant i dansk selskabsret er aktieselskabet vil vi

derfor kort kigge på reglerne for medarbejderindflydelse i den danske selskabslov, som regulerer

både aktie- og anpartsselskaber.

I selskabsloven er det §§ 140-143, der regulerer området for medarbejderrepræsentation. § 140

fastsætter, at medarbejderne i kapitalselskaber, der i de sidste tre år har beskæftiget gennemsnitligt

35 medarbejdere, har ret til at vælge, hvad der svarer til en tredjedel af ledelsesmedlemmerne i det

øverste ledelsesorgan, dog altid mindst to medlemmer. Såfremt en tredjedel af ledelsesmedlem-

merne ikke er et helt tal rundes der op. § 141 redegør for, at ovenstående bestemmelse også gælder i

koncerner for medarbejdere og moder- og datterselskaber som er registreret i Danmark, og filialer

og udenlandske datterselskaber.

Ud over de almindelige bestemmelser for medarbejderindflydelse foreligger der også bestemmelser

i selskabsloven om medarbejderindflydelse ved grænseoverskridende fusioner. Disse bestemmelser

skal findes i kapitel 16 ”Grænseoverskridende fusion og spaltning”, nærmere betegnet §§ 311-318.

Jf. § 311 finder § 140 også anvendelse ved grænseoverskridende fusioner, medmindre;

 at dette ikke medfører mindst samme niveau for medbestemmelse, som det der gælder i de

fusionerede selskaber,

 at anvendelsen ikke giver medarbejderne i de andre medlemsstater den samme ret til at udøve

medbestemmelse, som den giver de medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark,

75 Præambel 19 i forordningen om statut for det europæiske selskab (SE)
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 at mindst ét af de fusionerede selskaber i de seks måneder, der går forud for offentliggørelsen

af planen om den grænseoverskridende fusion, har et gennemsnitligt antal medarbejdere på

over 500, der er omfattet af medarbejderbestemmelsen.

I § 312 står der endvidere, at hvis § 140 ikke finder anvendelse, så skal lov om

medarbejderindflydelse i SE-selskaber (i hvid udstrækning) og §§ 313-316 i samme selskabslov

anvendes.

Således ligger den danske selskabslov meget op ad loven om medarbejderindflydelse i SE-

selskaber, hvorfor et SE-selskabs beskyttelse af medarbejdernes rettigheder til medindflydelse også

gør sig gældende for danske kapitalselskaber. Der er derfor ikke en tydelig forskel mellem de to

selskabsformer på dette område.

Det er et krav at de relevante ledelsesorganer i de deltagende selskaber træffer de nødvendige

foranstaltninger for at indlede forhandlinger med repræsentanter for selskabernes medarbejdere om

en ordning for medarbejderindflydelse. Derimod er det ikke et krav, at dette arbejde munder ud i en

decideret aftale for medbestemmelse. I korte træk kan forhandlingerne ende ud i følgende tre

scenarier:

 Det nedsatte forhandlingsorgan kommer frem til en aftale om medarbejderindflydelse for de

implicerede medarbejdere i SE-selskabet. Denne aftale træder i stedet for både direktivets

regler om medarbejderindflydelse og øvrig national lovgivning herom.

 Forhandlingsorganet kan derimod også beslutte sig for ikke at indlede forhandlinger eller

standse disse, hvilket dog som beskrevet kræver to tredjedele af stemmerne. Således vil

reglerne i direktivet ikke finde anvendelse, og de rettigheder, som dette foreskriver, mistes

dermed. Derimod anvendes de nationale regler for medarbejderindflydelse. Dette vil dog

medføre, at der kommer forskellige regler om medarbejderindflydelse for de ansatte i de

forskellige medlemsstater. Dette udfald kan dog ikke anvendes, hvis stiftelse sker ved

omdannelse, og der allerede er medbestemmelse i det selskab, der omdannes.

 Endelig kan det ske at forhandlingsorganet ikke kan opnå enighed inden perioden for

forhandlingerne, hvilket er op til et år. Således vil referencebestemmelserne i direktivet

finde anvendelse og træde i stedet for den nationale lovgivning i den pågældende

medlemsstat.
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Dette var i korte træk medarbejderindflydelsen i SE-selskabet, og nu vil vi kort analysere de

særkendetegn, der gør sig gældende for SCE-selskabet.

4.6.2 Medarbejderindflydelse i SCE-selskabet

Som nævnt tidligere er den danske pendant til SCE-selskabet andelselselskabet; bedre kendt som

a.m.b.a. i daglig tale. Dette selskab reguleres i LEV. Denne lov er ikke særlig omfattende i forhold

til Selskabsloven og bygger i langt højere grad på aftalefrihed mellem de involverede andelshavere.

Således er der heller ikke fastlagt regler om medarbejderindflydelse i LEV. Derimod kan der på

almindeligt aftalegrundlag fastlægges regler herfor. Det er i tilfælde af sådanne indgåede aftaler, at

medarbejderdirektivet for SCE-selskabet vil have relevans. Det skal dog siges, at

andelsselskabernes medlemmer sjældent vil have mange ansatte, da andelsselskaberne ofte dækker

over en fælles organisation, der har til opgave at styrke de enkelte andelshaveres

konkurrencesituation, som kan være selvstændige erhvervsdrivende.

I struktur minder direktivet for medarbejderindflydelse i SCE-selskaber meget om det for SE-

selskaber og er baseret på de samme principper (før-og-efter-princippet, hvor medarbejderne ikke

stilles ringere end det tidligere har været tilfældet), hvorfor vi ikke vil gentage ovenstående forhold.

Derimod vil vi meget kort redegøre for forskellene. Den væsentligste forskel mellem SCE- og SE-

selskabet er, at SCE-selskabet kan stiftes af fysiske personer og fra bunden. Således tager direktivet

om medarbejderindflydelse i SCE-selskabet højde for dette forhold i del III, hvor ”Bestemmelserne,

der finder anvendelse på SCE-selskaber, der udelukkende er stiftet af fysiske personer eller af en

enkelt retlig enhed og fysiske personer”.

Denne bestemmelse fastslår, at bestemmelserne i del II finder anvendelse for SCE-selskaber, der

beskæftiger mindst 50 medarbejdere i mindst to medlemsstater. Heri redegøres for

forhandlingsprocedurerne ved stiftelse af SCE-selskabet af mindst to retlige enheder eller ved

omdannelse. Disse bestemmelser minder meget om dem, vi netop har beskrevet for SE-selskabet.

Derimod gælder der andre regler for SCE-selskaber, der beskæftiger enten mindre end 50

medarbejdere eller beskæftiger 50 medarbejdere eller mere i kun én af medlemsstaterne. I sådanne

tilfælde gælder nationale regler, hvor SCE-selskabet har vedtægtsmæssigt hjemsted, og dets

datterselskaber og bedrifter er omfattet af de nationale bestemmelser, som gælder i det land, hvor de

er hjemmehørende. Ved flytning af SCE-selskabet til en anden medlemsstat skal medarbejderne

ikke stilles ringere i forhold til medbestemmelsesretten. Derudover gælder også direktivets
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bestemmelser i del IV for denne størrelse SCE-selskaber, hvor medarbejdernes ret til indflydelse på

generalforsamlingen bibeholdes, såfremt dette er anført i anpartsselskabets vedtægter76.

Ud over disse mindre forskelle mellem de to europæiske selskabsformer er principperne ens i de to

direktiver, der har til opgave at beskytte medarbejdernes ret til medindflydelse ved stiftelse af et

europæisk selskab.

4.6.3 Delkonklusion på medarbejderindflydelsen i de europæiske selskabsformer

Trods det faktum, at bestemmelserne for medarbejderindflydelse i de europæiske selskaber gav

anledning til mange komplikationer i udviklingsprocessen, mener vi overordnet set ikke, at

forholdet herom har større indflydelse på om det vælges at stifte et europæisk selskab eller ej. Dette

skyldes, som nævnt, at reglerne på området blot er til for at forsvare medarbejdernes rettigheder for

medindflydelse og således ikke stiller mere restriktive eller lempelige krav på området.

Problematikken og bekymringerne i processen med udarbejdelsen af loven er nok mest udtryk for

politiske holdninger, hvor de enkelte medlemsstater ikke ville afgive deres egne særtegn, og denne

problematik er løst fint i forhold til, at medarbejdernes retsstilling formentlig vil forblive uændret.

I det kommende afsnit vil vi undersøge hvad der udgør de største forskelle mellem de europæiske

selskabsformer og de danske.

4.7 Forskelle og ligheder mellem SE og SCE

Helt generelt kan man sige, at forskellene mellem SE- og SCE-selskaberne er åbenlyse, da der er

tale om to forskellige selskabsformer, som vi kender den fra dansk ret; nemlig aktieselskabet og

andelsselskabet. Således er der tale om to forskellige typer af juridiske enheder. Til fælles har de

dog, at der for begges vedkommende er tale om kapitalselskaber, som kan indgå retshandler som en

selvstændig juridisk person. Ligeledes har de to selskabsformer til fælles, at medlemmerne hæfter

begrænset (i hvert fald med vores afgrænsning for udnyttelse af tilvælgelse af dette for SCE-

selskaberne, som tilvalgt i dansk ret).

Af åbenlyse forskelle kan nævnes, at SCE-selskabet er mindre bundet af faste juridiske

bestemmelser, da der anvendes renvoi-teknik som juridisk metode, og at reguleringen for danske

andelsselskaber er væsentligt mere fri, da denne i langt højere grad bygger på aftalefrihed, end det

er tilfældet for aktieselskabet.

76 Forordningen om statut for det europæiske andelsselskab (SCE), EF nr. 1435/2003, artikel 59, stk. 4
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Endeligt er forskellen på de to selskabstyper, at andelsselskaberne bygger på en mere

fællesskabstænkende enhed, der forener andelshavernes selvstændige interesser og styrker disse.

Som eksempel herpå henvises til de tre danske andelsselskaber, som vi nævnte i ovenstående

kapitel om ”Andelsselskaber i det danske erhvervsliv”. Aktieselskaberne derimod har i højere grad

til formål at fremme aktieselskabets egen økonomiske situation og give afkast til investorerne. Der

er dog ingen tvivl om, at den grundlæggende tanke for både SE- og SCE-selskabet har været at

skabe selskaber med et mere grænseoverskridende element, end det er tilfældet med de tilsvarende

nationale selskabsformer. Om dette så er lykkedes, og hvor efterspurgt dette er, er mere tvivlsomt.

4.8 Forskelle mellem de europæiske selskabsformer og de danske

Hvad angår SE- og SCE-selskaberne minder disse som nævnt meget om henholdsvis A/S og

a.m.b.a. Da disse to europæiske selskabsformer læner sig meget op ad den nationale lovgivning i

det pågældende land, er der selvsagt en del ligheder mellem reglerne for de danske og de

europæiske selskabsformer. Af tydelige forskelle mellem disse selskabstyper kan dog blandt andet

nævnes kapitalkravene.

Ved stiftelse af aktieselskaber skal der som bekendt, efter dansk ret, foreligge minimum 500.000

DKK. som aktiekapital77. Derimod er kapitalkravet til SE-selskabet 120.000 EUR78 svarende til ca.

900.000 DKK, altså næsten dobbelt så højt. I forlængelse heraf kan der henvises til, at det

kommende SPE-selskab (i dansk ret ApS) formentligt får et kapitalkrav på mindst 1 EUR79, dog

med indbygget mulighed for medlemsstaterne at fastsætte en højere grænse, hvilket i dansk ret

formentlig vil blive 8.000 EUR80 svarende til 60.000 DKK (dog endnu ikke vedtaget), hvilket altså

er lavere end det nuværende krav til anpartsselskaberne på 80.000 DKK.

Derimod forholder det sig omvendt med kapitalkravene i SCE-selskabet og et a.m.b.a., da der ved

stiftelse af et SCE-selskab er et kapitalkrav på 30.000 EUR81 svarende til 225.000 DKK. Modsat er

der jf. LEV intet mindstekrav til kapitalen, hvilket Erhvervs- og selskabsstyrelsen også oplyser på

deres hjemmeside82.

77 Selskabsloven §4, stk. 2.
78 Forordningen om statut for det europæiske selskab (SE), EF nr. 2157/2001, artikel 4, stk. 2
79 Erhvervsministeriets grundnotat til folketingets europaudvalg af 28. august 2008. Forslag til Rådets forordning om
statuetten for det europæiske private selskab, KOM (2008) 396 endelig, side 2.
80 Europaudvalget 2009-10, EUU alm. del Bilag 158, Offentligt. Referat af 11. Europaudvalgsmøde, fredag 27.
november 2009. Punkt 5. ”Rådets forordning om statutten for det europæiske private selskab” side 347-348.
81 Forordningen om statut for det europæiske andelsselskab (SCE), EF nr. 1435/2003, artikel 3, stk. 2
82 Erhvervs- og selskabsstyrelsens hjemmeside, spørgsmål og svar, i kategorien ”Visse erhvervsdrivende virksomheder
(LEV)” http://www.eogs.dk/sw21974.asp?cat=21861
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5 Stiftelsesprocessen

I ovenstående afsnit har vi behandlet de væsentligste generelle bestemmelser, der gælder for SE- og

SCE-selskaberne. I dette afsnit vil vi i forlængelse heraf fokusere på stiftelsesprocessen for disse

europæiske selskaber, da vi har vurderet, at stiftelsesprocessen er relativt omfangsrig i forhold til

resten af bestemmelser i forordningerne. Endvidere er stiftelsesprocessen en essentiel del af disse

europæiske selskabsformer, da netop stiftelsen stiller krav til det grænseoverskridende element, som

er hele grundlaget for disse europæiske selskabsformer og hovedårsagen til, at disse er blevet

udviklet.

Vi vil først gennemgå stiftelsesprocessen for SE-selskabet, da dette synes at være den mest

udbredte/anvendte europæiske selskabsform af de to83 og fordi, denne selskabstype blev oprettet

først.

Før vi beskriver stiftelsesprocessen for de to selskabstyper, vil vi dog først behandle en essentiel

EF-domstols-dom fra 2005, som er grundlæggende for grænseoverskridende fusioner. Dette

skyldes, at grænseoverskridende fusioner er en grundlæggende del af stiftelsesprocessen for de

europæiske selskabsformer.

5.1 SEVIC Systems AG – Etableringsfrihed84

Grænseoverskridende fusioner har i mange år været et varmt emne i EU-retten. Netop indførelsen af

SE-selskabet medførte et retligt grundlag for grænseoverskridende fusioner, som vi som sagt vil

gennemgå dybdegående. Dog er muligheden for grænseoverskridende fusioner ved etablering af

SE-selskaber selvsagt begrænset til SE-selskaberne.

Grænseoverskridende fusioner i forbindelse med stiftelse af et SE-selskab blev muligt pr. 8. oktober

2004, hvor SE-forordningen trådte i kraft. Først pr. 15. december 2007 blev der med indførelsen af

10. selskabsdirektiv også selskabsretligt lovgrundlag for at foretage grænseoverskridende fusioner

for selskaber, der ikke er SE-selskaber. Således vil det være naturligt at antage, at det i perioden

83 Denne vurdering baserer vi på vores generelle viden omkring omfanget i udbredelsen af aktieselskaber i Danmark
som er langt mere udbredt end andelsselskaber, sammen med hvad der tilsvarende er vores indtryk i resten af Europa.
Dette sammen med det forhold at E&S har oplyst os, at der ikke findes nogen SCE-selskaber i Danmark hvorimod der
er registreret flere aktive og opløste SE-selskaber. Derudover har det været muligt for os at finde et register over
samtlige SE-selskaber i Europa, i modsætning til SCE-selskabet, jf. bilag 1.
84 Grænseoverskridende fusioner – nye EU-retlige muligheder, TfS 2006, 74. Af ph.d.-stipendiat, cand.merc.jur.
Thomas Rønfeldt og adjunkt, ph.d. Nikolaj Vinther, begge Aalborg Universitet.
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mellem 8. oktober 2004 og 15. december 2007 kun har været muligt for SE-selskaber at deltage i

grænseoverskridende fusioner. Dette er imidlertid ikke korrekt.

Allerede i 2005 blev der ved domsafsigelsen i EF-Domstolens sag C-411/03 SEVIC Systems AG

dannet præcedens for grænseoverskridende fusioner for en bredere række af selskaber, omfattede

såvel nationale aktie- og anpartsselskaber som interessentskaber og kommanditselskaber mv.

Grundlaget for dommens udfald skal findes i de helt grundlæggende principper i EU-retten som

bygger på fri bevægelighed af varer og ydelser, kapital og arbejdskraft inden for samarbejdet,

herunder etableringsfrihed. Med etableringsfrihed menes der i denne sammenhæng frihed til at

etablere virksomheder i fællesskabets medlemsstater og dermed frihed til at placere kapital inden

for EU.

SEVIC Systems AG, hjemmehørende i Tyskland, havde anmodet de tyske myndigheder om en

grænseoverskridende fusion med Security Vision Concept SA med hjemsted i Luxembourg, med

SEVIC Systems som det fortsættende selskab. De tyske myndigheder afviste denne anmodning med

den begrundelse, at tysk lovgivning kun omfattede fusioner mellem selskaber med hjemsted i

Tyskland, altså nationale fusioner.

SEVIC anlagde derefter sagen til prøvelse ved Landgericht Koblenz (tysk domstol), som vurderede

at der måtte foretages en fællesskabsretlig fortolkning af EU-traktatens artikel 43 og 48, før det

kunne afgøres, om det var muligt for den tyske regering at afvise den ønskede grænseoverskridende

fusion. På baggrund heraf valgte Landgericht Koblenz at stille følgende præjudicielle spørgsmål til

EF-Domstolen:

”Skal art. 43 EF og 48 EF fortolkes således, at det er i strid med etableringsfriheden for selskaber

at nægte et udenlandsk europæisk selskab at få registreret dets tilsigtede fusion med et tysk selskab

i det tyske handelsregister i henhold til (UmwG´s) §§ 16 ff., fordi UmwG´s § 1, stk. 1, nr. 1., kun

hjemler omdannelse af juridiske personer med hjemsted i Tyskland?”

Domstolen fandt, at den tyske bestemmelse udgjorde en restriktion for etableringsfriheden og, at det

forhold, at der i tysk ret ikke fandtes forskrifter, der muliggjorde grænseoverskridende fusioner

medførte en forskelsbehandling af tyske og ikke tyske selskaber.

EU-retligt kan en sådan restriktion, der er i strid med etableringsfriheden kun tillades såfremt;
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1.denne er begrundet i et tvingende alment hensyn, og

2.hvis bestemmelsen er egnet til at sikre virkeliggørelsen af det pågældende mål og

3. ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål (proportionalt)

Ad 1) Domstolen fastlagde, at der under nærmere omstændigheder kan være tale om et tvingende

alment hensyn, på baggrund af de særlige problemstillinger, som en grænseoverskridende fusion

medfører, der kan begrunde en restriktion. Disse er hensynet til kreditorerne, medarbejderne og

mindretalsaktionærerne samt opretholdelse af en effektiv skattekontrol og god handelsskik.

Ad 2) Der kan heller ikke være tvivl om, at den tyske stat ved at nægte fusion mellem tyske

selskaber og udenlandske selskaber, med fortsættende aktivitet i det tyske selskab, har udarbejdet en

egnet bestemmelse til at forhindre dette.

Ad 3) Derimod fastslog EF-domstolen, at den tyske retsstilling udgjorde en uproportionel hindring

for etableringsfriheden, da konsekvenserne heraf ikke stod mål med formålet med restriktionen,

hvorfor denne ikke kunne retfærdiggøres.

EF-Domstolens konklusion på det præjudicielle spørgsmål lød således:85

”Artikel 43 EF og 48 er til hinder for, at registreringen i en medlemsstat i det nationale

handelsregister af en fusion ved opløsning uden likvidation af et selskab og overdragelse af dettes

formue som helhed til et andet selskab generelt afslås, hvis et af de to selskaber har hjemsted i en

anden medlemsstat, mens der, såfremt visse betingelser er opfyldt, kan ske en sådan registrering,

hvis de selskaber, der deltager i fusionen, begge har hjemsted i den førstnævnte medlemsstat.”

Med denne domsafsigelse var der altså allerede i 2005 dannet retspraksis for grænseoverskridende

fusioner, hvilket altså går forud for 10. selskabsdirektiv, som først trådte i kraft i 2007.

Således kan det fastslås, at SE-forodningen fastlagde en begrænset mulighed for

grænseoverskridende fusioner tilbage i 2004, men allerede i 2005 kom der i kraft af SEVIC-

dommen retspraksis for grænseoverskridende fusioner for andre selskabsformer. Ved effektueringen

85 EF Domstolen dom, sag C-411/03, SEVIC Systems AG
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af 10. selskabsdirektiv i 2007 kom der et decideret lovgrundlag for disse grænseoverskridende

transaktioner, og således var et af SE-selskabets særegenskaber definitivt elimineret.

Med denne indledende gennemgang af lovgrundlaget for grænseoverskridende fusioner i

fællesskabet, som er essentielle for stiftelsesprocessen i de europæiske selskabsformer, vil vi nu

gennemgå dette.

5.2 Stiftelsesprocessen for SE-selskabet

SE-selskabet kan, i modsætning til det danske aktieselskab, ikke stiftes direkte af fysiske personer.

Dette skyldes formentlig, at der skal foreligge et grænseoverskridende element før, at stiftelse kan

finde sted, hvilket fysiske personer måske sjældent vil have. Under alle omstændigheder kan fysiske

personer ikke etablere koncernforhold som juridiske personer, ligesom selskaber kan.

Fælles for alle de juridiske personer, der kan stifte et SE-selskab, er, at de skal have deres

vedtægtsmæssige hjemsted i Fællesskabet. Endvidere skal den juridiske person som udgangspunkt

have hovedkontor i Fællesskabet og altså et reelt tilhørsforhold til medlemsstaten. Der er dog i

forordningens artikel 2 stk. 5 åbnet op for, at den enkelte medlemsstat kan tillade, at et selskab ikke

har sit hovedkontor i Fællesskabet. Denne mulighed har Danmark benyttet sig af, hvilket fremgår af

SE-lovens § 4. Dog skal selskabet være stiftet i overensstemmelse med en medlemsstats lovgivning,

have sit vedtægtsmæssige hjemsted i samme medlemsstat og have en faktisk og vedvarende

tilknytning til erhvervslivet i en medlemsstat, før selskabet kan have sit hovedkontor uden for

Fællesskabet.86

5.2.1 Almindelige bestemmelser

Bestemmelserne omkring stiftelse findes i SE-forordningens del III. Første afsnit af denne del

angiver de generelle bestemmelser for, hvordan SE-selskabet stiftes, og fra hvilket tidspunkt dette

opnår retsstilling som en selvstændig juridisk person. Det er anført, at den nationale

aktieselskabslov i den medlemsstat, hvor SE-selskabet etablerer sit vedtægtsmæssige hjemsted,

finder anvendelse ved stiftelsen, dog med forbehold for modstridende bestemmelser i forordningen.

Dette virker da også oplagt, da hele SE-selskabet bygger på renvoi-teknikken. I artikel 18, der

vedrører stiftelse ved fusion, henvises der for eksempel også til lovgivningen i den stat, som

selskaberne hører til, såfremt der fremkommer spørgsmål, som afsnittet om stiftelse ved fusion ikke

omhandler.

86 SE-forordningen artikel 2 og Christensen, Jan Schans & Laursen, Sanne Dahl, Det Europæiske Selskab, side 146-147
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Endvidere er det anført, at SE-selskabet får status som juridisk person den dag, det optages i det

nationale register, som i dette tilfælde er Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register for

aktieselskaber.87 Forordningen fastlægger også, at de fysiske personer, selskaber eller andre retlige

enheder, der har foretaget handlingerne hæfter ubegrænset og solidarisk for følgerne heraf, såfremt

disse foretages i SE-selskabets navn, inden dette er registreret, og SE-selskabet ikke efter

registreringen overtager forpligtelserne. Denne regel er dog deklaratorisk, hvorfor den kan fraviges

ved aftale. En tilsvarende bestemmelse findes i den danske selskabslov.88

Forordningen oplister udtømmende, hvorledes et SE-selskab kan stiftes, hvilket er ved følgende fire

stiftelsesformer:

 Stiftelse ved fusion (anført i forordningens del II, afsnit 2)

 Stiftelse af holdingselskab (anført i forordningens del II, afsnit 3)

 Stiftelse af datterselskab (anført i forordningens del II, afsnit 4)

 Stiftelse ved omdannelse (anført i forordningens del II, afsnit 5)

I lovens del I, Almindelige bestemmelser, artikel 2 er angivet de enheder, som kan stifte et SE-

selskab alt efter, hvilken af de forskellige stiftelsesmetoder der anvendes.

Af nedenstående figur fremgår det hvilke juridiske enheder, der kan være med til at stifte et SE-

selskab, alt efter hvilken af de fire ovennævnte stiftelsesmetoder der anvendes.

A/S ApS P/S K/S Andelsselskab I/S
SE ved fusion X
SE-holding X X
SE-datter X X X X X X
SE ved omdannelse X

Figur 5.2.1, mulige stiftere til SE-selskabet. Kilde: Det Europæiske selskab side 165, 269, 333 og

361

Vi vil nu gennemgå de fire ovenstående stiftelsesprocedurer en ad gangen.

87 SE-loven kapitel 7, § 16
88 SL § 41, stk. 3
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5.2.2 Stiftelse af SE-selskab ved fusion

Jf. forordningens Artikel 17 stk. 1, der henviser til Artikel 2, stk. 1 kan alle aktieselskaber, som er

stiftet i overensstemmelse med en medlemsstats lovgivning, og som har deres vedtægtsmæssige

hjemsted og hovedkontor i Fællesskabet være med til at stifte et SE-selskab ved fusion. Dog kræves

det, at mindst to af de fusionerende selskaber hører under forskellige medlemsstaters lovgivning.

Dette er selvfølgelig for at sikre at det grænseoverskridende element bliver en naturlig del af

fusionen, der skaber SE-selskabet, således at dette er forankret i minimum to forskellige

medlemsstater efter gennemførelsen af fusionen.

Artikel 17 stk. 2 oplister endvidere de to former for fusion, som kan anvendes ved stiftelsen af et

SE-selskab:

a) fusion ved overtagelse, eller

b) fusion ved stiftelse af nyt selskab.

Ved fusion ved overtagelse menes den fusionsform, som er mest udbredt og almen kendt, hvor to

eller flere selskaber fusioneres sammen til et selskab, hvoraf det ene selskab (det modtagende) i

fusionen fortsætter som det fusionerede og nye SE-selskab. Det eller de andre selskaber vil således

være ophørende selskaber som resultat af fusionen. Fusion ved stiftelse af nyt selskab kræver

derimod, at der som led i fusionen stiftes et nyt selskab. I denne model skydes alle de fusionerende

selskaber ind i det nystiftede selskab, som dermed fortsætter som det fusionerede og nye SE-

selskab. I dette tilfælde vil alle de oprindelige fusionerede selskaber ophøre som led i fusionen.



Side 54 af 141

Figur 5.2.2, eksempel på stiftelse af SE-selskab ved fusion. Kilde: Det Europæiske selskab side

168

Ovenstående model viser et eksempel på en grænseskridende fusion, hvor A A/S er det fortsættende

selskab, som bliver til A SE. Såfremt de fusionerende selskaber har datterselskaber eller filialer

inden fusionen bliver disse til datterselskaber eller filialer af A SE. Altså viser modellen en fusion

ved overtagelse. Såfremt der havde været tale om en fusion ved stiftelse af nyt selskab, havde der i

stedet for A SE som det forsættende selskab (tidligere A A/S) været tale om C SE i modellens højre

side.

Artikel 19 angiver, at medlemsstaterne kan vælge at indarbejde bestemmelsen i deres nationale

lovgivning, der giver kompetente myndigheder mulighed for komme med indsigelser mod

selskabers deltagelse i en sådan fusion, såfremt dette er begrundet i samfundsmæssige hensyn. Dette

har Danmark udnyttet, hvor der gives myndighed til økonomi- og erhvervsministeren til at

fremsætte indsigelser over for virksomheder underlagt Finanstilsynet. Af bestemmelsen lægges der

særlig vægt på forsikringsselskaber.89 Indsigelsen kan dog indbringes for retten i selskabets

hjemsted senest seks måneder efter, at indsigelsen er meddelt selskabet90, hvorfor en sådan

indsigelse ikke er ensbetydende med at selskabet er udelukket fra at deltage i en fusion.

89 SE-loven § 19, stk. 1
90 SE-loven § 19, stk. 3

A A/S

DK
A aktionærer

Evt. datter
/filial A

B AB

S
B aktionærer

Evt. datter
/filial B

A SE

EU-/EØS-stat
A + B aktionærer

Evt. datter
/filial SE

Evt. datter
/filial SE
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For at en fusion skal kunne gennemføres med henblik på at stifte et SE-selskab, skal de

fusionerende selskabers ledelse- eller administrationsorgan udarbejde en fusionsplan, der indeholder

minimum følgende oplysninger:91

a) navn på de fusionerede selskaber og deres vedtægtsmæssige hjemsted SE-selskabets

påtænkte navn og vedtægtsmæssige hjemsted

b) aktiernes ombytningsforhold og i givet fald udligningsbeløbets størrelse

c) de nærmere regler for udlevering af aktierne i SE-selskabet

d) det tidspunkt, fra hvilket disse aktier giver ret til andel i udbyttet, med angivelse af alle

særlige forhold, der er knyttet til denne ret

e) det tidspunkt, fra hvilket de fusionerende selskabers dispositioner regnskabsmæssigt anses

for foretaget for SE-selskabets regning

f) de rettigheder, SE-selskabet sikrer aktionærer med særlige rettigheder og indehavere af andre

værdipapirer end aktier, eller de foranstaltninger, der foreslås til fordel for disse personer

g) alle særlige fordele, der indrømmes de sagkyndige, som undersøger fusionsplanen og

medlemmerne af de fusionerede selskabers administrations-, ledelses- eller tilsynsorganer

h) SE-selskabets vedtægter

i) oplysninger om fremgangsmåden for, hvorledes der i henhold til direktiv 2001/86/EF

fastlægges ordninger for medarbejderindflydelse

Listen er som sagt et minimumskrav til oplysningerne i en fusionsplan og den svarer i høj grad til

de krav, der er oplistet til fusionsplanen for en grænseoverskridende fusion jf. Selskabsloven.92 Dog

foreskrives det i selskabslovens § 272, stk. 1, i modsætning til forordningen, at fusionsloven skal

indeholde følgende tre punkter,

punkt 4) den grænseoverskridende fusions sandsynlige følger for beskæftigelsen i de

deltagende kapitalselskaber

punkt 11) vurderingen af de aktiver og forpligtigelser, der er overført til det fortsættende

kapitalselskab og

punkt 12) datoerne for de fusionerede selskabers regnskaber, som har været anvendt som

grundlag for betingelserne for den grænseoverskridende fusion.93

91 SE-forordningen artikel 20
92 Selskabslovens § 272, stk. 1
93 Der er anvendt de specifikke nummereringer som fremgår af SL § 272
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Netop hvorfor disse tre bestemmelser er med i SL men ikke i forordningen for SE-selskabet, kan vi

ikke gennemskue, men faktum er, at kravene til fusionsplanerne i begge lovtekster er tilsvarende, og

der reelt ikke er den store forskel i muligheden for at foretage en grænseoverskridende fusion for

SE-selskaber og danske aktieselskaber. Dette skyldes vedtagelsen af det 10. selskabsdirektiv om

grænseoverskridende fusion, som blev vedtaget i 2005. Her mistede SE-selskabet sin eneret til at

kunne gennemføre grænseoverskridende fusioner, men netop arbejdet med SE-selskabet herunder

arbejdet med medarbejderindflydelse i SE-selskabet har banet vejen for vedtagelsen af netop det 10.

selskabsdirektiv om grænseoverskridende fusion.94

Artikel 21 oplister de krav, der er til offentliggørelsen i den pågældende medlemsstats statstidende

for de fusionerede selskaber. Artikel 22 anfører, at de fusionerende selskaber sammen kan udpege

en eller flere uafhængige sagkyndige til at undersøge fusionsplanen og beretningen i stedet for, at

hvert af de fusionerede selskaber gør dette. Sådanne sagkyndige kan anmode hvert af de

fusionerede selskaber om oplysninger, de måtte finde relevante for at gennemgå materialet. En

sådan bestemmelse findes ligeledes i Selskabsloven § 276, som også henviser til § 37, stk. 1 i

samme lov, der angiver at en sådan sagkyndig ofte vil være en godkendt revisor. Fusionsplanen skal

godkendes i hvert af de fusionerende selskaber af generalforsamlingen.95

Ud over fusionsplanen er der i Selskabsloven, som jf. forordningen også regulerer

stiftelsesprocedurerne for SE-selskaber, et krav om udarbejdelse af mellembalance, hvis

fusionsplanen er underskrevet mere end seks måneder efter udløbet af det seneste regnskabsår for

det fusionerende selskab. Denne mellembalance skal udarbejdes i overensstemmelse med

årsregnskabsloven og må ikke have en opgørelsesdato, der ligger mere end tre måneder forud for

underskrivelsen af fusionsplanen. En sådan mellembalance skal endvidere påtegnes af en revisor,

såfremt selskabet er underlagt revisionspligt.96 Underskrives fusionsplanen mindre end seks

måneder efter udløbet af det seneste regnskabsår for det fusionerende selskab, kan den senest

godkendte årsrapport anvendes til opgørelse af aktivernes og passivernes værdier som skal indgå i

fusionen.

94 Christensen, Jan Schans & Laursen, Sanne Dahl, Det Europæiske Selskab, side 86-87. Af disse sider fremgår det dog
også at EF-domstolens afgørelse i SEVIC Systems AG ”overhalede” vedtagelsen af netop dette direktiv.
95 SE-forordningen artikel 23, stk. 1
96 SL § 274, stk. 1
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Ved fusionen skal der tages højde for forskellige rettighedsindehaveres interesser i de fusionerende

selskaber. Disse hensyn skal tage udgangspunkt i den medlemsstats lovgivning, som de fusionerede

selskaber hører under. Disse rettighedsindehavere er følgende:97

a) de fusionerede selskabers kreditorer

b) indehavere af obligationer i de fusionerede selskaber

c) indehavere af andre værdipapirer end aktier, hvortil der er knyttet særlige rettigheder i de

fusionerede selskaber

Endvidere kan de enkelte medlemslande fastsætte regler for fusionerende selskaber, der hører under

deres lovgivning omkring beskyttelse af minoritetsaktionærer.98 Dette har Danmark gjort ved at,

aktionærer kan modsætte sig fusionen og kræve at selskabet indløser deres aktier, såfremt krav om

dette fremsættes skriftligt senest fire uger efter generalforsamlingens afholdelse.99 Generelt

reguleres reglerne for fusionen for de enkelte fusionerende selskaber af den nationale lovgivning for

aktieselskaber i den medlemsstat, hvor selskabet hører hjemme.100

For hvert af de fusionerede selskaber skal der udstedes en attest fra en kompetent myndighed i den

pågældende medlemsstat, som selskabet hører under for at alle handlinger og formaliteter, der skal

opfyldes forud for fusionen er afsluttet.101 I Danmark er det Erhvervs- og Selskabsstyrelsen der

udsteder denne attest.102 Tilsvarende bestemmelse fremgår ligeledes af Selskabsloven, hvor også

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udsteder attesten.103

Hvert af de fusionerende selskaber skal indgive denne attest til den retmæssige myndighed i det

land, hvor det fortsættende fusionerede SE-selskab har vedtægtsmæssigt hjemsted inden for en frist

på seks måneder efter attestens udstedelse sammen med en kopi af det pågældende selskabs

godkendte fusionsplan.104 Myndigheden, der i Danmarks tilfælde er Erhvervs- og Selskabsstyrelsen,

skal sikre, at selskaberne har vedtaget enslydende fusionsplaner, og at der er fastlagt ordninger om

medarbejderindflydelse. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal ligeledes sikre sig, at fusionen er i

97 SE-forordningen artikel 24, stk. 1
98 SE-forordningen artikel 24, stk. 2
99 SE-loven § 5. Derudover regulerer § 5, stk. 2 til 4 nærmere bestemmelser omkring praktisk håndtering heraf
100 SE-forordningen artikel 25 stk. 1
101 SE-forordningen artikel 25 stk. 2
102 SE-loven § 5, stk. 4
103 SL § 289
104 SE-forordningen artikel 26 stk. 2
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overensstemmelse med lovgivningen for aktieselskaber, for at fusionen kan godkendes.105 Efter

denne kontrol er foretaget - og ikke før - har fusionen og dermed stiftelsen af SE-selskabet virkning

fra den dato, hvor SE-selskabet er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register for

aktieselskaber.106

Forordningens artikel 29 oplister de forhold, der gør sig gældende for de implicerede selskaber efter

fusionen, alt efter om der er tale om fusion ved overtagelse eller fusion ved stiftelse af nyt selskab.

Disse forhold anser vi som almindelig viden omkring fusioner, hvorfor vi ikke vil behandle dette

nærmere. Som eksempel angiver bestemmelserne, at de overtagede (ophørende) selskabers aktiver

og passiver overgår som helhed til det overtagende (fortsættende) selskab.

Et SE-selskab stiftet ved fusion kan ikke erklæres ugyldigt, når dette er registret. Derimod er det

angivet, at manglende kontrol af fusionens lovlighed kan være årsag til, at SE-selskabet opløses.107

Ved fusioner mellem moderselskaber og 100% ejede datterselskaber er der mere lempelige krav til

fusionen. Dette skyldes, at der ikke er tale om forskellige aktionærgrupper, der skal blive enige, da

moderselskabet har den bestemmende indflydelse på de beslutninger, der træffes i datterselskabet.

Blandt andet er der færre krav til fusionsplanen, som ikke behøver at indeholde oplysninger om

aktiernes ombytningsforhold mv. Derudover er der også angivet nogle mindre lempelser til kravene,

hvis moderselskaber ejer 90% eller mere af aktierne i datterselskabet.

5.2.3 Delkonklusion vedrørende stiftelse af SE-selskab ved fusion

Overordnet set kan det konkluderes, at stiftelse af et SE-selskab ved fusion, hvad enten der er tale

om dette ved overdragelse eller ved stiftelse, er forbundet med en del bestemmelser, herunder

formalia der skal overholdes. Dette er selvfølgelig for at sikre retsstillingen for de ophørende

selskabers interessenter i form af kreditorer, ansatte, og aktionærer mv. Disse bestemmelser

medfører dog en del administrationsomkostninger i form af lønninger til egne medarbejdere og

konsulenter som revisorer mv. i forbindelse med udarbejdelse af fusionsplanen og en eventuel

fusionsplan mv.

105 SE-forordningen artikel 26 stk. 3 og 4
106 SE-forordningen artikel 27
107 SE-forordningen artikel 30
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Da SE-selskabet blev introduceret i 2004 var denne netop beskrevne mulighed for en

grænseoverskridende fusion unik for netop SE-selskabet, da en sådan fusionsmodel ikke var tilladt

jf. den daværende Aktieselskabslov. Dette er der dog sidenhen lavet om på ved indførelsen af det

10. selskabsdirektiv om grænseoverskridende fusion, som blev vedtaget i 2005, hvorfor et af de

daværende incitamenter for at vælge SE-selskabet som selskabsform frem for et dansk aktieselskab

nu er elimineret. Som det fremgår af ovenstående gennemgang ligger bestemmelserne for

grænseoverskridende fusion i den nye selskabslov meget tæt op ad forordningens behandling af

fusion, som selvsagt er grænseoverskridende, da dette er grundelementet for at kunne stifte SE-

selskabet.108 Som det fremgår af ovenstående, er fusionsprocessen ikke ligetil men kræver derimod

omfattende benarbejde med adskillige formalia, der skal overholdes. Disse bestemmelser er

selvfølgelig udarbejdet for at beskytte aktionærerne i de ophørende selskaber og i særlig grad

mindretalsaktionærerne.

5.2.4 Stiftelse af et SE-holdingselskab

I modsætning til stiftelsen af et SE-selskab ved fusion, hvor kun aktieselskaber kan deltage, kan

stiftelsen af et SE-holdingselskab foretages af både aktie- og andelsselskaber. Igen skal der ved

stiftelsen være et grænseoverskridende. Derfor skal109;

 mindst to af de deltagende aktie- og eller anpartsselskaber henhører under forskellige

medlemsstaters lovgivning, eller

 i mindst to år have haft et datterselskab, som hører under en anden medlemsstats lovgivning

eller en filial, som er beliggende i en anden medlemsstat.

Ved denne stiftelsestype er der ikke nogen af de deltagende selskaber, der ophører med at

eksistere110 i modsætning til, hvad der var tilfældet ved stiftelse ved fusion.

108 SL Kapitel 16, afsnit ”Grænseoverskridende fusion”
109 SE-forordningen artikel 2 stk. 2
110 SE-forordningen artikel 32 stk. 1, 2. pkt.
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Figur 5.2.4.A, første eksempel på stiftelse af SE-holdingselskab. Kilde: Det Europæiske selskab

side 271

Ovenstående model skitserer, hvordan stiftelse af et SE-holdingselskab vil se ud, såfremt to

deltagende aktie- eller andelsselskaber henhører under forskellige medlemsstaters lovgivning.

Andelen af kapitalejerne i de to initiativtagende selskaber, der indskyder deres kapitalandele i det

nystiftede SE-selskab, skal her være over 50%. De øvrige kapitalejere, der ikke indskyder deres

kapitalandele i det nystiftede SE-selskab, bliver derefter minoritetsaktionærer i de eksisterende

selskaber A og B.
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Figur 5.2.4.B, andet eksempel på stiftelse af SE-holdingselskab Kilde: Det Europæiske selskab

side 272

Derimod viser denne model en stiftelse af et SE-holdingselskab af to kapitalselskaber i samme

medlemsstat, men hvor disse begge i mere end to år har haft datterselskab eller filial i en anden

medlemsstat. I så fald vil disse datterselskaber eller filialer af de initiativtagende selskaber efter

stiftelsen af SE-holdingselskabet stadig være ejet af disse selskaber og ikke direkte af SE-selskabet.

Ledelses- eller administrationsorganerne i de selskaber, som har taget initiativ til stiftelsen, skal

udarbejde en enslydende stiftelsesplan for SE-selskabet.111 Denne plan minder meget om

fusionsplanen, som er beskrevet nærmere i ovenstående afsnit, og skal i hvidt omfang indeholde de

samme oplysninger. Stiftelsesplanen skal indeholde en beretning, der redegør for de juridiske og

økonomiske aspekter ved stiftelsen. Det skal også fremgå, hvilke konsekvenser SE-selskabsformen

vil medføre for aktionærerne og medarbejderne.112 Med dette punkt må der menes, at

111 SE-forordningen artikel 32 stk. 2, 1. pkt.
112 SE-forordningen artikel 32 stk. 2, 2. pkt.
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stiftelsesplanen skal redegøre for forhold, der stiller aktionærer og medarbejdere anderledes, end det

ville være tilfældet hvis et aktieselskab blev stiftet i den pågældende medlemsstat i stedet for.

Derudover er der som sagt en del oplysningskrav som sammenfalder med dem, der kræves til en

fusionsplan. To af punkterne, d og e113 er ikke gældende ved stiftelse af et holdingselskab, da disse

vedrører fastsættelse af datoer for, hvornår retten til udbytte overgår, og at SE-selskabets

dispositioner har retsvirkning i stedet for de fusionerende selskaber. Disse punkter er selvsagt

uvedkommende for et nystiftet selskab, da der i dette tilfælde ikke er nogle selskaber, der ophører

med at eksistere.

Til forskel fra fusionsplanen skal stiftelsesplanen ved stiftelse af et holdingselskab indeholde

oplysninger om, hvilken procentdel af kapitalandelene i hvert af de initiativtagende selskaber

aktionærerne som minimum skal indskyde ved stiftelse.114 Det anføres efterfølgende i forordningen,

at denne procentdel skal vedrøre aktier, der giver over 50% af de permanente stemmerettigheder.115

Dette krav medfører, at det nystiftede SE-holdingselskab altid vil blive moderselskab for de

initiativtagende selskaber, da disse holdingselskabers ejerandele vil overstige 50% af

stemmerettighederne i de initiativtagende selskaber. Denne regel virker fornuftig, da de

initiativtagende selskaber således efter stiftelsen af SE-holdingselskabet vil indgå i samme koncern

og derfor være tættere forbundet end før stiftelsen. Det er en forudsætning, at de initiativtagende

selskaber var uafhængige før stiftelsen.

Derimod kan stiftelsen også foretages af to selskaber, der har vedtægtsmæssigt hjemsted i samme

medlemsland, men hvor minimum et af selskaberne har haft et datterselskab i en anden medlemsstat

i mindst to år. I dette tilfælde sikrer reglen, at det tidligere moderselskab og datterselskab efter

fusionen vil være i koncern sammen med det nystiftede SE-holdingselskab som ultimativt

moderselskab i koncernen.

Stiftelsesplanen skal offentliggøres efter reglerne i lovgivningen i medlemsstaterne mindst en

måned inden datoen for den generalforsamling, som skal tage stilling til stiftelsen.116 Dette gælder

for alle de initiativtagende selskaber, som skal offentliggøre deres egen stiftelsesplan efter national

lovgivning. I Danmark betyder dette, at stiftelsesplanen skal indsendes til Erhvervs- og

113 SE-forordningen artikel 20 stk. 2
114 SE-forordningen artikel 32 stk. 2, 3. pkt.
115 SE-forordningen artikel 32 stk. 2, 4. pkt.
116 SE-forordningen artikel 32 stk. 3
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Selskabsstyrelsen, som straks herefter skal offentliggøres i Erhvervs- og selskabsstyrelsens edb-

informationssystem.117

Derudover skal en eller flere sagkyndige, der er uafhængige af de selskaber, som har taget initiativ

til stiftelsen, gennemgå stiftelsesplanen og udarbejde en skriftlig beretning til aktionærerne i hvert

selskab.118 Denne beretning skal indeholde oplysninger om særlige vanskelige forhold i forbindelse

med vurderingen og en erklæring om, hvorvidt ombytningsforholdet mellem kapitalandelene er

sagligt begrundet samt en redegørelse for de anvendte metoder, der er brugt til fastsættelsen af

ombytningsforholdet, og om disse er hensigtsmæssige.119 Vurderingsmændene kunne ligesom

beskrevet ved fusioner være godkendte revisorer. Stiftelsesplanen skal godkendes af

generalforsamlingen i hvert af de selskaber, som har taget initiativ til stiftelsen af SE-

holdingselskabet. Bestemmelserne om medarbejderindflydelse skal selvfølgelig også anvendes ved

denne type af stiftelse af SE-selskab120.

Efter en vedtagelse af ovenstående stiftelsesplan har de enkelte aktionærer i de pågældende

selskaber, der har taget initiativ til stiftelsen af SE-holdingselskabet, en frist på tre måneder fra

generalforsamlingen til at meddele de initiativtagende selskaber, om de vil indskyde deres

kapitalandele med henblik på stiftelsen af SE-holdingselskabet.121 SE-selskabet er således kun

stiftet, såfremt aktionærerne i hvert af de initiativtagende selskaber har indskudt den

minimumsprocentandel af kapitalandele, som er fastlagt i stiftelsesplanen inden ovennævnte

tremåneders frist.122 Denne minimumsandel kan ikke være mindre end de 50% som er anført i SE-

forordningens artikel 32, stk. 2 stk. 4. Hvert af de initiativtagende selskaber skal efter

bestemmelserne i den pågældende nationale lovgivning bekendtgøre, at dette forhold er opfyldt,

hvilket for danske selskaber betyder, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal modtage bevis for, at

ovenstående forhold er blevet opfyldt.123 De kapitalejere, der ikke inden fristen har meddelt, om de

agter at indskyde deres kapitalandele ved stiftelsen af SE-holdingselskabet, har yderligere en måned

til at gøre dette, såfremt minimumskravet er blevet opfyldt inden for fristen.124

117 SE-loven § 18, jf. side 20 i Vejledning om anmeldelse af Europæiske selskaber (SE-selskaber) til Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen
118 SE-forordningen artikel 32 stk. 4
119 SE-forordningen artikel 32 stk. 5
120 SE-forordningen artikel 32 stk. 6
121 SE-forordningen artikel 33 stk. 1
122 SE-forordningen artikel 33 stk. 2
123 SE-forordningen artikel 33 stk. 3 og side 21 i Vejledning om anmeldelse af Europæiske selskaber (SE-selskaber) til
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
124 SE-forordningen artikel 33 stk. 3, 2. pkt.
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5.2.5 Delkonklusion vedrørende stiftelse af et SE-holdingselskab

Stiftelse af et aktieselskab som holdingselskab i for eksempel Danmark ved apportindskud kan,

ligesom ved SE-selskabet, ske ved indskydelse af kapitalandele i et kapitalselskab i et andet EU-

land. Der er således ikke nogen særlige muligheder for SE-selskabet, som ikke er tilgængelige for

almindelige danske aktieselskaber.

5.2.6 Stiftelse af et SE-datterselskab

SE-selskabet kan også stiftes som et datterselskab. Ved denne konstellation er det, i modsætning til

stiftelse ved fusion og som holdingselskab, muligt for andre selskabstyper end kapitalselskaber.

Dette fremgår af forordningens artikel 2 stk. 3 som lyder således: ”Selskaber efter traktatens artikel

48, stk. 2, samt andre offentligretlige eller privatretlige juridiske enheder, som er stiftet i

overensstemmelse med en medlemsstats lovgivning, og som har deres vedtægtsmæssige hjemsted

og deres hovedkontor i Fællesskabet, kan stifte et SE-selskab ved at tegne aktier i det”. Dette

betyder med andre ord at følgende selskabstyper kan stifte et SE-datterselskab125:

 Aktieselskaber

 Anpartsselskaber

 Partnerselskaber

 Kommanditselskaber

 Andelsselskaber

 Interessentskaber

Afgrænsningen for hvem der kan stifte et SE-datterselskab er således i al væsentlighed, at fysiske

personer ikke kan deltage heri. Dette giver også god mening, da en fysisk person ikke kan have et

datterselskab eller indgå i en koncern, men derimod blot vil blive aktionær i et nystiftet selskab.

Dog kræves det, ligesom ved de to foregående stiftelsesformer, at der foreligger et

grænseoverskridende element, hvorfor mindst to af selskaberne, der deltager i stiftelsen skal høre

under forskellige medlemsstaters lovgivning eller i mindst to år have haft et datterselskab eller

filial, som hører under en anden medlemsstats lovgivning.126

125 Christensen, Jan Schans og Laursen, Sanne Dahl, Det Europæiske Selskab, side 333
126 SE-forordningen artikel 2 stk. 3
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Figur 5.2.6.A, første eksempel på stiftelse af SE-datterselskab. Kilde: Det Europæiske selskab

side 335

I ovenstående model ses stiftelse af et SE-datterselskab ved to selskaber/juridiske personer der er

hjemmehørende i to forskellige medlemsstater, hvilket altså giver det grænseoverskridende element,

der kræves for stiftelse.

I nedenstående model ses derimod stiftelse af et SE-datterselskab ved to selskaber/juridiske

personer, der er hjemmehørende i samme medlemsstat. Dog har de begge datterselskaber eller

filialer i en anden medlemsstat, hvilket her udgør den grænseoverskridende aktivitet, som kræves

for stiftelse af SE-selskabet.

Ved begge stiftelsesmodeller for SE-datterselskaberne vil de initiativtagende selskaber tilsammen få

en ejerandel på 100% i det nystiftede SE-selskab. Eventuelle datterselskaber eller filialer, der ejes af

de initiativtagende selskaber inden stiftelsen, vil forblive ejet af disse initiativtagende selskaber og

vil reelt være ligestillede med det nystiftede SE-datterselskab, hvilket også ses tydeligt i

nedenstående model.
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Figur 5.2.6.B, andet eksempel på stiftelse af SE-datterselskab. Kilde: Det Europæiske selskab

side 336

Ved stiftelse af et SE-datterselskab skal de selskaber eller andre juridiske personer, som deltager i

stiftelsen, anvende den nationale lovgivning, som gælder ved stiftelsen af et datterselskab i form af

et aktieselskab.127 Dette vil efter dansk ret betyde selskabsloven, som nærmere betegnet behandler

dette indirekte i lovens § 24 stk. 4, hvor det er anført, at en juridisk person kan stifte et

kapitalselskab.

5.2.7 Delkonklusion vedrørende stiftelse af et SE-datterselskab

Stiftelsen af et SE-datterselskab minder således meget om tilsvarende procedure for et almindeligt

dansk aktieselskab, hvilket også giver mening, da SE-forordningen henviser til den nationale

selskabslovgivning. Det grænseoverskridende element, ud fra hvilket SE-datterselskabet kan

etableres af selskaber eller andre juridiske personer fra forskellige medlemsstater, er også muligt for

almindelige danske aktieselskaber mv. Der er således ingen særlige fordele eller specielle

muligheder ved stiftelser af et SE-datterselskab kontra stiftelse af et almindeligt aktieselskab som

datterselskab.

127 SE-forordningen artikel 36
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5.2.8 Stiftelse af et SE-selskab ved omdannelse

Endeligt kan et SE-selskab stiftes ved omdannelse. Det kræver, at der er tale om et aktieselskab

efter national lovgivning i en medlemsstat og med hovedsæde heri. Derudover skal aktieselskabet i

mindst to år have haft et datterselskab, som hører under en anden medlemsstats lovgivning.128 Det

grænseoverskridende element skal selvfølgelig også være opfyldt her. Omdannelsen medfører ikke,

at det initiativtagende selskab opløses, såfremt alle øvrige bestemmelser overholdes.129 Flytning af

selskabets hjemsted kan ikke ske som led i omdannelsen130, hvorfor en sådan handling skal ske i to

tempi. Dette virker også fornuftigt, da det i modsat fald vil være indirekte muligt for nationale

aktieselskaber at flytte hjemsted. Nedenstående illustrerer denne model for stiftelse af et SE-

selskab.

Figur 5.2.8, eksempel på stiftelse af SE-selskab ved omdannelse. Kilde: Det Europæiske selskab

side 362

Ligesom stiftelse af et SE-selskab ved fusion eller som holdingselskab skal der ved stiftelse af et

SE-selskab ved omdannelse udarbejdes en omdannelsesplan. Denne omdannelsesplan skal

udarbejdes af det pågældende selskabs ledelses- eller administrationsorgan. Omdannelsesplanen

skal indeholde en beretning, hvori de juridiske og økonomiske aspekter ved omdannelsen forklares

og begrundes, herunder hvilke konsekvenser disse ændringer vil medføre for aktionærerne og de

128 SE-forordningen artikel 2 stk. 4
129 SE-forordningen artikel 37 stk. 2
130 SE-forordningen artikel 37 stk. 3
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ansatte.131 Omdannelsesplanen skal opfylde samme krav med hensyn til gennemgang af uafhængige

sagkyndige og offentliggøres mindst en måned inden den vedtagne generalforsamling, som det er

beskrevet i afsnittet for stiftelse af et SE-holdingselskab. For nærmere gennemgang af kravene til en

sådan omdannelsesplan henvises der til selskabslovens § 36 og 37, dog med den undtagelse, at

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ikke stiller krav om en åbningsbalance.132 Dette skyldes at denne

bestemmelse anvendes ved apportindskud, hvorimod omdannelsesplanen omfatter omdannelse af

selskabsformen, hvorfor ”indgangsværdierne” således allerede er kendte.

Generalforsamlingen i det pågældende selskab skal godkende omdannelsesplanen og SE-selskabets

vedtægter. Forordningen foreskriver ligeledes, at generalforsamlingens beslutning træffes på de

betingelser, som den nationale lovgivning foreskriver.133 Dette betyder at Selskabslovens

bestemmelser, der omhandler kravet for stemmeandelen for at en vedtægtsændring kan

gennemføres, gælder.134 Dermed er der jf. Selskabslovens § 106 krav om, at to tredjedele af de

afgivne stemmer af den del af selskabskapitalen, der er repræsenteret på generalforsamlingen,

stemmer for, før en vedtægtsændring er gyldig. Endvidere gælder Selskabslovens § 107, der øger

kravet til stemmeandelen for vedtægtsændringer til 90-100%,135 såfremt kapitalejernes forpligtelser

over for kapitalselskabet forøges.

Endvidere fastslår forordningen, at eksisterende forpligtelser i det selskab, der omdannes overføres

til SE-selskabet ved dets registrering.136 Der er her tale om forpligtelser der vedrører arbejds- og

ansættelsesvilkår, som bygger på national lovgivning, praksis og individuelle arbejdskontrakter eller

ansættelsesforhold,

5.2.9 Delkonklusion vedrørende stiftelse af et SE-selskab ved omdannelse

Som nævnt i ovenstående skal stiftelse af et SE-selskab ved omdannelse ske og afsluttes, før

selskabet kan flytte hjemsted. Omdannelsesmodellen som stiftelse er således blot en måde at

konvertere selskabsformen fra national aktieselskabsform til europæisk aktieselskabsform, uden at

dette i sig selv giver selskabet nogle yderligere rettigheder. Bestemmelserne i SE-forordningens

artikel 37 går i al sin væsentlighed ud på at sikre, den nationale lovgivning og de rettigheder, som

denne giver aktionærerne og de ansatte ved omdannelse til SE-selskab.

131 SE-forordningen artikel 37 stk. 4
132 Vejledning om anmeldelse af Europæiske selskaber (SE-selskaber) til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, side 26
133 SE-forordningen artikel 37 stk. 7 og stk. 8
134 Vejledning om anmeldelse af Europæiske selskaber (SE-selskaber) til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, side 26
135 Dette betinges dog af øvrige betingelser i bestemmelsen
136 SE-forordningen artikel 37 stk. 7 og stk. 9
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5.3 Stiftelsesprocessen for SCE-selskabet

I modsætning til SE-selskabet er det muligt at stifte et SCE-selskab som fysisk person samtidig

med, at flere juridiske enheder kan være med til at stifte SCE-selskabet, ligesom det er tilfældet med

SE-selskabet; særligt SE-datterselskabet.

5.3.1 Generelle bestemmelser

Som for SE-selskabet er det for SCE-selskabet reguleret i den pågældende forordnings artikel 2,

hvorledes det kan stiftes, og hvem der kan foretage stiftelse. Følgende fem modeller eksisterer:

 fra bunden af mindst fem fysiske personer med bopæl i mindst to medlemsstater

 fra bunden af mindst fem fysiske personer og selskaber som er stiftet i overensstemmelse med

en medlemsstats lovgivning (se ovenstående figur for selskabstyper ud fra ”SCE fra

bunden”) såfremt disse personer har bopæl i og selskaberne mv. hører under lovgivningen i

mindst to forskellige medlemsstater

 fra bunden af selskaber som er stiftet i overensstemmelse med en medlemsstats lovgivning og

som er stiftet i overensstemmelse med lovgivningen i mindst to forskellige medlemsstater

 ved fusion af andelsselskaber såfremt mindst to af dem hører under lovgivningen i to

forskellige medlemsstater

 ved omdannelse af et andelsselskab såfremt det i mindst to år har haft et forretningsted eller

datterselskab, som hører under en anden medlemsstats lovgivning

Af nedenstående figur fremgår det hvilke juridiske personer, der kan være med til at stifte et SCE-

selskab.

Fysisk
person

A/S ApS P/S K/S Andelsselskab I/S

SCE fra bunden X X X X X X X
SCE ved fusion X
SCE ved omdannelse X

Figur 5.3.1, mulige stiftere til SCE-selskabet. Kilde: Det Europæiske selskab side 102

Det fremgår af ovenstående stiftelsesmetoder, at der også for SCE-selskabet skal være tale om

grænseoverskridende aktivitet for at stiftelse heraf kan finde sted, ligesom dette var tilfældet for SE-

selskabet.
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Ligesom ved SE-selskabet er der i forordningen for SCE-selskabet åbnet op for, at de enkelte

medlemsstater kan tillade, at de stiftende selskaber ikke har hovedkontor i Fællesskabet, under visse

betingelser.137 Denne mulighed er indarbejdet i den danske lovgivning i SCE-lovens § 3.

Generelt henviser forordningen til, at den nationale andelsselskabslovgivning finder anvendelse i

den medlemsstat, som SCE-selskabet er stiftet i med forbehold for bestemmelserne for SCE-

forordningens bestemmelser.138 Med dette menes der indirekte, at forordningens bestemmelser går

forud for national andelsselskabslovgivning, såfremt disse måtte være modstridende.

5.3.2 Stiftelse af SCE-selskab fra bunden

I modsætning til SE-selskabet kan SCE-selskabet stiftes fra bunden og af fysiske personer. SCE-

forordningen redegør ikke yderligere for, hvordan SCE-selskabet skal stiftes fra bunden, men med

henvisning til national lovgivning må det antages, at LEV og almindelig retspraksis regulerer dette i

Danmark. På baggrund heraf vil vi ikke komme nærmere ind på stiftelsesproceduren for SCE-

selskaber fra bunden. Generelt kan det dog sige, at et SCE-selskab har retsvirkning eller status som

en juridisk person fra den dato, hvor det optages i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register.139

5.3.3 Stiftelse af SCE-selskab ved fusion

Som med SE-selskabet kan SCE-selskabet stiftes ved fusion ud fra to forskellige modeller; dette

enten ved overtagelse, hvor et af de fusionerende selskaber fortsætter, eller hvor der stiftes en ny

juridisk person, som de fusionerede selskaber overgår til.140 En medlemsstat kan foreskrive, at en

kompetent myndighed kan gøre indsigelse mod, at andelsselskaber kan deltage i stiftelse af SCE-

selskaber i den pågældende medlemsstat. Indsigelsen kan dog kun begrundes med

samfundsmæssige hensyn141. Denne mulighed har Danmark udnyttet således, at økonomi- og

erhvervsministeren kan fremsætte indsigelse mod virksomheder, der er underlagt Finanstilsynets

tilsyn. Denne indsigelse kan indbringes for retten senest seks måneder efter, indsigelsen er meddelt

selskabet.142

Der skal desuden udarbejdes en fusionsplan, som i store træk skal opfylde de samme krav som til

fusionsplanen for et SE-selskab. Dog skal fusionsplanen indeholde måder til at beskytte

137 SCE-forordningen artikel 2 stk. 2
138 SCE-forordningen artikel 17 stk. 1
139 SCE-forordningen artikel 18 stk. 1 og SE-lovens § 14
140 SCE-forordningen artikel 19
141 SCE-forordningen artikel 21
142 SCE-lovens § 17 stk. 3



Side 71 af 141

kreditorerne i de fusionerende andelsselskaber (punkt h). Endvidere skal planen indeholde de

særlige fordele som tildeles de eksperter, som undersøger fusionsplanen, og medlemmerne af de

fusionerede andelsselskabers administrations-, ledelses- eller tilsynsorganer (punkt i). Endvidere

gælder aktieselskabslovens regler for fusionsplaner ligeledes ved stiftelse af SCE-selskabet ved

fusion.143

Fusionsplanen skal som ved SE-selskabet gennemgås af uafhængige eksperter144, ligesom den skal

godkendes af generalforsamlingen i hvert af de fusionerede andelsselskaber.145 Endvidere skal den

kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat udstede en attest, som er bevis på, at alle

påkrævede handlinger og formaliteter er opfyldt og afsluttet forud for fusionen.146

Fusionsplanen kan ikke stå alene med disse, men skal samtidig suppleres med en detaljeret skriftlig

rapport fra de pågældende ledelses- eller administrationsorganer i de fusionerende andelsselskaber.

Andelsselskabet skal begrunde fusionsplanen ud fra et juridisk og økonomisk synspunkt samt

andelenes ombytningsforhold og særlige vurderingsvanskeligheder147.

Enhver af andelshaverne har ret til mindst en måned før den generalforsamling, hvor der skal tages

stilling til fusionen at gennemse følgende dokumenter efter anmodning148:

 fusionsplanen

 ledelsens rapport og fusionsplanen

 de fusionerende andelsselskabers seneste tre årsregnskaber og årsberetninger

 en regnskabsstatus, som er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne for interne

fusioner mellem aktieselskaber såfremt en sådan kræves efter disse bestemmelser

 ekspertrapporten om værdien af andelene som skal uddeles mod aktiverne i de fusionerende

andelsselskaber, eller andelenes ombytningsforhold

Årsagen til, at dette materiale udpindes mere specifikt i SCE-forordningen, end det er tilfældet for

SE, kan skyldes, at noget af materialet ikke er offentlig tilgængeligt for et andelsselskab som

regnskab mv.

143 SCE-forordningen artikel 22
144 SCE-forordningen artikel 26
145 SCE-forordningen artikel 27
146 SCE-forordningen artikel 29 stk. 2
147 SCE-forordningen artikel 23
148 SCE-forordningen artikel 25



Side 72 af 141

Fusionen får virkning fra den dato, hvor SCE-selskabet er registreret i den pågældende

medlemsstats selskabsregister, som i Danmark er Erhvervs- og Selskabsstyrelsens

virksomhedsregister.149

SCE-selskaber, der stiftes ved fusion, har ved gennemførelsen følgende retsvirkninger alt efter om

der er tale om fortsættende selskab eller nystiftelse:

Fusion ved overtagelse ved ny juridisk person

a) hvert overtaget selskabs aktiver og passiver
overgår som helhed til den overtagende juridiske
person

X

b) medlemmerne af hvert enkelt andelsselskab
bliver medlemmer af den overtagende juridiske
person

X

c) de overtagne andelsselskaber ophører med at
eksistere

X

d) den overtagende juridiske person bliver et SCE-
selskab

X

a) de fusionerede andelsselskabers aktiver og
passiver overgår som helhed til SCE-selskabet

X

b) medlemmerne af de fusionerede andelsselskaber
bliver medlemmer af SCE-selskabet

X

c) de fusionerede andelsselskaber ophører med at
eksistere

X

Figur 5.3.3, retsvirkninger ved stiftelse (egen tilvirkning baseret på SCE-forordningens artikel 33

stk. 1-2)

Forskellen i formulering på de to fusionsmetoder er blot, at den juridiske person først ved

overtagelsen bliver en juridisk person, hvilket også fremgår af punkt d.

Straks efter at fusionen er registreret, underretter SCE-selskabet medlemmerne af de

andelsselskaber, der overtages, om at de er optaget i medlemsfortegnelsen og om antallet af deres

andele.150

149 SCE-forordningen artikel 31
150 SCE-forordningen artikel 33 stk. 5
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5.3.4 Delkonklusion vedrørende stiftelse af SCE-selskab ved fusion

Generelt minder fusionsprocessen meget om den, der gælder for SE-selskabet, hvilket giver fin

mening, da SCE-forordningen gentagne gange understreger, at den nationale

aktieselskabslovgivning anvendes ved stiftelse af SCE-selskabet fusion.

5.3.5 Stiftelse af SCE-selskab ved omdannelse

Ligesom ved SE-selskabet kan et SCE-selskab ikke flytte hjemsted i forbindelse med stiftelse ved

omdannelse.151 Dette skal ske i to tempi.

I meget høj grad ligner stiftelsen af SCE-selskabet ved omdannelse fremgangsmetoden som ved SE-

selskabet, hvilket fremgår af sammenligneligheden mellem de to respektive forordningers artikel 35

(SCE-forordningen) og 37 (SE-forordningen).

5.3.6 Delkonklusion vedrørende stiftelse af SCE-selskab ved omdannelse

Som nævnt minder denne stiftelsesmetode stort set om samme situation vedrørende stiftelse af SE-

selskabet ved omdannelse, hvorfor der henvises til delkonklusion herfor.

5.4 Delkonklusion vedrørende stiftelsesprocessen

Helt overordnet for stiftelsesprocessen for SE- og SCE-selskaber kan det siges, at disse minder en

del om hinanden. En åbenlys forskel mellem de to selskabstyper er, at SE-selskabet ikke kan stiftes

direkte af en fysisk person i modsætning til SCE-selskabet.

Denne forskel kan tænkes at bunde i, at SE-selskabet, som jo er den europæiske selskabsrets

pendant til aktieselskabet, i højere grad må forventes at indgå i koncerner, som vi kender det fra

aktieselskabet. Derimod er andelsselskaber ofte mere selvstændige i den forstand, at de sjældnere

ses anvendt som selskabsform for større internationale koncerner. Hermed ikke sagt at

andelsselskaberne ikke kan have en international karakter, hvilket også gør sig gældende for

eksempelvis Arla Foods.

Denne teori kan også understøttes af at SCE-selskabet ikke kan stiftes som resultat af, at der stiftes

et holding- eller datterselskab som det er muligt med SE-selskabet.

151 SCE-forordningen artikel 35 stk. 2
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Ser vi helt overordnet på stiftelsesprocedurerne for henholdsvis danske aktie- og andelsselskaber

kontra de europæiske SE- og SCE-selskaber minder disse meget om hinanden. I hvert fald hvis man

kigger på de stiftelsesmuligheder, der er for de europæiske selskabsformer. Med dette menes, at

mange af de grænseoverskridende muligheder, der ligger i stiftelsesprocessen blandt andet ved

fusion, også er tilgængelige for danske aktieselskaber.

Da SE-selskabet blev introduceret i 2004, var denne mulighed for en grænseoverskridende fusion

som sagt unik for netop SE-selskabet, da en sådan fusionsmodel ikke var tilladt jf. den daværende

Aktieselskabslov. Med indførelsen af det 10. selskabsdirektiv om grænseoverskridende fusion, som

blev vedtaget i 2005, er dette nu også muligt for danske aktieselskaber, og reglerne er direkte

indarbejdet i den nye danske selskabslov i kapitel 16 om grænseoverskridende fusion og spaltning.

Hermed er et af de åbenlyse incitamenter til at vælge SE-selskabet som selskabsform frem for et

dansk aktieselskab nu elimineret, når der fokuseres på stiftelsesprocessen.
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6 Skattemæssige forhold

Med vedtagelsen af forordningerne for de europæiske selskaber i form af henholdsvis SE-selskabet

og SCE-selskabet er det blevet muligt at stifte selskaber baseret på fællesskabsretten. Som vi var

inde på i kapitlet omkring de selskabsretlige forhold i de afsluttende bemærkninger, så omfatter

forordningen ikke andre lovområder end det selskabsretlige. Dvs., at skatteret, konkurrenceret,

intellektuel ejendomsret eller insolvens mv. ikke er indeholdt i forordningen. Her anvendes i stedet

for medlemsstaternes lovgivning og fællesskabslovgivningen.

Ovenstående forhold og bestemmelsen i forordningens art. 10 for SE-selskaber og art. 8 og 9 for

SCE-selskaber, der siger, at selskaberne skal behandles som henholdsvis aktieselskaber og

andelsselskaber i den enkelte EU- eller EØS-stat medfører, at selskaberne beskattes efter samme

regler som et aktieselskab eller et andelsselskab.

I de kommende afsnit vil vi komme nærmere ind på de skattemæssige forhold og konsekvenser for

hhv. SE-selskaber og SCE-selskaber i forbindelse med stiftelse, omstrukturering og den almindelige

løbende beskatning. Vi vil i forbindelse med ovennævnte gennemgang, hvor det er relevant,

gengive relevante afgørelser og bindende svar fra SKAT.

Generelt

At forordningerne ikke indeholder en regulering af skatteretten er ikke ensbetydende med, at der

ikke har eksisteret en tanke omkring ensartet beskatning for europæiske selskaber. Det har dog vist

sig særdeles svært for medlemslandende at enes om en fælles regulering af skatteområdet. For

nuværende er der vedtaget direktiver på følgende tre områder således, at der er fælles fodslag i EU

inden for disse områder152:

 Fusionsskattedirektivet

 Moder- og datterselskabsdirektivet

 Rente- og royaltydirektivet

Vi vil i det følgende overordnet forklare fusionsskattedirektivet, da det klart er det mest relevante i

forhold til SE- og SCE-selskabet.

152 http://ec.europa.eu/youreurope/business/managing-business/paying-taxes/index_da.htm
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6.1 Fusionsskattedirektivet

Det har længe været en udbredt opfattelse, at skatteretten siden vedtagelsen af fusionsskattedirektiv-

et har været foran selskabsretten inden for området for grænseoverskridende fusioner. Dette skyldes

vedtagelsen af fusionsskattedirektivet (90/343/EØF), som blev implementeret i national ret i starten

af halvfemserne, og som regulerer omstruktureringer på tværs af landegrænser, dvs. situationer hvor

selskaberne er hjemmehørende i forskellige medlemsstater.

Fusionsskattedirektivet giver mulighed for at udskyde beskatningen af kapitalgevinster ved

fusioner, spaltninger, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier, således at selskaber kan foretage

grænseoverskridende omstruktureringer uden at udløse skat.153

Der er sidenhen blevet vedtaget et par ændringer til fusionsskattedirektivet bl.a. i form af

(2005/19/EF), som bl.a. gør det helt klart, at SE- og SCE-selskaber er omfattet af direktivet154.

Der står tilmed direkte i fusionsskattedirektivets artikel 1, stk. 1, afsnit b, at ved flytning af

vedtægtsmæssigt hjemsted fra en medlemsstat til en anden medlemsstat for SE- og SCE-selskaber

skal direktivet finde anvendelse herved.

Ud over, at direktivet kan anvendes i førnævnte situation, skal direktivet anvendes ved fusioner,

partielle spaltninger, tilførsel af aktiver og aktieombytninger, som angår selskaber i forskellige

medlemsstater, jf. artikel 1, stk. 1, afsnit a.

I Danmark er fusionsskattedirektivet udformet i fusionsskatteloven således, at de nationale

transaktioner følger de samme regler som i direktivet.155

Vi vil i vores gennemgang af de skattemæssige forhold i relation til de fire stiftelsesmetoder, der er

for SE-selskabet, benytte reglerne, som udspringer af fusionsskattedirektivet. Vi vil tage

udgangspunkt i situationer, hvor et dansk selskab er involveret.

153 Notits Skat Udland, november 2005-302
154 Fusionsskattedirektivet: Rådets direktiv af 2009/133/EF af 19. oktober 2009, artikel 3, stk. 1, afsnit b
155 Christensen, Jan Schans og Laursen, Sanne Dahl, Det Europæiske Selskab, side 961
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6.2 SE-selskabet

6.2.1 Fusion

Helt overordnet set kan fusioner gennemføres enten som skattepligtige eller skattefri fusioner. I det

første tilfælde vil der ske afståelsesbeskatning, hvilket betyder, at der sker beskatning af aktiver.

Aktionærerne beskattes ligeledes.

Når betingelserne i fusionsskattedirektivet er opfyldt, kan fusionen ske skattefrit og uden

afståelsesbeskatning og aktieavancebeskatning jf. artikel 4, stk. 1.

Bestemmelserne om skattefri fusion findes i FUL § 15. I modsætning til tidligere skal der ikke

længere søges om tilladelse til at gennemføre en skattefri fusion hos SKAT, da denne paragraf er

udgået i henhold til § 3 i lov 343 af 18. april 2007 om ændring af bl.a. fusionsskatteloven.

En grænseoverskridende skattefri fusion af selskaber kan foretages ud fra fire forskellige

situationer:156 Det skal, inden vi går videre med gennemgangen af disse fire forskellige situationer,

understreges, at der skal være tale om aktieselskaber for de fusionerende selskabers vedkommende,

og således kan eksempelvis et dansk aktieselskab og et tysk GmbH (anpartsselskab) ikke fusioneres,

da der ikke er tale om to aktieselskaber.157

1.Et dansk aktieselskab fusionerer med et aktieselskab fra en anden EU- eller EØS-stat, hvor det

danske selskab absorberer det udenlandske selskab og fortsætter som SE-selskab, mens det

udenlandske selskab ophører.

2.Et dansk aktieselskab fusionerer med et aktieselskab fra en anden EU- eller EØS-stat, hvor

begge selskaber overfører aktiver og passiver til et nystiftet dansk SE-selskab. De

indskydende nationale selskaber ophører, og det nystiftede danske SE-selskab står tilbage

med de overførte aktiver og passiver.

3.Et dansk aktieselskab fusionerer med et aktieselskab fra en anden EU- eller EØS-stat, hvor det

udenlandske selskab absorberer det danske selskab og fortsætter som SE-selskab, mens det

danske selskab ophører.

156 Christensen, Jan Schans og Laursen, Sanne Dahl, Det Europæiske Selskab, side 964 og 965
157 SU 2004, 108, Dalsgaard, Morten, & Josephsen, Niels, Ernst & Young, s. 2.
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4.Et dansk aktieselskab fusionerer med et aktieselskab fra en anden EU- eller EØS-stat, hvor

begge selskaber overfører aktiver og passiver til et nystiftet udenlandsk SE-selskab. De

indskydende nationale selskaber ophører, og det nystiftede udenlandske SE-selskab står

tilbage med de overførte aktiver og passiver.

Ad 1) Et dansk aktieselskab fusionerer med et aktieselskab fra en anden EU- eller EØS-stat, hvor

det danske selskab absorberer det udenlandske selskab og fortsætter som SE-selskab, mens det

udenlandske selskab ophører. Rent teknisk sker der det, at det danske selskab overtager det

udenlandske selskabs aktiver og passiver og fortsætter som SE-selskab, da det både er modtager og

fortsættende selskab. Aktiver og passiver tilhørende det danske selskab forbliver i det danske

selskab og videreføres uden skattemæssige ændringer.158

Hvad angår det udenlandske selskab (indskydende selskab) sker der succession i de aktiver og

passiver, som både før og efter fusionen er underlagt dansk beskatning. Det kunne fx være, at det

udenlandske selskab havde haft et fast driftssted eller fast ejendom, der historisk havde været

beskattet i Danmark. De aktiver og passiver, der indskydes fra det udenlandske selskab, som der

hidtil har været underlagt udenlandsk beskatning, overføres til handelsværdien på fusionsdatoen.159

Typisk vil der ved overførsel af aktiver fra udlandet til Danmark ske ophørsbeskatning af de

pågældende aktiver160. I den omvendte situation, hvor der overføres aktiver fra Danmark til

udlandet, vil der i hvert fald ske ophørsbeskatning efter selskabslovens § 5, ifølge FUL § 15, stk. 4.

Ad 2) Et dansk aktieselskab fusionerer med et aktieselskab fra en anden EU- eller EØS-stat, hvor

begge selskaber overfører aktiver og passiver til et nystiftet dansk SE-selskab. Det nye danske SE-

selskab står tilbage med de overførte aktiver og passiver, mens det indskydende udenlandske

selskab ophører. I dette tilfælde vil det danske indskydende selskabs skattemæssige stilling være

direkte reguleret af FUL kapitel 1 omhandlende fusion af selskaber. Det skyldes, at der er tale om et

dansk aktieselskab, der skyder aktiver og passiver ind i et dansk SE-selskab – altså to danske

selskaber (national fusion). Aktiver og passiver, der kommer fra det indskydende selskab,

succederer det modtagende selskab skattemæssigt, jf. FUL § 8, kapitel 1.

158 Christensen, Jan Schans og Laursen, Sanne Dahl, Det Europæiske Selskab, side 964
159 Christensen, Jan Schans og Laursen, Sanne Dahl, Det Europæiske Selskab, side 964
160 Christensen, Jan Schans og Laursen, Sanne Dahl, Det Europæiske Selskab, side 964
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Der sker succession i de aktiver og passiver, som både før og efter fusionen er underlagt dansk

beskatning i det udenlandske selskab (indskydende selskab). De aktiver og passiver der indskydes

fra det udenlandske selskab, som der hidtil har været underlagt udenlandsk beskatning, overføres til

handelsværdien på fusionsdatoen.161

Ad 3) Et dansk aktieselskab fusionerer med et aktieselskab fra en anden EU- eller EØS-stat, hvor

det udenlandske selskab absorberer det danske selskab og fortsætter som SE-selskab, mens det

danske selskab ophører. Dvs., at det udenlandske selskab modtager aktiver og passiver fra det

danske selskab. Ifølge FUL § 15, stk. 4 skal de aktiver og passiver i det indskydende selskab, som

er knyttet til et eventuelt driftssted eller fast ejendom her i landet, dog ikke undergives

ophørsbeskatning. På alle andre aktiver og passiver skal fortjenester og tab opgøres og beskattes

efter reglerne i selskabslovens § 5, også ifølge FUL § 15, stk. 4.

Der foreligger bindende svar fra SKAT; SKM2008.602.SR i en situation, hvor et dansk aktieselskab

skal fusioneres med dets moderselskab i et andet EU-land. Fusionen påtænkes gennemført skattefrit

efter fusionsskatteloven med det danske datterselskab som det ophørende selskab og det

udenlandske moderselskab som det fortsættende selskab. Aktiviteten i datterselskabet tænkes

videreført i en filial i Danmark af det udenlandske selskab. Skatterådet bekræfter, at den påtænkte

skattefrie fusion kan gennemføres skattefrit efter fusionsskattelovens regler.

I ovenstående eksempel skal der knyttes den kommentar, at datterselskabet havde anparter i et

dansk anpartsselskab, hvor anparterne efter SKAT’s opfattelse ikke kunne indgå i det faste

driftssted i Danmark, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a. SKAT skriver: ”Anparter i E ApS

kan ikke anses for at være anparter i et selskab, hvis formål det er at fremme anpartshavernes fælles

erhvervsmæssige interesser gennem deres deltagelse som aftagere, leverandører eller på anden

lignende måde som led i den skattepligtiges erhvervsmæssige virksomhed her i landet, hvorfor disse

anparter ikke kan knyttes til det faste driftssted.”

I ovenstående tilfælde sker der ikke succession efter fusionsskatteloven, hvorfor en eventuel avance

eller tab skal beskattes efter selskabsskattelovens § 5 og efter aktieavancebeskatningslovens regler.

161 Christensen, Jan Schans og Laursen, Sanne Dahl, Det Europæiske Selskab, side 965
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Ad 4) Et dansk aktieselskab fusionerer med et aktieselskab fra en anden EU- eller EØS-stat, hvor

begge selskaber overfører aktiver og passiver til et nystiftet udenlandsk SE-selskab. De

indskydende nationale selskaber ophører og det nystiftede udenlandske SE-selskab står tilbage med

de overførte aktiver og passiver.

For det nystiftede selskabs aktionærer vil fusionen ikke få skattemæssige konsekvenser, da der set

fra deres side er tale om en omdannelse af aktieselskab til et SE-selskab, dvs. der er ikke tale om

afståelse. 162

Hvad angår aktionærerne i det ophørende selskab (danske selskab), modtager de aktier i SE-

selskabet som vederlag for de aktier, de havde i det pågældende selskab, ved succession, idet SE-

aktierne anses for erhvervet på samme tidspunkt, med samme hensigt og til samme anskaffelsessum

som de oprindelige aktier. Såfremt aktionærerne i det ophørende selskab modtager et kontantbeløb

som vederlag for aktierne, anses aktierne derimod som afstået, og der skal ske beskatning efter

aktieavancebeskatningsloven.163

I SKAT’s afgørelse; SKM.2006.79.SKAT, omhandlende grænseoverskridende fusioner, giver

SKAT tilladelse til en skattefri fusion af et dansk selskab med dets søsterselskaber i Norge, Finland

og Sverige. I forbindelse med fusionen omdannes det svenske modtagende selskab til et SE-selskab

med hjemsted i Sverige. Selskaberne var alle ejet af et svensk holdingselskab. Forneden illustreres

koncerndiagrammet før fusionen, og dernæst som koncernen tager sig ud efter fusionen:

Figur 6.2.1.A, koncerndiagrammet før fusionen. Kilde: SKM.2006.79.SKAT

162 Christensen, Jan Schans og Laursen, Sanne Dahl, Det Europæiske Selskab, side 965
163 Christensen, Jan Schans og Laursen, Sanne Dahl, Det Europæiske Selskab, side 965
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Som det kan ses af koncerndiagrammet før fusionen, er der fire selskaber, som er helejet af det

svenske holdingselskab. Efter fusionen kommer koncerndiagrammet til at se ud, som følger:

Figur 6.2.1.B, koncerndiagrammet efter fusionen. Kilde: SKM.2006.79.SKAT

Efter fusionen er gennemført, er samtlige aktiver og passiver i de indskydende selskaber allokeret til

nyetablerede filialer i de indskydende selskabers lande. Filialerne etableres af det svenske

modtagende selskab som samtidig er omdannet til et SE-selskab.

Afgørelsen lægger i sin tilladelse vægt på, at det ifølge fusionsskattelovens § 15, stk. 4, er reglerne i

fusionsskattelovens kapitel 1, der finder anvendelse, når et selskab i Danmark ophører ved fusion

med et udenlandsk selskab, og begge selskaber i øvrigt er omfattet af begrebet selskab i en

medlemsstat i artikel 3 i fusionsskattedirektivet. Kapitel 1 omhandler fusion af selskaber.

Ifølge § 15, stk. 4, finder fusionsskattelovens § 8, stk. 1-4 i kapitel 1 kun anvendelse på de af det

indskydende selskabs aktiver og passiver mv., som efter fusionen er knyttet til det modtagende

selskabs faste driftssted eller faste ejendom her i landet. I dette tilfælde udgør filialen driftsstedet.

For de øvrige aktiver og passiver, som forlader landet, gælder det, at der skal ske beskatning i

henhold til selskabsskattelovens § 5.

I tilfældet i denne afgørelse, gøres der opmærksom på, at samtlige aktiver og passiver i det

indskydende danske selskab bliver allokeret til en dansk filial. Således vil der ikke ske beskatning
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efter selskabsskattelovens § 5, men der er derimod tale om en skattefri fusion for samtlige aktiver

og passiver i det danske selskab.

De nuværende aktiviteter i det danske selskab vil endvidere forblive underlagt dansk beskatning

fremover.

6.2.2 Holdingselskabsstiftelse

Ved stiftelse af holdingselskab er der reelt tale om en aktieombytning164. Aktionærerne i

henholdsvis det danske selskab og det udenlandske aktieselskab ombytter deres aktier i disse

selskaber til aktier i et nystiftet SE-holdingselskab, som overtager aktierne i henholdsvis det danske

aktieselskab og det udenlandske selskab ved indskud.

Ifølge artikel 8, stk. 1 i fusionsskattedirektivet må selve tildelingen af aktier eller anparter i det

modtagende selskab (holdingselskab efter stiftelsen) til en selskabsdeltager i de indskydende

selskaber (datterselskaber efter stiftelsen) til gengæld for aktier i sidstnævnte ikke medføre nogen

beskatning. Der sker således en succession, hvor de nyerhvervede aktier træder i stedet for de

oprindelige.

Ovenstående kræver, at SE-holdingselskabet opnår bestemmende indflydelse i de selskaber, hvis

aktier indskydes, som det også kræves i forordningen. Endvidere skal det sikres, at i hvert fald én

aktionær i det indskydende selskab modtager mindst én aktie i SE-holdingselskabet.165

Stiftelse af holdingselskab ved en aktieombytning har ingen selskabsskattemæssige konsekvenser,

da det udelukkende er en omstrukturering på aktionærniveau.

6.2.3 Datterselskabsstiftelse

Stiftelsen af et SE-selskab ved dannelse af et datterselskab er skatteretligt en tilførsel af aktiver.166

Når der er tale om en tilførsel af aktiver, kan det ske skattefrit ifølge artikel 9 i

fusionsskattedirektivet. I Danmark er lov om tilførsel af aktiver reguleret i FUL kapitel 5, §§ 15 c

og 15 d.

164 Christensen, Jan Schans og Laursen, Sanne Dahl, Det Europæiske Selskab, side 966
165 Christensen, Jan Schans og Laursen, Sanne Dahl, Det Europæiske Selskab, side 966
166 Christensen, Jan Schans og Laursen, Sanne Dahl, Det Europæiske Selskab, side 966
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Ifølge § 15 c, stk. 2 er en tilførsel af aktiver en transaktion, hvorved et selskab tilfører den samlede,

eller en eller flere grene af sin virksomhed, til et andet selskab mod at få tildelt aktier i det

modtagende selskab.

Der skal i Danmark opnås tilladelse til en tilførsel af aktiver fra SKAT ifølge FUL § 15 c. Dog kan

reglerne om tilførsel af aktiver godt følges, selvom der ikke er søgt om tilladelse, såfremt følgende

punkter er overholdt ifølge FUL § 15 c, stk. 1, 4 pkt. til 7 pkt.:

 Det indskydende selskab må ikke afstå aktierne i det modtagende selskab i en periode på tre

år efter vedtagelsen af tilførslen

 Hvis aktierne alligevel afstås, skal det være i forbindelse med en skattefri omstrukturering af

det indskydende eller modtagende selskab, og der må ikke ske vederlæggelse med andet end

aktier ved omstruktureringen. I dette tilfælde finder treårsreglen i sin restløbetid anvendelse

på selskabsdeltageren i det eller de deltagende selskaber i den efterfølgende skattefrie

omstrukturering.

Den skattemæssige succession sker således, at aktiver og passiver i det modtagende selskab anses

som anskaffet af dette selskab på de tidspunkter, hvor de er erhvervet af det indskydende selskab og

for de anskaffelsessummer hvortil, de er erhvervet af det indskydende selskab jf. FUL § 8, stk. 1-4,

som det følger af FUL § 15 d, stk. 2 og 3.

Det er værd at bemærke, at der kun kan ske skattefri tilførsel af aktiver, hvor aktiver og passiver er

knyttet til det hjemmehørende selskab, eller det udenlandske selskabs driftssteder eller faste

ejendomme i den hjemmehørende stat jf. FUL § 15 d, stk. 2, 2. pkt. og stk. 3, 2. pkt.

Der foreligger bindende svar fra SKAT; SKM.2007.931.SR, i en situation hvor et dansk

aktieselskab tilførte aktiver og passiver til et svensk aktieselskabs faste driftsted i Danmark, dvs. en

grænseoverskridende tilførsel af aktiver. Skatterådet bekræftede i det bindende svar, at samtlige

aktiver og passiver ansås for at forblive under dansk beskatning og dermed blev modtaget med

succession efter fusionsskattelovens § 15 d, stk. 2, jf. § 8, stk. 1.

Skatterådet bekræftede endvidere, at de tilførte aktiver og passiver blev sammenlagt med det

svenske aktieselskabs faste driftssted i Danmark, således at selskabet efter tilførslen har én filial i

Danmark, der foretager én samlet indkomstopgørelse for den sammenlagte virksomhed i Danmark.
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Et SE-selskab kan ud over ovennævnte stiftelsesmetode også stifte et SE-datterselskab ved indskud

af selskabskapital eller apportindskud. Der vil i dette tilfælde ikke være nogen specielle forhold, da

der udelukkende er tale om anskaffelse af aktier, der ved afståelse beskattes ifølge

aktieavancebeskatningsloven.

6.2.4 Omdannelse

Som nævnt tidligere under gennemgangen af de selskabsretlige forhold sker der hverken opløsning

af aktieselskabet eller stiftelse af en ny juridisk person. Omdannelsen sker ved, at man kan omdanne

et aktieselskab, som har haft et datterselskab i mere end to år i en fremmed stat, til et SE-selskab.

Omdannelse af nationale selskaber til SE-selskaber er imidlertid ikke skattemæssigt reguleret på

EU-plan.167 Der er ikke behov for denne regulering, da alle nuværende EU-medlemsstater har regler

svarende til de danske, og der ikke i nogen EU-medlemsstater opkræves skat ved stiftelsen af et SE-

selskab ved omdannelse af et A/S.168

Ifølge forordningens artikel 10, er det anført, at SE-selskabet behandles som et aktieselskab i det

land, hvor det har sit vedtægtsmæssige hjemsted. Set ud fra dette perspektiv er den mest

nærliggende sammenligning en omdannelse fra et aktieselskab til anpartsselskab eller omvendt,

hvilket ikke udløser skat i dansk ret.

Det samme gør sig gældende i den omvendte situation, hvor et SE-selskab omdannes til et

aktieselskab.

6.2.5 Løbende beskatning

Den løbende selskabsbeskatning af et SE-selskab sker ifølge præambel 20 til forordningen med

udgangspunkt i de nationale bestemmelser, da selskabsskat ikke er omfattet af forordningen.

Et SE-selskab, der er registreret her i landet, vil være skattepligtigt til Danmark og undergivet de

samme regler og rettigheder som et dansk aktieselskab. Kravet i forordningens artikel 7 vedrørende

vedtægtsmæssigt hjemsted og hovedkontor i samme medlemsstat gør, at et selskab registreret i

Danmark helt automatisk vil blive skattepligtigt til Danmark.

167 Christensen, Jan Schans og Laursen, Sanne Dahl, Det Europæiske Selskab, side 967
168 Bundgaard, Jakob, CBS/Deloitte Skat, Beskatning af SE-selskabet – en oversigt, SR-SKAT 1/2 2004, side 77
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SE-selskabet skal således beskattes efter selskabsskattelovens § 1, dvs. som et aktieselskab.

Opgørelse af skattepligtig indkomst efter danske skatteregler vil betyde følgende for SE-selskabet:

 Skattepligtig indkomst skal opgøres som for et aktieselskab og med samme selskabsskattesats

som for aktieselskaber

 SE-selskabet er omfattet af territorialprincippet efter reglerne i selskabsskattelovens § 8, stk.

2.

 SE-selskabet indgår i obligatorisk national sambeskatning efter reglerne i

selskabsskattelovens § 31.

 SE-selskabet kan modtage og udlodde skattefrit udbytte ifølge reglerne i selskabsskatteloven,

såfremt der er tale om datterselskaber eller koncernselskaber, hvor ejerandel er over 10%.

 SE-selskabet vil kunne påberåbe sig de dobbeltbeskatningsoverenskomster, der gælder for

nationale selskaber

Set fra danske aktionærers synspunkt vil afståelse af aktier i SE-selskabet med eventuel fortjeneste

eller tab blive beskattet efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven, som det også er tilfældet med

aktier i almindelige danske aktieselskaber.

6.2.6 Flytning af vedtægtsmæssigt hjemsted

Vi har tidligere i opgaven beskrevet den selskabsretlige mulighed for flytning af vedtægtsmæssigt

hjemsted i et SE-selskab. Det er et helt særligt kendetegn for SE-selskabet, at en

grænseoverskridende flytning af hjemsted kan finde sted uden likvidation og efterfølgende

nystiftelse.

Ifølge selskabsskattelovens § 5, stk. 8 fører hjemstedsflytningen til at aktiver og passiver, der ikke

fortsat er omfattet af dansk beskatning, anses for afhændet på fraflytningstidspunktet. Salgssummen

ansættes til handelsværdien på fraflytningstidspunktet.

Derudover åbner fusionsskattedirektivet op for at de aktiver og passiver i SE-selskabet, som

forbliver faktisk tilknyttet til et fast driftssted i Danmark, ikke bliver ophørsbeskattet ifølge artikel

12, stk. stk. 1, litra b.
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Hvad angår aktionærerne i det fraflyttende SE-selskab, vil der ikke ske beskatning som følge af

flytningen. Beskatning vil først ske ved aktionærernes afståelse af aktierne ifølge artikel 14, stk. 1 i

fusionsskattedirektivet.

6.2.7 Delkonklusion

Forordningen omfatter ikke andre lovområder end det selskabsretlige. Her finder i stedet

medlemsstaternes lovgivning og fællesskabslovgivningen anvendelse.

Den skattemæssige regulering ved omstruktureringer af SE-selskaber udspringer af

fusionsskattedirektivet, som vedrører en fælles beskatningsordning ved omstruktureringer på tværs

af landegrænser.

Direktivet omfatter SE- og SCE-selskaber, aktieselskaber og anpartsselskaber, og direktivet er i

Danmark udformet i fusionsskatteloven, således at de nationale transaktioner følger de samme

regler som i direktivet.

Således omfattes omstruktureringer af fusionsskatteloven, da fusionsskattedirektivet er

implementeret heri, mens den almindelige løbende selskabsbeskatning af SE-selskaber i Danmark

omfattes af selskabsskatteloven.

Uanset om et SE-selskab stiftes ved en fusion, holdingselskabsstiftelse, datterselskabsstiftelse eller

en omdannelse er der tale om et grænseoverskridende element, da det er en nødvendig forudsætning

for stiftelsen.

Da der er tale om et grænseoverskridende element ved omstruktureringerne, vil der typisk enten

blive ført aktiver eller passiver ind i eller ud af Danmark. Såfremt aktiver og passiver forlader

Danmark vil der typisk ske ophørs- eller afståelsesbeskatning. De tilfælde, hvor der vil være tale om

skattefrie omstruktureringer, vil være når en del af aktiverne eller passiverne bliver i det

indskydende land – enten ved at blive i selskabet eller ved at beholde tilknytning i form af fast

driftssted.

Faktum er, at det rent skatteretligt umiddelbart ikke er mere fordelagtigt at drive virksomhed i et

SE-selskab, end det er at drive virksomhed i et aktieselskab. Fusionsskattedirektivet, som det er
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indført i dansk ret, gælder for begge selskaber og den løbende beskatning af selskaberne tager i

begge tilfælde udgangspunkt i selskabsskatteloven.

EU-kommissionen barsler med fremlæggelse af et direktivforslag for en fælleseuropæisk

beskatningsordning kaldet CCCTB, som vi vil komme nærmere ind på i den kommende del af

afhandlingen. Det bliver efter vores mening spændende at se, om dette direktivforslag bliver

vedtaget, og hvilke følger det vil få for europæisk selskabsbeskatning.

6.3 SCE-selskabet

Som vi allerede har været inde på i indledningen til dette kapitel om skattemæssige forhold, så

omfatter forordningen ikke andre lovområder end det selskabsretlige. Dvs., at lovområder som

eksempelvis skat, insolvens, intellektuel ejendomsret og konkurrence mv. ikke er indeholdt i

forordningen. I stedet bliver medlemsstaternes lovgivning og fællesskabslovgivningen anvendt, jf.

præambel 16 til forordningen.

Vi vil i det kommende beskrive de skattemæssige konsekvenser ved henholdsvis

grænseoverskridende fusioner, omdannelser og hjemstedsflytning, og hvorledes selskaberne

løbende bliver beskattet.

Først er det dog relevant kort at redegøre for, at beskatningen i Danmark af andelsselskaber

(a.m.b.a.’er) kan ske efter to overordnede metoder. Enten selskabsbeskattes selskaberne ligesom

kapitalselskaber ifølge selskabsskatteloven, eller også andelsbeskattes selskaberne efter reglerne om

andelsbeskatning i selskabsskattelovens §§ 14-16A. Sidstnævnte beskatning er udgangspunktet for

andelsselskaber, og beskatningen sker her som en procentdel af selskabets formue. Førstnævnte

beskatning (selskabsbeskatning) af andelsselskaber bliver kun aktualiseret, når et andelsselskab ikke

opfylder den skatteretlige definition af et andelsselskab. Det er fx når der er mindre end 10

medlemmer, når omsætningen til ikke-medlemmer er højere 25% af den samlede omsætning eller

når det ikke er selskabets formål at fremme medlemmernes fælles erhvervsmæssige interesse

gennem deres deltagelse i andelsselskabets virksomhed enten som aftagere, leverandører eller

lignende.

Endvidere sker der dog også selskabsbeskatning i de tilfælde, hvor der er passive medlemmer, da

LEV § 4 samt SEL § 1, stk. 1, nr. 3, klart udtrykker, at et andelsselskabs formål er at fremme

deltagernes interesser gennem deres deltagelse i selskabet. Dvs., hvis der er passive investorer
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opfyldes den skatteretlige definition for et andelsselskab ikke, og der kan ikke ske andelsbeskatning

men derimod selskabsbeskatning.

6.3.1 Fusion

Vi har gennemgået de skattemæssige konsekvenser ved stiftelse af et SE-selskab ved fusion i afsnit

6.2.1. De samme konsekvenser og omstændigheder gør sig gældende ved en grænseoverskridende

fusion af et andelsselskab til et SCE-selskab, dog kun så længe fusionsskattedirektivet kan benyttes.

Dette er tilfældet når andelsselskaber, der er hjemmehørende i Danmark, selskabsbeskattes og ikke

andelsbeskattes efter SEL § 1, stk. 1, nr. 3169.

Ovenstående vil sige, at hvis der sker andelsbeskatning, er fusionsskattedirektivet ikke gældende og

en fusion vil således være skattepligtig. Der vil således ske afståelsesbeskatning af aktiver og

passiver.

Hvis der derimod sker selskabsbeskatning af andelsselskabet, så omfattes en fusion af

fusionsskattedirektivet, hvorfor der er mulighed for en skattefri fusion, som reglerne i øvrigt er

gennemgået i afsnit 6.2.1.

Det er således ved en fusion vigtigt at fastslå, hvilke beskatningsregler selskabet følger, da det har

stor betydning for udkommet af fusionen skatteretligt.

6.3.2 Omdannelse

Som vi har nævnt tidligere under gennemgangen af de selskabsretlige forhold, sker der hverken

opløsning af aktieselskabet eller stiftelse af en ny juridisk person ved omdannelsen. Omdannelsen

sker ved, at man omdanner et andelsselskab hjemmehørende i Fællesskabet, som har haft et

datterselskab eller forretningssted i mere end to år i en fremmed stat, til et SCE-selskab.

Ifølge forordningens artikel 8 og 9, er det anført, at SCE-selskabet behandles som et andelsselskab i

den stat, hvor det har sit vedtægtsmæssige hjemsted. At andelsselskabet omdannes til SCE-selskab

ændrer ikke på beskatningen af selskabet, det vil således fortsat blive beskattet på samme måde som

hidtil.

169 Skatteministeriet, SAU alm. del – Bilag 106, Skatteministeriets og Finansministeriets besvarelse af et spørgsmål
vedrørende ændringer af fusionsskattedirektivet stillet af Folketingets Europaudvalg, 7. december 2004
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Det er således kun ved en efterfølgende hjemstedsflytning til en anden medlemsstat, at

fusionsskattedirektivet vil blive anvendt. Mere herom i afsnit 6.3.5.

Det ovenstående gør sig også gældende i den omvendte situation, hvor der omdannes fra et SCE-

selskab til et andelsselskab.

6.3.3 Nystiftelse

Som vi berørte i kapitlet omkring stiftelser af SCE-selskaber, kan de dannes ved nystiftelse, hvilket

ikke er muligt for SE-selskaber. Det kan således skattemæssigt sidestilles med et dansk

andelsselskab. Der er ingen skattemæssige konsekvenser ved valg af SCE-selskabsformen frem for

et dansk andelsselskab, da beskatningen, uanset hvilken selskabsform der vælges, følger de danske

skatteregler enten jf. SEL § 1, stk. 1, nr. 1 eller § 1, stk. 1, nr. 3, dvs. selskabsbeskatning

henholdsvis andelsbeskatning.

Vi kommer i det følgende nærmere ind på, hvorledes den løbende beskatning af SCE-selskabet er i

Danmark.

6.3.4 Løbende beskatning

Den løbende beskatning af et SCE-selskab sker ifølge præambel 16 til forordningen med

udgangspunkt i de nationale bestemmelser, da selskabsskat ikke er omfattet af forordningen.

Et SCE-selskab, der er registreret her i landet, vil være skattepligtigt til Danmark og undergivet de

samme regler og rettigheder som et dansk andelsselskab. Kravet i forordningens artikel 6

vedrørende vedtægtsmæssigt hjemsted og hovedkontor i samme medlemsstat gør, at et selskab

registreret i Danmark vil blive skattepligtigt til Danmark.

SCE-selskabet er omfattet af reglerne i selskabsskatteloven. Såfremt det opfylder den skatteretlige

definition af et andelsselskab i SEL § 1, stk. 1, nr. 3, bliver selskabet andelsbeskattet ifølge reglerne

i selskabsskattelovens §§ 14-16A. Ved andelsbeskatning beskattes en procentdel af andelsselskabets

formue opgjort som aktiver med fradrag af passiver (egenkapital). Denne egenkapital opgøres efter

de nærmere skatteregler i § 14 i selskabsskatteloven. Hvis der er negativ formue, ansættes

indkomsten til 0.
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Hvor stor en procentdel af den opgjorte formue, der skal beskattes, afhænger af, om der er tale om

et andelsselskab, der fungerer som en indkøbsforening, en produktions- og salgsforening, eller om

der er tale om en blanding. Reglerne herom følger af selskabsskattelovens §§ 15-16A. Overordnet

set kan det siges, at formuerne deles op i to – henholdsvis den formue som svarer til forholdet

mellem andelsselskabets omsætning med medlemmer og den samlede omsætning – og så den

resterende del. De beskattes med henholdsvis fire og seks procent.

Såfremt andelsselskabet ikke opfylder den skatteretlige definition af et andelsselskab i SEL § 1, stk.

1, nr. 3, bliver selskabet ikke andelsbeskattet men derimod selskabsbeskattet ifølge de normale

regler i selskabsskatteloven for kapitalselskaber såsom aktieselskaber og anpartsselskaber. Dvs.

beskatning af 25% af det skattemæssige resultat opgjort efter skatteprincipper.

6.3.5 Flytning af vedtægtsmæssigt hjemsted

Ved flytning af vedtægtsmæssigt hjemsted sker der ikke en likvidation af selskabet i fraflytterlandet

og stiftelse af et nyt selskab i tilflytterlandet. Der er således blot tale om en flytning af den samme

juridiske enhed til et nyt hjemsted.

Hvad angår de selskabsbeskattede andelsselskaber vil de aktiver og passiver, der forbliver i

Danmark i form af eksempelvis fast driftssted eller fast ejendom, fortsat blive beskattet i Danmark

uden konsekvenser ved flytning. Det er fordi fusionsskattedirektivet åbner op for, at de aktiver og

passiver i SCE-selskabet, som forbliver faktisk tilknyttet til et fast driftssted i Danmark, ikke bliver

ophørsbeskattet ifølge artikel 12, stk. 1, litra b. Hvis der derimod foreligger en andelsbeskatning, vil

fusionsskattedirektivet ikke blive anvendt, men derimod vil der blive tale om afståelsesbeskatning.

De aktiver og passiver, der bliver bragt med selskabet til beskatning i tilflytterlandet, vil derimod

blive beskattet der fremover, og der sker ophørsbeskatning af aktiver og passiver til handelsværdier

i fraflytterlandet ved fraflytningstidspunktet ifølge selskabsskattelovens § 5, stk. 8.

Hvad angår medlemmerne i det fraflyttende SCE-selskab, vil der ikke ske beskatning af indkomst,

overskud eller kapitalvinding som følge af flytningen. Beskatning vil først ske ved medlemmernes

afståelse af andelene ifølge artikel 14, stk. 1 i fusionsskattedirektivet.



Side 91 af 141

6.3.6 Delkonklusion

Forordningen omfatter ikke andre lovområder end det selskabsretlige. Her anvendes i stedet

medlemsstaternes lovgivning og fællesskabslovgivningen.

Den skattemæssige regulering ved omstruktureringer af SCE-selskaber udspringer af

fusionsskattedirektivet, som vedrører en fælles beskatningsordning ved omstruktureringer på tværs

af landegrænser.

Direktivet omfatter SE- og SCE-selskaber, der selskabsbeskattes, aktieselskaber og

anpartsselskaber. Direktivet er i Danmark udformet i fusionsskatteloven, så at de nationale

transaktioner følger de samme regler som i direktivet.

Omstruktureringer er således omfattet af fusionsskatteloven, da fusionsskattedirektivet er

implementeret heri, mens den almindelige løbende selskabsbeskatning af SCE-selskaber i Danmark

omfattes af selskabsskatteloven. Beskatningen sker enten i form af andelsbeskatning eller

selskabsbeskatning.

I modsætning til SE-selskaber kan et SCE-selskab godt nystiftes som et SCE-selskab, uden at der er

tale om et egentligt grænseoverskridende element. Efter stiftelsen vil SCE-selskabet følge reglerne i

selskabsskatteloven.

Da der er tale om et grænseoverskridende element ved omstruktureringerne, vil der typisk enten

blive ført aktiver eller passiver ind i eller ud af Danmark. Såfremt aktiver og passiver forlader

Danmark, vil der typisk ske ophørs- eller afståelsesbeskatning. Der vil være tale om skattefrie

omstruktureringer, når en del af aktiverne eller passiverne bliver i det indskydende land – enten ved

at blive i selskabet eller ved at beholde tilknytning i form af fast driftssted. Igen forudsætter dette, at

SCE-selskabet er selskabsbeskattet for at være omfattet af fusionsskattedirektivet.

Faktum er, at det rent skatteretligt umiddelbart ikke er mere fordelagtigt at drive virksomhed i et

SCE-selskab, end det er at drive virksomhed i et a.m.b.a. Fusionsskattedirektivet, som det er indført

i dansk ret, er gældende for begge selskaber, og den løbende beskatning af selskaberne tager i begge

tilfælde udgangspunkt i selskabsskatteloven.
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7 CCCTB – En fælles konsolideret EU-selskabsskattebase

Vi har flere steder i opgaven redegjort for, at forordningerne for henholdsvis SE-selskabet og SCE-

selskabet kun indeholder regler på det selskabsretlige område og ikke andre områder som

eksempelvis skatteområdet. Som vi samtidig fortalte, har det helt fra starten af udarbejdelsen af et

fælles EU-regelsæt været meningen, at der i dette også skulle indgå regler til regulering af

skatteområdet. Sådan er det imidlertid ikke blevet, da landende ikke har kunnet enes om at vedtage

fælles regler herom.

Derfor finder vi det yderst interessant at belyse det område der i daglig tale kaldes CCCTB – eller i

sit fulde navn: Common Consolidated Corporate Tax Base – på dansk: En fælles konsolideret EU-

selskabsskattebase. Et af de spændende spørgsmål i forbindelse med denne afhandling er, om en

vedtagelse af et direktiv på skatteområdet vil kunne skabe en højere interesse og opmærksomhed for

de europæiske selskaber.

Vi vil i det følgende komme nærmere ind på baggrunden for CCCTB, herunder de tekniske

aspekter, og give en konklusion på, hvorvidt vi mener vedtagelsen af et direktiv på dette område

kan skærpe interessen for de europæiske selskaber. Vi vil endvidere konkludere generelt på den

fælles konsoliderede EU-selskabsskattebase.

Som indledning kan det siges, at EU-Kommissionen i en årrække har arbejdet på at udvikle regler

om en fælles konsolideret EU-selskabsskattebase, som har til formål at muliggøre, at selskaber og

koncerner kan vælge at opgøre deres samlede EU-indkomst efter ét regelsæt alene.170 EU-

Kommissionen havde håbet på at kunne fremsætte et direktivforlag allerede i 2008, men dette

direktivforslag har stadig ikke set dagens lys ved denne afhandlings tilblivelse.

Hele ideen bag reglerne om CCCTB er, at selskaber og koncerner med aktiviteter i flere EU-lande

skal kunne vælge at lade sig beskatte efter ét fælles regelsæt frem for at blive beskattet efter op til

27 forskellige nationale regelsæt. Denne ide er undervejs blevet mødt med skepsis fra flere

medlemslande, men på trods af dette, er arbejdet med udarbejdelsen af et direktivforslag fortsat.171

170 SU 2008, 47, Schmidt, Peter, Deloitte, s. 1.
171 SU 2008, 47, Schmidt, Peter, Deloitte, s. 1.
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I 2004 blev der nedsat en arbejdsgruppe med eksperter fra alle medlemslande, som herefter har

afholdt møder hvert kvartal med henblik på at udvikle og diskutere udkast til et CCCTB-regelsæt.

Dette arbejde har indtil videre resulteret i fire arbejdspapirer, der omhandler forskellige elementer af

de kommende regler:

 Tekniske aspekter – hvordan den skattepligtige indkomst skal opgøres

 Fordelingsmekanismen – hvordan den skattepligtige indkomst efterfølgende skal fordeles til

beskatning i de enkelte medlemslande

 Den administrative ramme for anvendelse af CCCTB-reglerne

 Værnsregler

Disse fire arbejdspapirer danner grundlag for konturerne af et eventuelt kommende fælles regelsæt.

Regelsættet indebærer, at der vil skulle udvikles et helt nyt EU-regelsæt, efter hvilket selskaber med

aktiviteter inden for EU kan vælge at opgøre deres skattepligtige indkomst. Når den skattepligtige

indkomst er opgjort (og konsolideret), fordeles denne til beskatning i de EU-lande, hvor selskabet

eller koncernen har aktiviteter. Fordelingen kan ske ved såkaldt formelallokering, som vi kommer

nærmere ind på senere. Den del af indkomsten, som skal allokeres til det enkelte EU-land, beskattes

herefter med den nationale selskabsskattesats i det pågældende land. Fordelene forbundet hermed er

ifølge kommissionen:172

 Lavere administrative omkostninger for virksomheder og myndigheder

 Afskaffelse af problemerne med fastsættelse af interne afregningspriser (transfer pricing) ved

koncerninterne leverancer inden for konsolideringen

 Automatisk adgang til fradrag af underskud realiseret i andre EU-lande som følge af

princippet om konsolidering

 Reduceret risiko for at blive ramt af dobbeltbeskatning

 Forenkling af internationale selskabsomstruktureringer

 Afskaffelse af mange tilfælde af diskrimination og restriktion

Hvor store og reelle ovenstående fordele er, må tiden vise, men det er kommissionens opfattelse, at

alene et konsolideret selskabsskattegrundlag vil kunne afhjælpe størstedelen af de skattemæssige

hindringer for den grænseoverskridende økonomiske aktivitet inden for EU.

172 SU 2008, 47, Schmidt, Peter, Deloitte, s. 1.
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7.1 Grundstrukturen

Arbejdspapirerne lægger op til, at det alene bliver CCCTB-reglerne, der kommer til at definere

skattebasen, da kommissionen ikke finder det muligt at etablere en direkte kobling mellem IAS-

/IFRS-standarderne og skattebasen. Dette skyldes bl.a., at mange selskaber vil starte ud fra

resultatopgørelser udarbejdet i overensstemmelse med nationale standarder (GAAP). Derfor vil

CCCTB-reglerne udtømmende definere skattebasen, mens reglerne ikke vil komme til at angive,

hvordan der skal korrigeres med henblik på at komme fra resultatopgørelse til skatteopgørelse.173

CCCTB-reglerne skal kunne anvendes af de selskaber, som er omfattet af de enkelte medlemsstaters

selskabsskatteregler. Det er endvidere tanken, at ”CCCTB-godkendte” selskabstyper oplistes i et

bilag til et kommende direktiv. Selskaber, som ikke er registreret i EU men derimod i en ikke-

medlemsstat, skal samtidigt også kunne vælge at benytte CCCTB-reglerne, hvis selskabet er

organiseret på en måde, der svarer til et selskab i EU, og selskabet er undergivet selskabsbeskatning

i en eller flere EU-medlemsstater.174

Selskaberne, der tilvælger CCCTB-beskatning, skal indgå i en koncern, som defineres ved at være

forbundet via en fælles ejerandel på mere end 50%175, og alle selskaberne skal vælge enten at

benytte CCCTB-reglerne eller lade være176. Således er der tale om et alt eller intet princip, hvor

CCCTB-reglerne enten vælges til for hele koncernen eller vælges fra for hele koncernen.

7.2 Definition af skattebasen

Arbejdspapiret angiver indledningsvist detaljerede regler for opgørelsen af den skattepligtige

indkomst i det enkelte selskab. Her angives det også, at der skal benyttes globalindkomstprincip

som udgangspunkt. Indkomst fra faste driftssteder uden for EU skal ikke medtages i den

skattepligtige indkomst, medmindre der er tale om et lavskatteland. I så fald gives der credit-

lempelse for betalt kildeskat i den pågældende stat177. Den skattepligtige indkomst opgøres på

årsbasis svarende til enhver 12 måneders regnskabsperiode.178

173 SU 2008, 47, Schmidt, Peter, Deloitte, s. 2.
174 SU 2008, 47, Schmidt, Peter, Deloitte, s. 2.
175 CCCTB: possible elements of a technical outline (Working Document), Common Consolidated Corporate Tax Base
Working Group (CCCTB WG), European Commission, 26. juli 2007, s. 4
176 SU 2008, 47, Schmidt, Peter, Deloitte, s. 2.
177 SU 2008, 47, Schmidt, Peter, Deloitte, s. 6, note 13.
178 SU 2008, 47, Schmidt, Peter, Deloitte, s. 2.
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Indtægtsindførsel skal ske på det tidspunkt, hvor selskabet erhverver ret til en indtægt, mens

udgiftsførsel skal ske på det tidspunkt, hvor selskabet forpligtes til at afholde en udgift. I

arbejdspapiret defineres begrebet indkomst bredt som enhver form for indkomst, dvs. ud over

erhvervsmæssig indkomst som udgangspunkt også kapitalgevinster, renter, udbytter, royalties,

tilskud/støtte, gaver og kompensationer. Egenkapital og gæld vil dog ikke skulle medtages.179

Fradragsberettigede udgifter er alle udgifter, der er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde

indkomsten. Herudover er omkostninger til forskning og udvikling fradragsberettigede, som det

ligeledes er tilfældet med udgifter til rejsning af egenkapital eller gæld til erhvervsmæssige formål.

Personaleomkostninger betragtes som fradragsberettigede driftsomkostninger, mens

repræsentationsomkostninger alene kan fradrages med 50%. I arbejdspapiret oplister kommissionen

en række specifikke udgifter, der ikke er fradragsberettigede, hvilket bl.a. er udgifter afholdt på

vegne af aktionærer eller nærtstående personer, bøder og gaver m.m.180

I relation til afskrivninger er en opdeling foreslået, hvor aktiver med lang tidshorisont afskrives

selvstændigt, mens aktiver med kort eller mellemlang tidshorisont afskrives samlet. Materielle

aktiver med en tidshorisont på 25 år eller mere, eller en anskaffelsessum der overstiger 5 mio. EUR

svarende til ca. 37,5 mio. kr., betragtes som aktiver med lang tidshorisont og afskrives derfor

individuelt. Afskrivningen foretages lineært med 2,5% om året for bygninger og 4% om året for

andre materielle aktiver med lang tidshorisont. Også erhvervede immaterielle aktiver afskrives

individuelt. Afskrivning af immaterielle aktiver skal ske lineært over 15 år eller lineært over den

resterende periode, hvori den immaterielle rettighed nyder retlig beskyttelse. Aktiver med en kort

eller mellemlang tidshorisont saldoafskrives årligt med en sats på 20%.181

Som det fremgår af ovenstående gælder det, at de afskrivningssatser, der lægges op til i CCCTB-

reglerne, er lavere end de satser, som kendes efter de danske skatteregler. Hvor bygninger kan

afskrives med op til 4% og driftsmidler med op til 25% og immaterielle aktiver inklusive goodwill

årligt afskrives med 1/7.182

179 SU 2008, 47, Schmidt, Peter, Deloitte, s. 2.
180 SU 2008, 47, Schmidt, Peter, Deloitte, s. 3.
181 SU 2008, 47, Schmidt, Peter, Deloitte, s. 3.
182 SU 2008, 47, Schmidt, Peter, Deloitte, s. 3.
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Udgifter til forbedring af afskrivningsberettigede aktiver med en lang tidshorisont afskrives

individuelt og betragtes dermed som et selvstændigt aktiv. Aktiver med en kort eller mellemlang

tidshorisont tillægges saldoen.

I arbejdspapiret foreslås det, at CCCTB-underskud skal kunne fremføres uendeligt til modregning i

positiv skattepligtig CCCTB-indkomst i senere år.183

7.3 Konsolidering

Såfremt CCCTB-reglerne tilvælges, vil en konsolidering af de opgjorte indkomster være

obligatorisk. Således vil en indkomst i et i EU hjemmehørende moderselskab skulle konsolideres

med dets kvalificerende datterselskaber og faste driftssteder hjemmehørende i EU. Vi vil i det

følgende kort beskrive fem konkrete forskellige situationer, hvor der skal ske konsolidering:

Figur 7.3.A, situation 1. Kilde: The CCCTB – is it a dream or a mirage?

I ovenstående tilfælde skal konsolideringen bestå af tre selskaber. Det er altså uden betydning, at

moderselskabet, der er hjemmehørende i EU, ejes af et selskab, som ikke er hjemmehørende i EU.

Figur 7.3.B, situation 2. Kilde: The CCCTB – is it a dream or a mirage?

183 The CCCTB – is it a dream or a mirage? Bill Dodwell i TaxAdviser, april 2007, s. 7
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Konsolidering skal også finde sted i ovenstående tilfælde, hvis flere kvalificerede datterselskaber

der er hjemmehørende i EU, kontrolleres af et selskab, der ikke er hjemmehørende i EU.

Figur 7.3.C, situation 3. Kilde: The CCCTB – is it a dream or a mirage?

Når et moderselskab, der er hjemmehørende i EU, kontrollerer et datterselskab i en ikke

hjemmehørende stat, men hvor datterselskabet kontrollerer et datterselskab hjemmehørende i EU,

skal der ske konsolidering.

Figur 7.3.D, situation 4. Kilde: The CCCTB – is it a dream or a mirage?

Konsolidering finder ligeledes sted mellem driftssteder i ovenstående tilfælde, hvor et selskab, der

ikke er hjemmehørende i EU, har faste driftssteder i EU.

Figur 7.3.E, situation 5. Kilde: The CCCTB – is it a dream or a mirage?
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Afslutningsvis vil vi give et eksempel på et selskab, der ikke er hjemmehørende i EU, men har et

fast driftssted og et datterselskab i EU – her vil der naturligvis også ske konsolidering.

For at man kan klassificere et datterselskab som et såkaldt kvalificeret datterselskab, skal et

moderselskab direkte eller indirekte kontrollere mindst 75% af stemmerne i datterselskabet. Således

kan et datterselskab, hvor kun over 50% men under 75% af stemmerne kontrolleres, ikke indgå i

konsolideringen.184

Moderselskabets indirekte ejerandel bestemmes ved at gange ejerandelen i hvert ejerled med

hinanden, med mindre ejerandelen i et led er på 75% eller mere - eller i et led er på 50% eller

mindre. I disse to tilfælde gælder der en ejerandel på hhv. 100% og 0%. Dette er regneteknisk gjort

for at undgå overlappende konsolideringsgrupper og undgå at selskaber, der ikke har fornøden

kontrol, bliver omfattet af konsolideringen.185

Efter det er fastslået hvilke selskaber, der indgår i konsolideringen, indgår skattebasen dernæst med

100% i konsolideringen, hvilket altså også gælder selskaber, der ikke er helejede. Hvis det viser sig,

at konsolideringen har givet et underskud, fremføres dette underskud på gruppeniveau til

modregning i konsolideret overskud i et senere indkomstår.186

Denne konsolidering vil medføre, at EU-koncerninterne transaktioner neutraliseres. Kommissionen

har ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til, om de koncerninterne transaktioner skal ignoreres

fuldt ud i indkomstopgørelsen, eller om hvert selskab i den konsoliderede selskabsgruppen skal

medtage koncerninterne transaktioner, der så efterfølgende elimineres i konsolideringen.187

7.4 Fordelingsmekanisme

Fordelingsmekanismen er et af de store og vigtige områder inden for CCCTB. Efter

konsolideringen af de omfattede selskabers EU-indkomst, skal den opgjorte indkomst allokeres ud

på de forskellige stater, hvori selskaberne har aktiviteter. Herved fordeles skatteprovenuet mellem

medlemsstaterne, og samtidig sikres det, at den enkelte medlemsstat får mulighed for at beskatte

den del af EU-indkomsten, som skal henføres hertil – med medlemsstatens egen selskabsskattesats.

184 CCCTB: possible elements of a technical outline (Working Document), Common Consolidated Corporate Tax Base
Working Group (CCCTB WG), European Commission, 26. juli 2007, s. 4
185 SU 2008, 47, Schmidt, Peter, Deloitte, s. 4.
186 SU 2008, 47, Schmidt, Peter, Deloitte, s. 4.
187 SU 2008, 47, Schmidt, Peter, Deloitte, s. 5.
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Det forslag til fordelingsmekanisme, som kommissionen er kommet med, lægger vægt på følgende

fire forhold:188

 Fordelingen skal være så simpel som mulig at anvende – både for skatteydere og

myndigheder

 Fordelingen skal være svær at manipulere/snyde med

 Fordeling skal fordele skattebasen imellem de forskellige juridiske enheder på fair vis

 Fordelingen skal sikre, at CCCTB-reglerne ikke fører til skadelig skattekonkurrence mellem

medlemslandende.

På baggrund af ovenstående er kommissionen kommet frem til en fordelingsmekanisme, der bygger

på formelallokering. Dvs. en fordeling på en række selskabsspecifikke faktorer, hvor kommissionen

foreslår de følgende tre faktorer189:

 Arbejdskraft – der består af to elementer med lige så stor vægt; lønninger og antal ansatte

 Aktiver, materielle anlægsaktiver medtages i beregningen med deres nedskrevne skatteværdi

 Omsætning, som er den tredje faktor, skal benyttes på den måde, at der anvendes et princip

om ”omsætning ved destination”. Det vil sige, at omsætningen allokeres til selskabet eller

det faste driftssted i det land, hvor det endelige salg til en uafhængig tredjepart finder sted.

Når det er opgjort hvor stor en del af de tre faktorer, der skal henføres til hver EU-stat, hvor

selskabet eller den konsoliderede selskabsgruppe har aktiviteter, vil det være muligt på baggrund af

en formel at fordele skattebasen mellem staterne.190

I arbejdspapiret er der ikke angivet retningslinjer for hvordan, de enkelte faktorer i formlen skal

vægtes, da kommissionen betragter vægtningen som et politisk spørgsmål snarere end et teknisk

spørgsmål. Det kommissionen dog siger er, at det er vigtigt, at vægtningen sker på samme måde i

hele EU, således at alle medlemsstaterne anvender samme formel. Endvidere vil det være muligt at

benytte tilpassede formler for selskaber i særlige brancher, fx for finansielle institutioner,

transportvirksomheder og tv-/broadcastingselskaber.191

188 SU 2008, 47, Schmidt, Peter, Deloitte, s. 5.
189 The CCCTB – is it a dream or a mirage? Bill Dodwell i TaxAdviser, april 2007, s. 7
190 SU 2008, 47, Schmidt, Peter, Deloitte, s. 5.
191 SU 2008, 47, Schmidt, Peter, Deloitte, s. 5.
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7.5 Administrative forhold

I det følgende vil vi opliste de mere administrative forhold, der gør sig gældende i forbindelse med

tilvalg af CCCTB-reglerne. Ønsker et selskab at benytte CCCTB-reglerne, skal det orientere den

kompetente myndighed tre måneder forud for begyndelsen af det indkomstår, hvor reglerne ønskes

anvendt. Den kompetente myndighed er skattemyndighederne i den medlemsstat, hvor selskabet er

hjemmehørende. Såfremt der er tale om en koncern, skal administrationsselskabet orientere den

overordnede kompetente myndighed herom på vegne af alle koncernens selskaber.192

Vælger et selskab eller en koncern at anvende CCCTB-reglerne er dette valg gældende i en femårig

periode. Denne periode vil automatisk blive forlænget med tre år, medmindre selskabet eller

administrationsselskabet forinden vælger at anmode om ophør af anvendelse af reglerne.193

Selskabet er ansvarlig for indgivelse af selvangivelse til den kompetente myndighed, eller hvis der

er tale om en konsolideret selskabsgruppe, er administrationsselskabet ansvarlig for indgivelse af en

konsolideret selvangivelse til den overordnede kompetente myndighed for alle enheder i gruppen.

Fristen for indlevering af selvangivelse er ni måneder efter indkomstårets afslutning. Såfremt den

overordnede kompetente myndighed skal have adgang til at ændre skatteansættelsen, skal det ske

inden tre år fra sidste rettidige indgivelse af selvangivelse.194

7.6 Delkonklusion CCCTB

Helt overordnet kan det siges, at CCCTB synes at være et meget interessant initiativ inden for

selskabsskatteretten i EU. Endnu kan der intet siges med sikkerhed omkring CCCTB, dvs. der kan

intet siges om, hvordan de endelige regler kommer til at se ud, i hvilke lande det bliver aktuelt, og

om det i det hele taget bliver til virkelighed en dag.

Som det ser ud nu, er der både lande, der er for og imod ideen om indførelse af CCCTB i EU.

Typisk er det stater med selskabsskattesatser i den lave ende af skalaen, der er imod. Der er ikke

noget for nuværende, der lægger op til, at selskabsskattesatserne skal harmoniseres i EU, men det

forekommer sandsynligt, at højskattelandene i EU vil lægge efterfølgende pres på for at få

harmoniseret satserne195. Netop dette forhold kan være med til at danne deres skepsis.

192 SU 2008, 47, Schmidt, Peter, Deloitte, s. 5.
193 SU 2008, 47, Schmidt, Peter, Deloitte, s. 6.
194 SU 2008, 47, Schmidt, Peter, Deloitte, s. 6.
195 SU 2008, 47, Schmidt, Peter, Deloitte, s. 6., note 2
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Udover selve medlemsstaterne er der også mange andre organisationer, der har en mening om

CCCTB. Heriblandt Copenhagen Institute, som er direkte imod indførelsen, da de mener, det vil

svække mulighederne for en sænkelse af selskabsskatterne, som de mener, er for høj og

konkurrencesvækkende i forvejen.196 Derimod er der større koncerner, der ligger pres på for at

netop ensrette beskatningen inden for EU.

Det altoverskyggende motiv for en virksomhed eller koncern til at tilvælge CCCTB i sidste ende vil

efter vores mening være, at det kan betale sig økonomisk. Her vil det være naturligt for hvert enkelt

selskab eller koncern at finde ud af, om det kan betale sig i relation til skattereglerne nationalt

kontra i CCCTB regi. Eksempelvis er afskrivningsreglerne mere lempelige i CCCTB regi end de er

i den danske afskrivningslov. Det vil formentligt være tilfældet for alle lande, at der vil være

forskelligheder fra den nationale beskatning til CCCTB-beskatning, og her skal man være

opmærksom på at vælge det, der bedst kan betale sig.

Endvidere er det en stor byrde at skulle kende til skattereglerne i op til 27 forskellige

medlemsstater. Den byrde formindskes, hvis CCCTB tilvælges.

Når alt kommer til alt, er det utroligt svært at sige, om CCCTB bliver vedtaget, og i hvor stor

udstrækning det vil blive benyttet. Som også Bill Dodwell, chef for Deloittes skattepolitik-gruppe,

nævner, så er fordelene svære at være sikre på. Der er både ting der taler for og imod CCCTB, men

han er langt fra sikker på, at de administrative fordele er incitament nok for at tilvælge CCCTB.197

196 http://www.coin.dk/default.asp?aid=654
197 The CCCTB – is it a dream or a mirage? Bill Dodwell i TaxAdviser, april 2007, s. 7
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8 Delawareeffekten

Delawareeffekten er et selskabsretligt fænomen som stammer fra USA. Delaware, er en af de

mindste stater i USA med et areal på 5.328 kvadratkilometer og blot 843.000 indbyggere.198 Trods

Delawares meget begrænsede størrelse og indbyggertal har staten alligevel formået at tiltrække en

stor del af det amerikanske erhvervsliv. Nærmere betegnet har mere end 850.000 virksomheder

deres juridiske hjemsted i staten, hvilket svarer til dets antal indbyggere. Heraf er mere end 50% af

alle børsnoterede selskaber i USA og 63% af de 500 rigeste, ”Fortune 500”, registreret i staten.199

Årsagen til denne markante allokering af selskaber i USA til netop staten Delaware skal findes i

deres selskabslovgivning, som er udformet meget liberalt for netop at tiltrække virksomheder.

Delaware har været den foretrukne stat for selskaber siden starten af 1990’erne. Selv beskriver

regeringen i Delaware blandt andet årsagen til den store succes med at tiltrække virksomheder med

at ”the Delaware General Corporation Law” er en af de mest avancerede og fleksible

selskabslovgivninger i USA. Der stiles mod hele tiden at holde denne opdateret til de gængse

forhold og ændringer i empirien, således at denne kontinuerligt er i topklasse og konkurrencedygtig.

Derudover fremhæves retssystemet også, hvor der foreligger en decideret selskabsdomstol kaldet

”Court of Chancery”, som efter sigende skulle være højt respekteret. Endvidere listes det også som

en positiv faktor for selskaberne i Delaware, at de offentlige myndigheder, kaldet ”the Secretary of

State’s Office” (formentlig deres pendant til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i Danmark), agerer

mere som et af de selskaber, den administrerer frem for et offentligt organ.200

Hvad præcist den lempelige selskabslovgivning i Delaware går ud på, har vi ikke undersøgt

nærmere, men som det fremgår af regeringens egen holdning, er der flere forhold end netop

selskabslovgivningen, der spiller ind i Delawares succes med at tiltrække selskaber. Dog er det

indiskutabelt, at netop statens selskabslovgivning i høj grad er med til at tiltrække selskaber.

8.1 Race to the bottom eller top

Kritikere mener, at netop denne konkurrencesituation mellem stater, der tilpasser

selskabslovgivningen for at tiltrække selskaber, er usund, fordi lovgivningen tilpasses selskaberne i

højere grad end aktionærerne. Endvidere spår kritikerne en risiko for, at selskabslovgivningen og

198http://www.denstoredanske.dk/Rejser,_geografi_og_historie/USA_og_Nordamerika/USAs_landskaber,_stater_og_
regioner/Delaware?highlight=delaware
199 http://corp.delaware.gov/
200 S. Black, Jr., Lewis, Why Corporations Choose Delaware, side 1 og 10
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kravene til selskaberne tilpasses for meget, således at det vil have en skadelig effekt. Denne teori

kaldes ”race to the bottom”. På den anden side hævdes det, at en konkurrencesituation er sund og

optimerer betingelser for selskaberne - det såkaldte ”race to the top”.201

8.2 Placering af hovedsæde

Det skal i forbindelse med Delawareeffekten nævnes, at en del af de selskaber, der har ladet sig

registrere i Delaware, og vælger at have juridisk grundlag der, har deres hovedkontor i en anden

stat. Dette skyldes at USA benytter sig af registreringsteorien i selskabsretten, hvorfor der ikke er

krav om at et selskabs registreringssted falder sammen med placeringen af deres hovedsæde.

I modsætning hertil er der i den europæiske selskabsret krav om at SE- og SCE-selskaberne skal

have deres hovedkontor placeret i samme stat, som de har vedtægtsmæssigt hjemsted. Således

fremstår risikoen for en europæisk Delawareeffekt begrænset, hvor selskaberne vælger at placere

deres SE- eller SCE-selskab i den medlemsstat, de finder selskabslovgivningen mest fordelagtig,

samtidig med at deres tilhørsforhold til staten er ikke eksisterende. Kravet om at ledelsens

hovedsæde skal være i samme stat som selskabet vedtægtsmæssige hjemsted, er i hvert fald med til

at forhindre dette, selvom man kan forestille sig at placere ledelsen proforma i en stat for at opfylde

kravet. Dog vil det oftest være mest hensigtsmæssigt at have ledelsen placeret samme sted, hvor

selskabets driftsmæssige hovedaktivitet finder sted.

8.3 Afledt Delawareeffekt

Selvom Delawareeffekten er forsøgt forhindret i lovgivningen, har vi alligevel identificeret et

særligt forhold med hensyn til den geografiske placering af SE-selskaberne. Som anført i

afhandlingens afsnit 2.4 er 48% af alle SE-selskaber placeret i Tjekkiet.

201 Werlauff, Erik, SE-selskabet – Det Europæiske Selskab, side 104
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SE Type Beskrivelse Andel

UFO Selskabet er formentligt aktivt, men trods de oplysninger der er tilgængelige
fra medlemsstatens registre, er der ingen information om antal ansatte.

52%

Normal Selskabet er aktivt, og der er over 5 ansatte (årsagen til at 5 medarbejdere er
valgt som grænse er, at dette er den laveste grænse for at
medarbejderindflydelse er lovpligtigt i de 27 EU medlemsstater).

25%

Empty Selskabet er aktivt men har ingen ansatte. Der kan for eksempel være tale om
besiddelse af aktiver af forskellig art.

13%

Shelf Selskab uden aktivitet eller ansatte der ligger i dvale. Svarer til det danske
begreb ”skuffeselskab”.

10%

Figur 8.3.A, SE-selskabernes fordeling af aktivitetsniveau for hele Europa (egen tilvirkning ud

fra bilag 1)

Før vi kigger på, hvad der kan have forårsaget en så relativ stor andel af SE-selskaber i Tjekkiet, vil

vi først se på om der er tale om aktive selskaber. Nedenstående tabel viser fordelingen af SE-

selskabernes aktivitetsniveau for hele Europa. Således fremgår det, at 13% af alle registrerede SE-

selskaber i Europa er på aktivitetsniveauet ”Empty”, hvilket betyder at de ikke har nogen ansatte og

blot fungerer som passive enheder, der besidder aktiver. Derudover er 10% af SE-selskaberne

skuffeselskaber, hvilket samlet set viser, at 23% af alle SE-selskaber i Europa har enten en meget

begrænset aktivitet eller slet ingen. Til sammenligning er 2% af de tjekkiske SE-selskaber af typen

”Empty” altså passive selskaber, og 11% af SE-selskaberne i Tjekkiet er skuffeselskaber. Samlet set

er altså blot 13% af SE-selskaber med meget begrænset eller ingen aktivitet. Derimod er hele 87%

af de tjekkiske SE-selskaber aktive, såfremt klassificeringen ”UFO” dækker over reelt aktive

selskaber. Den generelle andel samlet set for hele Europa er på 77% og således er selskabernes

aktivitetsniveau i Tjekkiet altså højere end generelt for Europa ud fra de oplyste data.
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SE Type Beskrivelse Andel

UFO Selskabet er formentligt aktivt, men trods de oplysninger, der er tilgængelige
fra medlemsstatens registre, er der ingen information om antal ansatte.

78%

Normal Selskabet er aktivt, og der er over 5 ansatte (årsagen til at 5 medarbejdere er
valgt som grænse er, at dette er den laveste grænse for at
medarbejderindflydelse er lovpligtigt i de 27 EU medlemsstater).

9%

Empty Selskabet er aktivt men har ingen ansatte. Der kan for eksempel være tale om
besiddelse af aktiver af forskellig art.

2%

Shelf Selskab uden aktivitet eller ansatte, der ligger i dvale. Svarer til det danske
begreb ”skuffeselskab”.

11%

Figur 8.3.B, SE-selskabernes fordeling af aktivitetsniveau i Tjekkiet (egen tilvirkning ud fra

bilag 1)

For at finde årsagen til denne skæve geografiske allokering af SE-selskaber i Tjekkiet forsøgte vi

først helt overordnet at finde særlige selskabs- eller skatteretlige forhold, som gør sig gældende i

Tjekkiet og som kunne medføre, at SE-selskabsformen var særlig attraktivt at anvende i dette land.

Altså forhold som stillede SE-selskabet bedre eller mere lempeligt end de nationale aktieselskaber i

Tjekkiet. Vi fandt dog hurtigt ud af, at sådanne forhold er svære at kortlægge uden at foretage en

mere dybdegående analyse af den Tjekkiske selskabs- og skatteret, hvilket ikke vurderes som

værende hensigtsmæssigt at foretage. Endvidere bygger SE-forordningen på renvoi-teknik hvilket

betyder, at den i vidt omfang baseres på gældende lovgivning i den pågældende medlemsstat.

Således kan det også antages, at der reelt ikke er de store forskelle på disse to selskabsformer,

ligesom det er tilfældet i Danmark.

Derfor valgte vi i stedet at kontakte en kollega i Deloitte Tjekkiet ved navn Petr Suchý for at få et

hurtigt indblik i de tjekkiske forhold. Petr Suchý er uddannet advokat og Tax Manager. På baggrund

af spørgsmålet omkring hvad der kunne være årsagen til den relativt store anvendelse af SE-

selskaber i Tjekkiet har Petr Suschý sendt os en mail pr. 4. november, hvor han oplister hvilke

forhold, han mener kan være medvirkende hertil. Mailen fra Petr Suchý kan læses i bilag II i sin

helhed.

Af punkter som kunne være årsag til SE-selskabets popularitet i Tjekkiet nævnes i mailen følgende:
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 Image: Over for udenlandske forretningsforbindelser, som investorer med videre, er det

nemmere at opbygge positive relationer og image med en selskabsstruktur som SE-selskab i

sammenligning med de nationale a.s. (aktieselskab) og s.r.o (selskab med begrænset ansvar).

 Krav til ledelsesorganets størrelse: Der er krav om flere personer i ledelsesorganerne for

SE-selskaberne end det er tilfældet for det tjekkiske aktieselskab, a.s.

Ad. Image) Det kan antages at forhold som de nationale selskabsformers image i Tjekkiet er mindre

positive end det er tilfældet for eksempelvis danske selskabsformer, da Tjekkiet tidligere var en del

af østblokken, og at Tjekkiet er en af de sidst tilkomne medlemsstater i EU, da de blev optaget i maj

2004 sammen med ni andre stater.202

Ad. Ledelsesorgan) Ifølge oversigten i bilag II, der redegør for kravene til ledelsesorganerne i de to

selskabsformer a.s. og SE, er det anført, at såfremt der er tale om flere ejere af et tjekkisk

aktieselskab, skal der være tre medlemmer af direktionen og tre medlemmer af bestyrelsen. Alt efter

om der vælges et et- eller tostrenget ledelsesorgan i SE-selskabet, er kravet derimod helt ned til to

eller tre personer i samtlige ledelsesorganer. I modsætning til tjekkisk lov er der i Danmark blot

krav om minimum et bestyrelsesmedlem efter national ret samtidig med at valgmuligheden mellem

det et- og tostrengede ledelsessystem er implementeret i dansk selskabsret, hvorfor der her ikke er

nogen reel forskel i modsætning til i Tjekkiet.

Der nævnes også fordele som, at SE-selskabet har mulighed for at flytte hjemsted på tværs af

landegrænser. Denne mulighed er dog ikke unik for SE-selskaber i Tjekkiet men gør sig som nævnt

også gældende som en fordel for danske SE-selskaber.

Grænseoverskridende fusioner er som i Danmark ikke længere en særlig mulighed for SE-selskaber

efter implementeringen af 10. selskabsdirektiv.

Endelig nævnes det, at flere af selskaberne er skuffeselskaber, hvilket vores ovenstående analyse

viser ikke er mere udbredt i Tjekkiet end i resten af EU.

På baggrund af ovenstående gennemgang kan vi konstatere, at der ikke umiddelbart er nogle

forhold i Tjekkiet, som kan bruges til inspiration for at fremme anvendelsen af SE-selskabet i det

202 Internetportalen til EU, http://europa.eu/abc/history/2000_today/index_da.htm
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øvrige af EU. Dog finder vi det stadig iøjefaldende, at der er så stor en del af SE-selskaber i

Tjekkiet på trods af ovenstående analyse og formodentlige årsager hertil.
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9 SE-selskabet i dansk erhvervsliv

For at understøtte vores analyse og betragtninger omkring SE-selskabet har vi valgt at inddrage

nogle konkrete eksempler fra det danske erhvervsliv. Som nævnt i ovenstående er udbredelsen af de

europæiske selskabsformer ikke særlig omfangsrig, og i Danmark er der ingen SCE-selskaber i

skrivende stund, mens der kun er to SE-selskaber. Ingen af disse selskaber er af betydelig størrelse

og hos begge er deres aktivitet af passiv karakter. Selvom antallet af SE-selskaber i Danmark er så

beskedent, som det er tilfældet, vil vi alligevel kort redegøre for dem. Endvidere har vi også valgt at

kigge på en enkelt større virksomhed, der opererer her i landet, og som har været inde i

overvejelserne omkring anvendelse af SE-selskabet som selskabsform.

9.1 Vale Comercio International SE

Vale Comercio International SE var et dansk SE-selskab. Selskabets ultimative moderselskab er

Vale S.A. i Brasilien203. Koncernen er en multinational minevirksomhed204. Præcis hvorfor denne

koncern har haft et selskab i Danmark, har vi ikke kunne gennemskue. Hvad vi dog kan se ud fra

selskabets årsrapport fra 2009, er blandt andet hvad selskabets hovedaktivitet er: ”Selskabets

væsentligste aktiviteter består i at drive handel og finansiel virksomhed, herunder erhvervelse og

besiddelse af kapitalandele”205. Dette bekræftes også af regnskabstallene, hvoraf alle selskabets

aktiver udgøres af kapitalandele i det 100% ejede datterselskab Itabira Internacional Servicos e

Comercio LDA, som ligger i Portugal. Den bogførte værdi af dette er knap 2,3 mio. euro optaget

efter den indre værdis metode. Der er ingen lønomkostninger i resultatopgørelsen, hvorfor der

udelukkende er tale om et holdingselskab.

Denne konstruktion med mellemholdingselskab i Danmark kunne indikere, at der er tale om

udnyttelse af lempelige udbytteregler i konstruktionen for at undgå udbyttebeskatning, eksempelvis

i form af en lempelig dobbeltbeskatningsoverenskomst med Brasilien.

Dette forklarer dog ikke hvorfor SE-selskabsformen er valgt, da holdingselskabet lige så godt kunne

være et nationalt aktie- eller anpartsselskab. Forklaringen herpå kan vi dog finde i årsrapporten.

Ifølge egenkapitalsnoten er selskabet stiftet 1. oktober 2000 som netop et anpartsselskab med en

anpartskapital på 125.000 kr. Derefter er selskabet omdannet til et aktieselskab 9. december 2009,

203 Vale Comercio International A/S’ årsrapport 2009, side 17, note 7
204 http://www.vale.com/en-us/conheca-a-vale/pages/default.aspx
205 Vale Comercio International A/S’ årsrapport 2009, side 7, ledelsesberetningen, hovedaktivitet
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og aktiekapitalen er i den forbindelse udvidet til 120.000 euro, hvilket der pudsigt nok præcis svarer

til kapitalkravet for et SE-selskab. Denne omdannelse til aktieselskab er udelukkende foretaget med

den hensigt efterfølgende at omdanne selskabet til et SE-selskab, da det jf. SE-forordningen kun er

muligt for et aktieselskab at omdanne sig til et SE-selskab.

Selskabet er i skrivende stund under flytning, og Vale Comercio International SE er jf.

http://ecdb.worker-participation.eu nu opført som et østrigsk selskab i modsætning til, da bilag 1

blev udtrukket fra samme register pr. 5. oktober 2010. Denne flytning understøttes også af, at der i

årsrapporten for 2009 i ledelsesberetningen, under ”Begivenheder efter regnskabsåret afslutning”, er

anført, at selskabets ledelse efter statusdagen er flyttet til Østrig.

Dette er et klassisk eksempel på, at fordelen ved SE-selskabet, hvor man kan flytte selskabet til en

anden medlemsstat, udnyttes i praksis.

Så der er altså ikke længere to SE-selskaber i Danmark, som tidligere anført men nu kun et enkelt.

Dette er Fritrade SE, som vi kort vil behandle i næste afsnit.

9.2 Fritrade SE

Fritrade SE er blevet omdannet til SE-selskab 19. august. 2008. Det har ikke været muligt for os at

gennemskue, hvorfor selskabet er omdannet. Selskabet er ligesom Vale Comercio International SE

et holdingselskab, der ikke har nogen aktivitet ud over besiddelse af kapitalandele, da eneste

væsentlige post i resultatopgørelsen i årsrapporten 2009 er indtægter af kapitalandele i tilknyttede

virksomheder. Selskabets aktiver består af kapitalandele i tilknyttede virksomheder med 32% og

tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder med 68%. De tilknyttede virksomheder er SIA

Fritrade Riga i Letland med en ejerandel på 100% og Titan Invest A/S i Danmark med en ejerandel

på 68,5%. Selskabets balancesum lyder pr. 31.12.2009 på godt 81 mio. kr.206

Med andre ord er aktiviteten for SE-selskaber i Danmark til at overse. Vi har derfor også undersøgt

en lidt større virksomheds overvejelser omkring SE-selskabet, nemlig Nordea som har overvejet at

benytte SE-selskabsformen.

206 Fritrade SE’s årsrapport 2009
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9.3 Nordeas overvejelser omkring SE-selskabet207

Nordea blev stiftet i 2001, da den finsk-svenske MeritaNordbanken fusionerede med danske

Unibank og norske Christiania Kreditkasse.208 Nordea er altså stiftet samme år som SE-

forordningen er vedtaget209 og fire år før den trådte i kraft210. Derfor var det også naturligt, at

Nordea gik ind i overvejelserne omkring SE-selskabet som selskabsform.

Vi vil nu kort redegøre for de overvejelser, Nordea gjorde sig i denne proces og herunder også

berøre, hvad der indtil videre har fraholdt Nordea i at etablere sig som et SE-selskab.

9.3.1 Signalværdi

Nordeas stiftelse skete som resultat af en fusion mellem nordiske selskaber, og med fusionen

ønskede Nordea blandt andet at opnå et internationalt forretningsområde og image. Som led heri

blev mulighederne for overgangen til en europæisk selskabsform drøftet, hvilket skulle være med til

at understøtte Nordeas internationale og særligt nordiske profil og styrke dennes signalværdi.

Nordea ville ikke betragtes som en svensk virksomhed, hvilket der er en vis risiko for, da Nordea

koncernens ultimative moderselskab er Nordea Bank AB i Sverige. Denne problematik kunne

måske afviges ved at vælge en europæisk selskabsform

9.3.2 Grænseoverskridende aktiviteter

Nordeakoncernen er struktureret således, at Nordea Bank AB ejer datterbanker i Finland, Norge og

Danmark. Dette skyldes, at koncernen ønsker ligeværdige/ligeberettigede lokale banker i hvert land,

hvorfor traditionelle filialer ikke betragtes som et reelt alternativ. Den traditionelle filialstruktur

bruges som bekendt flittigt af Nordeas direkte konkurrent i Danmark, Danske Bank. Nordea ville

ikke anvende denne struktur, der netop ville medføre nordiske filialer til en svensk bank, hvilket

således ville modarbejde det internationale nordiske image som banken ønskede. Derimod ville

filialer af et europæisk selskab være bedre med hensyn til image, trods at dette SE-selskab

selvfølgelig stadig ville have hjemsted i Sverige. En af fordelene ved netop filialstrukturer er

informationsudveksling.

207 Dette afsnit er baseret på telefonsamtale med afdelingsdirektør fra Juridisk afdeling i Nordea Bank Danmark, Jesper
Claus Christensen den 30. november 2010 og 9. januar 2011
208 http://www.nordea.com/About+Nordea/Nordea+overview/History/Looking+back/867322.html
209 Forordningen om statut for det europæiske selskab (SE), (EF) Nr. 2157/2001
210 SE-forordningen artikel 70
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Udveksling af kundeoplysninger mv. mellem forskellige enheder på tværs af landegrænser er

nemmere for et selskab med filialer end i Nordeas koncernstruktur med selskaber. Da den

traditionelle filialmodel ikke betragtes som en mulighed med et svensk aktieselskab som

moderselskab i koncernen, ville en fusion til et svensk SE-selskab lette denne arbejdsbyrde med

informationsudveksling, som Nordea tynges med. Stiftelsen af et SE-selskab ville altså kunne

fremme integrationen mellem Nordeas forskellige enheder på tværs af landegrænser, herunder

udveksling af kundedata.

Et sådan SE-selskab skulle i så fald stiftes ved en grænseoverskridende fusion, hvilket på

daværende tidspunkt kun var muligt at foretage ved stiftelse af et SE-selskab. Denne mulighed er

dog ikke længere forbeholdt SE-selskabet, da EU med indførelsen af det 10. selskabsdirektiv har

harmoniseret dette i den europæiske selskabsret.

9.3.3 Indskydergaranti og tilsyn

Da Nordea jo som sagt er etableret som selvstændige juridiske enheder i form af banker i hvert af de

nordiske lande, vil en fusion til et samlet SE-selskab medføre at indskydergarantierne, der skal

beskytte kundernes indskud, skal overgå fra at være finske, norske eller danske til alle at være

svenske. Dette skyldes at kunderne efter en fusion alle ville være kunder i en svensk bank i stedet

for en bank i det respektive nordiske land.

Et af de forhold der afholdt og stadig afholder Nordea fra at overgå til et SE-selskab, var reglerne

om overførsel mellem de forskellige landes indskydergarantier, hvilket der ikke er særlige mobile

regler for.

EU-kommissionen blev i forbindelse med Nordeas henvendelser opmærksomme på dette forhold. I

forbindelse hermed blev der vedtaget visse lempelser, men en sådan fusion er stadig for

omkostningsfuldt med hensyn til mulighederne for overførsler mellem de enkelte landes

indskydergarantier.

Denne problemstilling er selvfølgelig specifik for den finansielle sektor, men forholdet rejser

spørgsmålet om, hvorvidt der reelt er fri bevægelighed for kapital i EU.

Derudover er den finansielle sektor underlagt kontrol fra Finanstilsynet i Danmark, hvilket

tilsvarende gør sig gældende i de andre nordiske lande. Tidligere var der ingen udbredt
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kommunikation mellem tilsynene af de finansielle sektorer i Norden og Europa, hvilket dengang

også gav anledning til uafklarede spørgsmål vedrørende en sådan grænseoverskridende fusion i

banksektoren. Dog er tilsynene i dag i de nordiske lande efterhånden begyndt kommunikere mere

sammen, hvilket kan lette denne problemstilling.

9.3.4 Fortsatte planer omkring SE-selskabet

Trods ovenstående forhold, der forhindrede Nordea i at overgå til at være et SE-selskab, er planerne

herfor ikke skrinlagt, men som det ser ud lige nu arbejdes der ikke aktivt herpå, da sådanne

processer er omkostningsrige, og at det på baggrund af de hidtidige undersøgelser har vist sig, at det

indtil videre er forbundet med for store omkostninger at gennemføre en sådan fusion i den

finansielle sektor. Her tænkes der hovedsageligt på overførsel af indskydergarantierne mellem

forskellige lande.

Overordnet set er det også holdningen, at en svaghed ved SE-selskabet er, at der reelt ikke er tale

om en europæisk selskabsform men blot et regelsæt, der linker et SE-selskab op på en national

selskabs- og skatteret.
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10 Indfrielse af hensigterne med SE- og SCE-selskaberne

Vi har tidligere gennemgået hensigten med indførelsen af SE- og SCE-selskaberne i kapitel tre.

Efter vi har gennemgået selskabsformerne, stiftelsesprocessen og skattemæssige forhold kan vi nu

konkludere, hvorvidt de hensigter, der oprindeligt forelå, også rent faktisk er indfriet på tidspunktet

for denne afhandlings udarbejdelse.

For overskuelighedens skyld oplistes de fem punkter fra kapitel tre, som EU-Kommissionen mente,

at forordningen for de europæiske selskaber skulle indeholde:

 valgfrihed for virksomhederne (valgfrihed mellem national hhv. europæisk selskabsform),

 grænseoverskridende i sit sigte (overvinde selskabsretlige problemstillinger med at

sammenslutte eller fusionere selskaber i forskellige medlemsstater),

 skattemæssigt tillokkende,

 et socialt fremskridt i kraft af fælles regler om lønmodtageres medindflydelse og

 et symbol på symbiosen mellem de forskellige selskabsretlige traditioner i Vesteuropa (en

fælles selskabslov for medlemsstaterne).

Angående det første punkt omkring valgfrihed for virksomhederne har der hele tiden været lagt op

til, at det skulle være valgfrit, om aktionærerne ville drive virksomhed i et nationalt selskab eller i et

europæisk selskab. Hensigten er klart opfyldt i og med, at der i dag er valgfrihed mellem de to

selskabsformer. Det skal dog hertil nævnes, at et valg af de europæiske selskabsformer ikke kan

realiseres, hvis der ikke er tale om et grænseoverskridende element, som er betingelsen herfor.

Således er det ikke helt valgfrit, forstået på den måde at de europæiske selskabsformer ikke kan

vælges for alle. Derimod er det valgfrit at vælge den europæiske selskabsform – og ikke et krav –

og der er derfor ikke tale om, at selskabsformen bliver trukket ned over hovederne på de nationale

selskaber.

Angående det andet punkt vedrørende selskabsretlige problemstillinger med at sammenslutte eller

fusionere selskaber i forskellige medlemsstater, har indførelsen ikke i sig selv givet adgang til

grænseoverskridende fusioner, som det også er konstateret under den skatteretlige del. Dette er i

mellemtiden selskabsretligt muliggjort ved indførelsen af 10. selskabsdirektiv.
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Lovgivningen for de europæiske selskaber åbner dog op for, at der kan flyttes vedtægtsmæssigt

hjemsted til en anden medlemsstat uden selskabet vil blive likvideret og dernæst stiftet i den nye

medlemsstat. Netop dette forhold er et af de steder, hvor forordningerne klart har øget

bevægeligheden for selskaber mellem de enkelte medlemslande rent selskabsretligt.

Angående det tredje punkt omkring skatteområdet og at forordningen skulle være tillokkende, ser vi

to hovedområder; dels hensigten at afhjælpe de skattemæssige udfordringer ved

grænseoverskridende fusioner og dels udfordringen ved den løbende beskatning af selskaber, de

mange forskellige nationale skatteregler taget i betragtning. Indførelsen af de europæiske selskaber

har ikke opfyldt de hensigter, der oprindeligt var forbundet hermed. Et valg af de europæiske

selskabsformer vil således ikke i sig selv give adgang til grænseoverskridende skattefrie fusioner og

ej heller en ensartet europæisk beskatning af den løbende indkomst.

Til ovenstående skal dog nævnes, at fusionsskattedirektivet, som gennemgået i kapitel seks

vedrørende skattemæssige forhold, siden begyndelsen af halvfemserne har reguleret

sammenslutninger og fusioner m.m. skattemæssigt. Der har således ikke været den store idé i at tage

dette emne op i forbindelse med udarbejdelse af forordningerne, da der allerede har været en

skattemæssig juridisk regulering på området. I relation til et regelsæt indeholdende en ensartet

europæisk beskatning af den løbende indkomst skal også knyttes den kommentar, at EU-

Kommissionen barsler med netop et fælles EU-regelsæt, i daglig tale CCCTB, jf. kapitel 7.

Angående det fjerde punkt vedrørende socialt fremskridt i kraft af fælles regler om lønmodtageres

medindflydelse, kan dette punkt ikke til fulde siges at være indfriet. Således er der ikke udarbejdet

et fælles regelsæt i relation til ensartet behandling af medarbejdernes indflydelse i den enkelte

medlemsstat. Vi har beskrevet reglerne om medarbejderindflydelse i afsnit 4.6 i kapitel 4, hvor vi

gennemgår de direktiver, der er vedtaget på området og som er inkorporeret i de enkelte

medlemsstaters nationale lovgivninger. Direktiverne sørger for, at der ikke sker forringelse af

forholdene omkring medarbejderindflydelse ved grænseoverskridende fusioner og

sammenslutninger (medarbejdernes rettigheder inden omdannelse skal bibeholdes efter stiftelsen).

Indførelsen af direktiverne har således ikke ført til en ensretning af reglerne men derimod blot ført

til en beskyttelse af medarbejderne ved fusioner og sammenslutninger.

Det femte og sidste punkt omkring indførelsen af en fælles selskabslov for medlemsstaterne kan

heller ikke siges at være opfyldt. Som konstateret under den skatteretlige del, så har indførelsen kun
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i mindre omfang afstedkommet en fælleseuropæisk selskabsret. De europæiske selskaber er

selskabsretligt reguleret af de vedtagne forordninger for henholdsvis SE-selskabet og SCE-

selskabet. Disse forordninger henviser i høj grad til de nationale selskabsregler i den

hjemmehørende stat, hvilket principielt betyder, at de europæiske selskaber i udstrakt grad bliver

reguleret af regler vedtaget i den enkelte medlemsstater, og således kan et europæisk selskab i én

medlemsstat nemt være omfattet af andre regler end et europæisk selskab i en anden medlemsstat.

10.1 Delkonklusion

Skal der drages en konklusion på, hvorvidt hensigterne med indførelsen af de europæiske

selskabsformer er indfriet, må det overordnet konkluderes, at hensigterne ikke er opfyldt – i hvert

fald ikke alle og andre kun i mindre grad. Nogle hensigter er blevet indfriet, ikke af forordningen og

indførelsen af de europæiske selskabsformer – men derimod af anden relevant lovgivning vedtaget i

mellemtiden, herunder eksempelvis 10. selskabsdirektiv og fusionsskattedirektivet.

Grænseoverskridende fusioner og sammenslutninger mv. er ikke reguleret af forordningerne

hverken selskabsretligt eller skattemæssigt. Det selskabsretlige element bliver dog reguleret af Det

10. selskabsdirektiv, som først blev vedtaget efter indførelsen af de europæiske selskaber. Det

skattemæssige element bliver reguleret af fusionsskattedirektivet, hvilket var indført langt før

vedtagelsen af de europæiske selskabsformer, og således giver det god fornuft, at dette ikke er

inkorporeret i forordninger.

Forordningerne har ikke afstedkommet muligheden for en ensartet europæisk beskatning af den

løbende indkomst, da forordningerne slet ikke regulerer det skatteretlige område.

Der er ikke vedtaget egentlige fælles regler omkring lønmodtageres medindflydelse. Der er i stedet

vedtaget direktiver for samme, som sikrer at lønmodtagerne ikke er dårligere stillet efter fusioner

eller sammenslutninger.

Sidst men ikke mindst er intentionen om en fælleseuropæisk lov kun i mindre grad blevet realiseret.

De europæiske selskaber er selskabsretligt reguleret af de vedtagne forordninger for henholdsvis

SE-selskabet og SCE-selskabet, men forordningerne henviser i høj grad til de nationale

selskabsregler i den hjemmehørende stat, hvilket principielt betyder, at de europæiske selskaber i

udstrakt grad bliver reguleret af regler vedtaget i den enkelte medlemsstat – og ikke regler som er

fælles for alle medlemsstater.
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11 Konklusion

Det overordnede problem vi har søgt besvaret i nærværende kandidatafhandling er, hvorvidt de

europæiske selskabsformer er en nødvendighed i deres nuværende form eller ej. Til at understøtte

og søge denne besvarelse har vi opstillet undersøgelsesspørgsmål, som er besvaret i delkonklusioner

i forlængelse af de enkelte kapitler. Vi vil i det følgende kort opsummere delkonklusionerne, som

understøtter vores afsluttende besvarelse af det overordnede problem.

EU-Kommissionens oprindelige hensigter med indførelsen af de europæiske selskabsformer har i

hovedtræk været at:

 lette muligheder for grænseoverskridende sammenslutninger

 afhjælpe skattemæssige problemstillinger og udfordringer på tværs af medlemsstaterne

 gøre selskaberne skattemæssigt tillokkende

 forbedre og ensrette lønmodtageres retsstilling

 indføre en fælleseuropæisk selskabslov

Det kan konkluderes, at kun de færreste hensigter er blevet indfriet med indførelsen, og at disse kun

i mindre grad er opfyldt. Den ene hensigt, der er opfyldt, er, at der er indført en fælleseuropæisk

selskabslov i form af forordningerne for de europæiske selskaber. Forordningerne henviser dog i høj

grad til de nationale selskabsretlige regler for selskaber i den enkelte medlemsstat, hvilket

principielt betyder, at de europæiske selskaber i udstrakt grad bliver reguleret af regler vedtaget i de

enkelte lande. Den anden hensigt, der er opfyldt, er indførelsen af direktiver, der regulerer

lønmodtageres medindflydelse. Direktivet sikrer dog kun, at lønmodtagerne ikke bliver dårligere

stillet ved sammenslutninger, end de var før sammenslutningen. Der er således ikke tale om, at

lønmodtagernes retsstilling som sådan er ensrettet i medlemsstaterne; der er nærmere tale om en

værnsregel.

Rent selskabsretligt er der ikke den store forskel på henholdsvis reguleringen af de europæiske

selskaber og de nationale selskabsregler i Danmark. Den selskabsretlige regulering udspringer af

forordningerne for de europæiske selskaber, som i udstrakt grad benytter sig af renvoi-teknikken.

Således indeholder forordningerne typisk en begrænset regulering med en henvisning til national

ret, som derefter finder anvendelse. Det kan derfor konkluderes, at de europæiske selskaber i sidste
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ende i høj grad reguleres på baggrund af de selskabsretlige regler i den medlemsstat, hvor selskabet

har hjemsted.

Det eneste selskabsretlige forhold, der er unikt i de europæiske selskaber, er, at selskaberne kan

flytte hjemsted, uden at likvidation efter fraflytningslandets lovgivning er påkrævet, og uden at der

er behov for at nystifte et selskab efter tilflytningslandets lovgivning. Således er eneste krav, at det

vedtægtsmæssige hjemsted registreres flyttet, og at hovedkontoret fysisk skal flyttes ligeså. Dette er

ikke muligt for nationale selskaber, hvorfor der her er tale om en reel forskel og en ekstra mulighed

i de europæiske selskaber, da selskabet derfor kan videreføre eksempelvis rettigheder og aftaler mv.

i den oprindelige form.

De skattemæssige forhold for de europæiske selskaber, er de samme som gør sig gældende for de

nationale selskaber. Det skyldes, at forordningerne ikke indeholder regulering af andre lovområder

end det selskabsretlige område. Derfor er det medlemsstaternes lovgivning, der finder anvendelse

ved den løbende beskatning, og der er således ikke skattemæssig forskelsbehandling på et nationalt

selskab og et europæisk selskab. Fx vil et europæisk selskab med vedtægtsmæssigt hjemsted og

ledelsens hovedsæde i Danmark være skattepligtigt efter danske regler på samme vilkår som danske

aktieselskaber.

Den skattemæssige behandling af grænseoverskridende omstruktureringer bliver reguleret af

fusionsskattedirektivet, både når der er tale om europæiske selskaber og nationale selskaber, hvorfor

der heller ikke her er nogen forskelsbehandling mellem europæiske og nationale selskaber.

Efter ovenstående opsummering kan det fastslås, at det er meget småt med fordele og ulemper ved

valg af de europæiske selskaber i stedet for de nationale selskaber. Der er dog to helt overordnede

iøjnefaldende forhold i de foregående kapitler og delkonklusioner, som kan være en fordel; image

og flytning af hjemsted. I relation til førstnævnte er selskaberne i erhvervslivet meget

opmærksomme på deres brand og image, og vi er gennem interview med afdelingsdirektør i den

juridiske afdeling i Nordea Bank Danmark blevet gjort opmærksom på, at ræsonnementet til deres

eventuelle omdannelse til et europæisk aktieselskab bl.a. skyldtes, at de gerne ville ses som et

”nordisk selskab” - og ikke ”blot” et svensk selskab, da koncernen opererer i hele norden. For

Nordea var image således en stor del af grunden til, at koncernen i en årrække overvejede en

omdannelse til et europæisk selskab.
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I processen med udarbejdelsen af afhandlingen kom det os for øje, at godt og vel halvdelen af de

eksisterende SE-selskaber var hjemmehørende i Tjekkiet. Vi har efter kontakt med advokat Petr

Suchý, Tax Manager, Deloitte Tjekkiet, erfaret, at det forholdsmæssigt høje antal SE-selskaber i

Tjekkiet særligt skyldes to forhold. Det første forhold er, at de europæiske selskaber har et bedre

image over for kreditorer, investorer m.fl., end et tjekkisk aktieselskab har. Det kan da også groft

formodes, at tjekkiske aktieselskaber har et dårligere ry end eksempelvis danske aktieselskaber.

Dette understreger igen, at image har været et væsentligt ræsonnement for nogle selskaber, når de

har skullet vælge selskabsform, mere end det måske har været lovreguleringen, der har været det

udslagsgivende.

Det andet forhold er muligheden for at flytte vedtægtsmæssigt hjemsted, som beskrevet tidligere i

konklusionen.

Konklusionen på om de europæiske selskaber er attraktive at vælge, vil vi basere på en generel

betragtning om, hvorvidt der er fordele og ulemper forbundet med dette valg. Som konkluderet

ovenfor har vi identificeret to fordele i form af image og flytning af hjemsted. Ovenstående fordele

er så beskedne og fåtallige, at de i realiteten formentlig kun vil have indflydelse for et fåtal af

virksomheder, når de skal vælge selskabsform. Det kan derfor konkluderes, at det kun i få tilfælde

er attraktivt at drive virksomhed i et europæisk selskab, hvilket underbygger det faktum, at der er

meget få europæiske selskaber i medlemsstaterne.

Ovenstående opsummeringer af delkonklusionerne leder os således frem til svaret på vores

hovedproblemspørgsmål, som er: Er de europæiske selskabsformer nødvendige i deres

nuværende form? Til det må svaret umiddelbart være nej. Incitamenterne til at vælge de

europæiske selskaber i deres nuværende form er, som vi ser det meget svære at få øje på med

undtagelse af de nævnte to fordele.
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12 Perspektivering

Som netop beskrevet i vores konklusion mener vi ikke, at der er det store incitament for at vælge de

europæiske selskabsformer, som de tager sig ud på nuværende tidspunkt. Samtidig mener vi dog, at

tanken om de europæiske selskabsformer grundlæggende er god, og vi vil derfor kort opstille nogle

forslag til, hvorledes brugen af disse kan fremmes.

Den største svaghed ved de europæiske selskabsformer er efter vores mening, at man ikke er gået

hele vejen og etableret en decideret supranational selskabsret.

Vi mener, at en af de ting, der kunne fremme brugen af de europæiske selskabsformer, ville være at

gennemføre en decideret selskabslovgning, der omfattede alle medlemsstaterne. Således ville

definitionen på et SE-selskab være fælles i hele Europa og fordelene og ulemperne ved

selskabsformen være velkendte. Dette ville medføre, at gennemskueligheden af selskabsformen

ville blive markant forøget, og koncerner med selskaber i forskellige medlemsstater skulle så kun

kende til én selskabslovgivning.

Vi er klar over, at en supranational selskabsret ikke er lige på trapperne, da der stadig er for store

forskelle i de forskellige medlemsstaters nuværende lovgivninger og ideologier. Dog har man over

den seneste årrække set en større og større ensretning af de forskellige medlemsstaters

selskabslovgivninger gennem direktiver som fx det 10. selskabsdirektiv. De sidste skridt mangler

dog stadig at blive taget. For at lette arbejdet med at få udarbejdet og vedtaget en sådan

supranational selskabsret kunne den være valgfri; også for de europæiske selskabsformer. På denne

måde kunne man formegentlig undgå, at de forskellige medlemsstater ville opponere imod en sådan

lovgivning men stadig give selskaberne mulighed for at anvende et fælleseuropæisk regelsæt.

Ved indførelsen af en supranational selskabsret ville det også være nærliggende at kigge på samme

udvikling inden for skatteområdet. Som nævnt i kapitel 7, der omhandler CCCTB, er arbejdet med

et decideret fælles lovgrundlag på skatteområdet under udarbejdelse og reelt væsentligt længere

fremme end selskabsretten. CCCTB er ligeledes tænkt som en valgfri mulighed, som ved tilvalg

kan lette internationale koncerners administrative skatteplanlægning væsentligt i forhold til den

nuværende situation, hvor der reelt arbejdes med mere eller mindre forskellige skattelovgivinger i

hver medlemsstat. En vedtagelse af CCCTB vil efter vores opfattelse kunne være med til at fremme
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brugen af de europæiske selskabsformer og i særlig grad, hvis en fælles selskabslovgivning ville

følge med.

Såfremt det lykkes at gennemføre fælleseuropæiske selskabs- og skattelovgivninger, valgfrie eller

ej, ville det også være nærliggende at oprette en europæisk selskabs- og skattemyndighed

(europæisk E&S og SKAT) med et tilhørende centralt europæisk selskabsregister. Således ville

koncerner, der tilvalgte disse supranationale regelsæt, automatisk blive knyttet til disse

myndigheder. Hermed ville man lempe de administrative byrder for selskaberne ved at samle disse

hos en myndighed. Herved undgås kommunikation med unødigt mange instanser i lighed med

tilsvarende antal af lande, som koncernerne ejer selskaber eller filialer i.

Disse tanker er selvfølgelig meget proeuropæiske, men ved netop at gøre disse valgfrie, er der ikke

noget der tvinges ned over erhvervslivet. Vi er dog af den opfattelse, at alle tiltag der kan lette de

administrative byrder for selskaberne vil være velkomne.

Som nævnt i kapitel 2 er der endnu en europæisk selskabsform undervejs. Det gælder det

europæiske anpartsselskab, SPE-selskabet. Dette vil på mange måder ligne SE-selskabet, ligesom at

anpartsselskabet i Danmark ligner aktieselskabet. En af forskellene vil være et lavere eller intet

kapitalkrav. Det virker dog ikke som en nødvendig foranstaltning, hvis man tager SE-selskabets

udbredelse i betragtning, og det faktum at mange af de eksisterende SE-selskaber er af en sådan

størrelse, at de alternativt ville være nationale aktieselskaber. Trods dette ser det dog ud til, at SPE-

selskabet vil blive vedtaget, og således vil den europæiske selskabsret blive beriget med endnu et

tvivlsomt tiltag, der virker en smule halvhjertet.
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Bilag I, SE-selskaber fordelt på medlemsstater pr. 5. oktober 2010211

# Company Headquarter Sector SE type

1 1. európska SE Slovakia Shelf

2 2. Leo Vermögensverwaltungs SE Germany Shelf

3 21 Investimenti Belgium SE Belgium Services Finance Empty

4 A and B Real Estates SE Czech Republic UFO

5 A.G.P. INVEST group, SE Czech Republic UFO

6 ABAROTE SE Czech Republic UFO

7 Abatus Holding SE (former Abatus Invest SE) Germany Services Finance Empty

8 ABL Investment SE Czech Republic UFO

9 Abravis SE Slovakia Metal UFO

10 Achat société SE Czech Republic Services Commerce UFO

11 ADOMS Consulting SE Czech Republic UFO

12 AE Elfte Vermögensverwaltungs SE Germany Shelf

13 AE Zehnte Vermögensverwaltungs SE Germany Shelf

14 Aecos SE Germany Shelf

15 Afschrift SE Luxembourg Other Services UFO

16 Agence Genérale de Marques et de Brevets S.E. Spain Services Finance UFO

17 Aginti SE Czech Republic Shelf

18 Akademie svobodných umění, SE Czech Republic UFO

19 AKCENTA GROUP SE Czech Republic UFO

20 Aker Drilling Offshore Services SE Cyprus Services Finance UFO

21 Algest SE Luxembourg Services Finance Empty

22 All Correct SE Czech Republic UFO

23 Allianz Investment Management SE Germany Services Finance Normal

24 Allianz Managed Operations & Services SE (former ASIC SE) Germany Services IBITS Normal

25 Allianz SE Germany Services Finance Normal

26 Allpar SE Austria Other Services UFO

27 Alodium Holding SE Czech Republic UFO

28 ALPIQ ENERGY SE (former Aconcagua SE) Czech Republic Other Normal

29 Alter Bail SE Luxembourg Other Empty

30 Altestar SE Czech Republic Services Finance UFO

31 Amemait Group SE Czech Republic UFO

32 Ammasso Stellare SE Czech Republic UFO

33 AmRest Holdings SE Poland Services Finance Empty

34 APS Holding SE (previous name: APS Holding CZ SE) Czech Republic Services Finance Normal

35 Aqton SE (former Blitz 07-241 SE) Germany Empty

36 Arcelor Steel Trading SE Spain Metal Empty

37 Ardanos Holdings SE France Services Finance UFO

38 Arnag SE Czech Republic UFO

39 ARPA Industries SE Czech Republic UFO

211http://ecdb.worker-participation.eu/show_overview.php?letter=A&orderField=se_name&status_id=3&title
=Established Ses



Side 125 af 141

40 ARTEMIS Global Capital SE Germany Services Finance Empty

41 Asico SE Germany UFO

42 Asito Dienstengroep SE Netherlands Services Finance UFO

43 Aspen Company SE Czech Republic UFO

44 ATANEL SE Czech Republic Shelf

45 Atrium 24. Europäische VV SE Germany Shelf

46 Atrium 25. Europäische VV SE Germany Shelf

47 Atrium 26. Europäische VV SE Germany Shelf

48 Atrium 27. Europäische VV SE Germany Shelf

49 Atrium Dritte Europäische VV SE Ireland Other Services Empty

50 Atrium Neunte Europäische VV SE Germany Shelf

51 Atrium Neunzehnte Europäische VV SE Germany Shelf

52 Atrium Zwanzigste Europäische VV SE Germany Shelf

53 Aufid SE Liechtenstein UFO

54 Auto Flexter SE (former Fautrix SE) Czech Republic Services Commerce Empty

55 Auto Group Baltic SE Latvia Services Commerce UFO

56 AVIVA Europe SE Ireland Services Finance UFO

57 Aviva Insurance Europe SE Ireland Empty

58 Aviva Investment Management Europe SE Ireland Services Finance Empty

59 Aviva Life & Pensions Europe S.E. Ireland Services Finance Empty

60 AZ Trust SE Czech Republic UFO

61 B.P.F. Holding SE Czech Republic UFO

62 B&N Fin Protection SE Czech Republic Shelf

63 BA Navigation SE Czech Republic Services Commerce UFO

64 Ballangen SE Czech Republic UFO

65 BARHAM SE Czech Republic UFO

66 BASF SE Germany Chemicals Normal

67 Bauholding Strabag SE Austria Building & Woodwork Normal

68 Beiten Burkhardt EU-Beteiligungen SE Germany Other Services Empty

69 Bercy Charenton SE France Services Finance UFO

70 Bestana SE Czech Republic Services Finance Shelf

71 Betbull Holding SE United Kingdom Services Finance Normal

72 Beteiligungs- und Investment SE Luxembourg Other Services Shelf

73 BHBV SE (former Iapetus Real SE) Czech Republic UFO

74 BHM Power SE Czech Republic UFO

75 BIBO ZWEITE Vermögensverwaltungsgesellschaft SE United Kingdom Services Finance Empty

76 Biofoodnutrition SE United Kingdom Other Empty

77 Bionorica SE Germany Chemicals Normal

78 Biotronik MT SE (former Bio Blitz SE) Germany Chemicals UFO

79 Bitzer SE Germany Metal Normal

80 Black More SE Czech Republic UFO

81 Blancure SE Czech Republic UFO

82 Blaricum SE Czech Republic UFO
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83 Blitz 10-432 SE Germany Shelf

84 Blitz 10-434 SE Germany Shelf

85 Blitz 10-435 SE Germany Shelf

86 Blitz 10-437 SE Germany Shelf

87 Blue (Prado) Finance SE Belgium Services Finance Normal

88 bluO SE Austria UFO

89 Bodenkapital SE Czech Republic UFO

90 Bolagsstiftarna International SE Sweden Shelf

91 BOLBU Beteiligungsgesellschaft SE United Kingdom Services Finance Empty

92 Bolto SE Czech Republic UFO

93 Bombardier Transportation Capital Holding Netherlands SE Netherlands Empty

94 Bombardier Transportation Global Holding SE Netherlands Empty

95 Bombardier Transportation Investments Netherlands SE Netherlands Empty

96 Bombardier Transportation Joint Venture Holding Netherlands SE Netherlands Empty

97 Bon Art Music SE (former Calangute SE) Czech Republic UFO

98 Bonafide Group SE Czech Republic Other UFO

99 Bougainville SE Czech Republic Shelf

100 BP Europa SE Germany Chemicals Normal

101 Bravitec SE Czech Republic UFO

102 BREXUS Enterprise SE Slovakia UFO

103 Brownhouse SE Czech Republic UFO

104 Burgeap Igip Holding SE France Other Services Normal

105 Business Ability SE Czech Republic UFO

106 BVE Holding SE Germany Services Finance Normal

107 C-firmy Europe S.E. Czech Republic Services Commerce UFO

108 C.H. Erbslöh Europe SE Germany Services Commerce Normal

109 Calamari SE Czech Republic UFO

110 Callmax CZ SE Czech Republic UFO

111 Canadensis Reality SE Czech Republic Services Finance UFO

112 CAPANEUS SE Czech Republic Services Finance UFO

113 CAPM Invest SE Sweden Services Finance UFO

114 Carpias SE Czech Republic UFO

115 Carthago Value Invest SE Ireland Services Finance UFO

116 Castellum trade SE Czech Republic UFO

117 Catalis SE Netherlands Other Normal

118 Centaurus Real SE Czech Republic UFO

119 Centurion Group SE (former Centurion Consulting SE) Czech Republic Services Commerce Normal

120 Cervo SE Czech Republic UFO

121 Cesky pivni festival SE (former Thunderbolt Real SE) Czech Republic Food, Hotel, Catering
& Agriculture

UFO

122 CHALLANGER SE Czech Republic Shelf

123 CHAMR Enterprise SE Czech Republic Services Finance Empty

124 CheMont Engineering SE Czech Republic UFO

125 Chimeronste SE Czech Republic Shelf
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126 Chubb Insurance Company of Europe SE United Kingdom Services Finance Normal

127 CI Accounting SE Czech Republic Services Finance Normal

128 CI MENGOLD SE Czech Republic Services Finance Normal

129 CI Ropla Europe SE Czech Republic Metal UFO

130 Clariant SE Germany Chemicals Normal

131 Cloppenburg Automobil SE Germany Metal Normal

132 Colostrum Gesundheitsprodukte SE (former Sarpedon 2007/01
Vermögensverwaltungs SE)

Germany Chemicals Normal

133 Comeflex SE Czech Republic UFO

134 Comit SE Luxembourg Services IBITS Normal

135 Compensa Life Vienna Insurance Group SE (former Seesam Life
Insurance SE)

Estonia Services Finance Normal

136 Complete Financial Services SE Czech Republic UFO

137 Comus SE Czech Republic UFO

138 Conrad Electronic SE Germany Services Commerce Normal

139 Conrad Holding SE Germany Services Commerce Normal

140 Consulting, catering and training services SE Czech Republic UFO

141 Contacc SE (Melissan Invest SE) Czech Republic Other Services Normal

142 Conto Corrente SE Czech Republic UFO

143 Convergence CT SE Germany Other UFO

144 conwert Immobilien Invest SE Austria Other Services Normal

145 Coretech SE (former Cantopia SE) Czech Republic UFO

146 Corpi Cee Investment SE Czech Republic UFO

147 Cosmas Verwaltungs - und Beteiligungs - SE Czech Republic Other UFO

148 CPI Holding SE Czech Republic Building & Woodwork UFO

149 Credit profi SE Czech Republic UFO

150 Crius Capital SE Slovakia Other Services UFO

151 Cronus Holding SE Czech Republic UFO

152 CTL Holding SE Czech Republic UFO

153 Curt Richter SE Germany Transport Normal

154 Czech Power SE Czech Republic Shelf

155 Czech Tax Agency SE Czech Republic Services Finance UFO

156 DAIKOKU SE Czech Republic UFO

157 Daltamen SE Czech Republic UFO

158 Dastronal SE Czech Republic Services Finance UFO

159 DAW SE Germany Services Finance UFO

160 Decampo SE Czech Republic UFO

161 Deichmann SE Germany Services Commerce Normal

162 Dekra SE Germany Other Services Normal

163 DELARTEC SE (former Malungene SE) Czech Republic Metal UFO

164 Delicato Group SE Czech Republic Services Finance UFO

165 Deloitte SE Netherlands Services Finance Empty

166 Demonta Trade SE Czech Republic Metal Normal

167 Deos Systems SE Czech Republic UFO

168 Derex Group SE (former Abaris Capital SE) Czech Republic UFO



Side 128 af 141

169 Design Bath SE Czech Republic Other UFO

170 Designhotel Elephant Prague SE Czech Republic Food, Hotel, Catering
& Agriculture

Normal

171 DEUCALION SE Czech Republic UFO

172 DIAG Human SE Liechtenstein Other Normal

173 Diagenics SE Luxembourg Chemicals Normal

174 DICP Capital SE (former Blitz 07-242 SE) Germany UFO

175 Dilato SE Czech Republic UFO

176 Dinarin SE (former Gloster Meteor SE) Czech Republic Normal

177 Dipona SE Czech Republic Services Finance UFO

178 Donata Holding SE (former Atrium Fünfte Europäische VV SE) Germany Chemicals Normal

179 Draustane SE Czech Republic Shelf

180 Dreamliner SE Czech Republic UFO

181 Dugong SE Czech Republic UFO

182 DUSK & partners SE (former EL Salvador SE) Czech Republic UFO

183 DVB Bank SE Germany Services Finance Normal

184 Dyverdalen SE Czech Republic UFO

185 E.ON Energy Trading SE Germany Other Normal

186 EAS CZ SE (Former Penelope Development SE) Czech Republic UFO

187 Easycall Czech Republic SE Czech Republic UFO

188 ECI living & more SE (former World Wide Power SE) Germany Building & Woodwork UFO

189 Ecrypt SE Czech Republic UFO

190 Einhaus SE Germany Shelf

191 EINS Electronics Industries and Sales SE Germany UFO

192 Elanor Europe SE (former Hestia SE) Czech Republic Other Services Normal

193 Elcoteq SE Luxembourg Metal Normal

194 ElectronicPartner Handel SE Germany Services Commerce Normal

195 Elektra Building SE Czech Republic UFO

196 Elektra media SE Czech Republic Services Finance UFO

197 Elodie SE Slovakia Shelf

198 Elster Group SE Germany Metal Normal

199 ENERGY SE Czech Republic Shelf

200 ENRO Energie SE (former Yella SE) Germany Other Normal

201 Entrepreneur SE Czech Republic UFO

202 EP Line SE Czech Republic Services Commerce Normal

203 EPEX Spot SE France Services Finance Normal

204 Eplam.EU SE Czech Republic UFO

205 Equens SE Netherlands Services Finance Normal

206 Equinox II SE France Services Finance UFO

207 Equipotential SE Germany Services Finance UFO

208 ES Centre SE Czech Republic UFO

209 Escada SE (former Blitz 10-431 SE) Germany Normal

210 Esta Capital SE Czech Republic UFO

211 Etalon Power SE Czech Republic Services Finance UFO
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212 ETARGET SE Slovakia Services IBITS Normal

213 Euro Trade Bridge SE Czech Republic Services Finance UFO

214 Eurochem Group SE Cyprus UFO

215 Eurofins Scientific SE France Chemicals Normal

216 Euroforum (Informa) Deutschland SE Germany Other Services Normal

217 Euromater SE Czech Republic Services Finance Empty

218 Europasta SE Czech Republic Food, Hotel, Catering
& Agriculture, Services
Commerce

UFO

219 Europea Capital, SE Czech Republic Services Finance Empty

220 European CleanTech I SE Luxembourg Services Finance UFO

221 European Corporation SE Czech Republic UFO

222 European Financial SE Czech Republic Shelf

223 EUROREAL PROPERTY SE (former CHECKFAIR SE) Czech Republic UFO

224 Eurospolocnosti SE Slovakia Services Finance Empty

225 Eurotunnel SE Belgium Transport Normal

226 Euroworker SE (former Primera Trading SE) Czech Republic UFO

227 EUROXAN 1 S.E. Czech Republic UFO

228 EURYTANIA SE Slovakia Other Services UFO

229 Evions Group SE Czech Republic Normal

230 expand holding SE (former Dotro SE) Czech Republic Building & Woodwork Normal

231 FH Invest SE Czech Republic UFO

232 Finep Holding SE Czech Republic Services Finance Normal

233 First European Photovoltaic Investment Corporation SE Czech Republic UFO

234 Flexter Enterprise SE Czech Republic Services Finance UFO

235 Fontes Deutschland SE Germany Services Commerce UFO

236 Fontes SE Germany Services Commerce UFO

237 Foreign Capital SE Czech Republic UFO

238 Form Online Holdings SE United Kingdom Services Finance Empty

239 Fotex Holding SE Nyrt Luxembourg Services Commerce,
Services Finance,
Services IBITS, Other
Services

Empty

240 Fresenius Management SE Germany Services Finance UFO

241 Fresenius SE Germany Chemicals, Other
Services

Normal

242 Fresh Energy SE Czech Republic Services Commerce UFO

243 Fritrade SE Denmark Services Finance Empty

244 Fve Újezd SE Czech Republic UFO

245 G.I.S. Europe SE Netherlands Services Commerce Normal

246 Gütermann Holding SE Germany Textile Normal

247 Gadus Holding SE Norway Services Finance Empty

248 Gadus SE Norway Services Finance Empty

249 Galleria di Brennero Brennerbasistunnel BBT SE Austria Building & Woodwork Normal

250 Gan Magen SE Czech Republic Shelf

251 Garantane SE Czech Republic UFO

252 GEBAUER GEMI SE Czech Republic Services Commerce Normal
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253 Geminas SE Czech Republic UFO

254 General Property Trust SE (former Patriciana SE) Czech Republic Other Services Normal

255 Genisea Enterprise SE Czech Republic UFO

256 Getio SE Czech Republic Services Finance UFO

257 GFK SE Germany Other Services Normal

258 Gibraltar SE Czech Republic UFO

259 GIG Golem Investment Group SE (former Brillare SE) Czech Republic UFO

260 Gilgaments SE Czech Republic UFO

261 Global Financial Partner SE Czech Republic UFO

262 Global Parts and Machinery SE Czech Republic UFO

263 Go East Invest SE Germany Other Services Empty

264 Gold Finances Group SE (former SE Reussite Finances Groupe) Latvia Services Finance Empty

265 Goldsan SE Slovakia Other Services UFO

266 GRANDrs SE Czech Republic UFO

267 Graphisoft Park SE Hungary Other Services Normal

268 Graphisoft SE Hungary Services IBITS Empty

269 Graysoner SE Czech Republic UFO

270 Great Garden CZ, SE Czech Republic UFO

271 Green Field Invest SE Czech Republic UFO

272 Grenus SE Czech Republic UFO

273 Guardian Middle East & Africa SE Luxembourg Services Finance Empty

274 Guega SE Czech Republic UFO

275 GUS International Holdings SE United Kingdom UFO

276 GUS Ireland Holdings SE United Kingdom UFO

277 GUS Overseas Holdings SE United Kingdom UFO

278 Gus Overseas Investments SE United Kingdom UFO

279 GUS US Holdings SE United Kingdom UFO

280 H property group SE Czech Republic Other Services Normal

281 Habasit Holding SE Czech Republic UFO

282 Hager SE Germany Metal Normal

283 Hanserad Radiology Network SE Germany Other UFO

284 HAWE Hydraulik SE Germany Metal Normal

285 HC SE Netherlands Services Finance Normal

286 Heerema Fabrication Holding SE (former Metz & Co. Fabrication SE) Netherlands Metal UFO

287 Heerema Marine Contractors Beheer SE Netherlands Metal UFO

288 HEIM Trade SE Czech Republic Services Commerce Normal

289 Helikos SE Luxembourg Services Finance UFO

290 Heliodromus SE Czech Republic Services Finance Shelf

291 Hellspy SE Czech Republic UFO

292 HEND International SE Czech Republic UFO

293 Hochland SE Germany Food, Hotel, Catering
& Agriculture

Normal

294 HP Advisory Group SE Czech Republic UFO

295 Huber Group Holding SE Germany Metal Normal
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296 Huber SE Germany Metal Normal

297 I-Tek SE (former Kopstal Real Estate SE) Luxembourg Other Services UFO

298 I.C.E. Innovative Canmakers Europe SE Germany Shelf

299 I.M. Skaugen SE Norway Transport Normal

300 Ial SE Slovakia Other Services UFO

301 Ianuss Home SE Czech Republic UFO

302 Iberus Euro SE (former Cohors Praetoria SE) Czech Republic UFO

303 Iccrue Czech Republic SE Czech Republic Services Finance UFO

304 Icelandic Group SE (former Blitz 07-243 SE) Germany Services Finance UFO

305 IESA Europe SE United Kingdom Services IBITS UFO

306 IKANO Bank SE Sweden Services Finance Normal

307 Imperial Standard SE Czech Republic Shelf

308 Imperio Regere SE Cyprus UFO

309 INCA's INVEST SE Czech Republic UFO

310 INN line AG SE (former Pasiphae SE) Czech Republic UFO

311 Innovatis &Cie SE France Services Finance UFO

312 International Chemical Investors SE Luxembourg Services Finance UFO

313 International Courtage Invest S.E. Luxembourg UFO

314 International Engineering Holding S.E. Austria Services Finance UFO

315 International Project and Investment Development Corporation SE Czech Republic Services Finance Normal

316 Interseroh SE Germany Metal, Services
Commerce

Normal

317 Intertrust Corporate Services SE (former name: Fortis Intertrust
Corporate Services SE)

Netherlands Services Finance Empty

318 Intervasco SE (former Caliopa SE) Czech Republic UFO

319 Intrepid SE Czech Republic Shelf

320 Investment Property Group SE Czech Republic Services Commerce UFO

321 IOSEC SE Czech Republic UFO

322 Ispire International SE United Kingdom Services Finance Empty

323 Istrokapital SE Cyprus Services Finance Normal

324 James Hardie Industries SE Ireland Services Finance Normal

325 James Hardie International Holdings SE Ireland Services Finance UFO

326 JENSIgame SE (former Sevasteran SE) Czech Republic Services Finance Normal

327 JETOIL SE Slovakia Other UFO

328 Joh. A. Benckiser SE (JAB) Austria Services Finance Normal

329 Justice SE Czech Republic UFO

330 K & Š Energie SE Czech Republic UFO

331 K & S - Dr. Krantz Sozialbau und Betreuung Verwaltungsgesellschaft SE
(former Blitz F08-acht-sechs-eins SE)

Germany Services Finance Empty

332 Kisumu SE Czech Republic UFO

333 KKCG SE Cyprus Services Finance Normal

334 Klöckner & Co. SE Germany Metal Normal

335 KLM Group SE Czech Republic UFO

336 Knauf Interfer SE Germany Metal, Services
Commerce

Normal

337 Koh-I-Noor International SE Luxembourg Services Finance UFO
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338 Kuju Group SE Netherlands Other Services Normal

339 Kvido Czech SE (former Iron Throne SE) Czech Republic Services Finance UFO

340 L & MT Holding SE Czech Republic UFO

341 LABCOP – Cosméticos, Produtos Limpeza e Comércio de Produtos
Naturais SE

Portugal Services Commerce UFO

342 Lametoran SE Czech Republic Services Finance Shelf

343 Lancain International SE Liechtenstein Services Finance UFO

344 Landing Area SE Czech Republic UFO

345 Langanere SE Czech Republic UFO

346 Langerone SE Czech Republic UFO

347 Latveria SE Czech Republic Services Finance Shelf

348 Lavella SE Czech Republic UFO

349 Le Puceron SE Czech Republic UFO

350 Lenze SE Germany Metal Normal

351 Leo Vermögensverwaltungs SE Germany Shelf

352 Leopards international SE Czech Republic UFO

353 Limagrain Central Europ - SE France Food, Hotel, Catering
& Agriculture

Normal

354 Limbach Beteiligungsverwaltung SE Germany Services Finance Empty

355 Limbach Holding Verwaltung SE Germany Empty

356 Limbach Labor SE Germany Chemicals Empty

357 LL Global Resources SE Germany Empty

358 Lohaner SE Czech Republic UFO

359 LORICATA SE Czech Republic UFO

360 Luxury & Sports Cars SE Latvia Services Commerce Normal

361 Lyreco CE, SE Slovakia Services Commerce Normal

362 Mabelliane SE Czech Republic UFO

363 Magna Graecia SE Czech Republic UFO

364 Magnisense SE Luxembourg Other UFO

365 MAI Luxembourg SE United Kingdom UFO

366 Mainbrain SE United Kingdom Services Commerce Empty

367 MAN Diesel & Turbo SE (former MAN Diesel SE) Germany Metal Normal

368 MAN SE Germany Metal Normal

369 Mandatum Life Insurance Baltic SE (former SE Sampo Life Insurance
Baltic)

Estonia Services Finance Normal

370 Mandritta SE Czech Republic Shelf

371 Manus Bonum SE Czech Republic UFO

372 Maple Financial Europe SE Germany Services Finance Normal

373 Marcel Pourtout SE France Services Finance UFO

374 MatMar SE Austria Food, Hotel, Catering
& Agriculture

Empty

375 Max Boegl International SE Germany Building & Woodwork Normal

376 MB Domus SE Czech Republic Normal

377 MCAA SE Poland Chemicals UFO

378 MDM Holding SE Cyprus Services Finance Empty

379 Medical and Technological Company SE Czech Republic UFO



Side 133 af 141

380 MEDIUM GROUP SE (former Mirrodin SE) Czech Republic UFO

381 Melvinston SE Czech Republic UFO

382 Mengold SE Czech Republic Services Finance UFO

383 Mensch und Maschine Software SE Germany Services IBITS Normal

384 Mercadian SE Czech Republic UFO

385 Metz & Co. Europe SE Netherlands Food, Hotel, Catering
& Agriculture

Normal

386 Mezuman SE Czech Republic Shelf

387 Milium SE Belgium Services Commerce Normal

388 MiracIIS SE (former Elminster SE) Czech Republic Services IBITS Normal

389 Mollanere SE Czech Republic Shelf

390 Mons Securities SE (former names: ABN AMRO Nordic Securities SE,
Alfred Berg SE)

Sweden Services Finance Normal

391 Moramedica SE Czech Republic UFO

392 MPIT Structured Financial Services SE Netherlands Services Finance Empty

393 MPK Finance SE Czech Republic UFO

394 MS Holding II SE Germany Empty

395 MS Holding III SE Germany Services Finance Empty

396 MS Holding SE Germany Empty

397 MS Holding Verwaltungs SE Germany Services Finance Empty

398 MSU International SE (former Gladicus SE) Czech Republic UFO

399 MUNDIA SE Czech Republic UFO

400 Navigator Equity Solutions SE Netherlands Services Finance Normal

401 NELIUM SE Czech Republic UFO

402 Nemofin SE Czech Republic UFO

403 Nemoleasing SE Czech Republic UFO

404 Nesius SE Czech Republic UFO

405 net SE Germany Services IBITS Normal

406 New Action SE United Kingdom Other Empty

407 NEW New Energy Way SE (former Leeroy SE) Czech Republic UFO

408 New Yorker SE (former Blitz 08-851 SE) Germany Services Commerce Normal

409 NGN-Europe SE Germany Services Finance Empty

410 Nh-Trans SE Czech Republic Transport Normal

411 Night Stalkers SE Czech Republic Shelf

412 Nordex SE Germany Services Finance Normal

413 North Energy SE Czech Republic UFO

414 Noyeston SE Czech Republic UFO

415 NUCLEAR TECHNOLOGIES & NUCLEAR CONSULTING SE Czech Republic UFO

416 NUVOLATA SE Czech Republic UFO

417 NY&Co. SE Czech Republic UFO

418 Nyckel 0328 SE Sweden Services Finance Empty

419 Odfjell SE Norway Transport Normal

420 Odfjell Terminals SE Norway Other Normal

421 Oldtimers Capital SE Czech Republic UFO
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422 Olivenbauer SE (former Atrium Achte Europäische VV SE) Germany Food, Hotel, Catering
& Agriculture

Normal

423 Omnia Holding SE Czech Republic Other Services UFO

424 ONE - Steel SE (former Fullspeed Trend SE) Czech Republic UFO

425 ONP Holdings SE Cyprus UFO

426 Orchestra Service SE Germany Services IBITS Normal

427 Organic Centrum SE Czech Republic UFO

428 Ortus SE Germany Services Finance Normal

429 Ortwin Goldbeck Holding SE Germany Normal

430 P&J Holding SE (former Murciana SE) Czech Republic UFO

431 Pacelli SE Germany Empty

432 Pacidic SE Czech Republic Shelf

433 Panstvi Bechyne SE Liechtenstein UFO

434 Paria Invest SE Czech Republic UFO

435 Patriciana SE Slovakia Shelf

436 Patroklos I SE Netherlands Services Finance UFO

437 PAYPAL EUROPE SE Ireland UFO

438 PAYPAL SE United Kingdom Services Finance Empty

439 PCC SE Germany Chemicals Normal

440 Perfectline SE Czech Republic UFO

441 Perkunos Capital SE Germany Empty

442 Peroquette SE Czech Republic UFO

443 PH fin SE (former Galatoner SE) Czech Republic UFO

444 Philippe Auguste SE France Services Finance UFO

445 Phorms Holding SE (former Rephorms SE) Germany Other Services UFO

446 PIERRE ET VACANCES IMMOBILIER HOLDING SE France Other Services UFO

447 Pikollos Capital SE Germany UFO

448 Plaček Holding SE Czech Republic UFO

449 Plansee SE Austria Metal Normal

450 Platio SE Czech Republic Services Commerce UFO

451 Pole Position Travel SE Czech Republic Other Services UFO

452 Polyten SE Czech Republic UFO

453 Pontal SE Czech Republic UFO

454 Porsche Automobil Holding SE Germany Metal Normal

455 Potrimpos Capital SE Germany Services Finance UFO

456 Powergen LS SE United Kingdom Empty

457 PQS Estate SE Czech Republic Services Finance UFO

458 PRESQUE TOUT... (L'UNIVERS) (former Culture Commune SE) Belgium Other Empty

459 Primark Europe SE Germany UFO

460 Prime Direct SE United Kingdom Services Commerce Empty

461 Prime Incas SE Czech Republic UFO

462 Primeta SE Czech Republic Shelf

463 Pro-Jura 0507 SE Germany Shelf

464 Pro-Jura SE Europäische Aktiengesellschaft Germany Empty
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465 Proba SE (former Patroklos II SE) Sweden Services Finance UFO

466 Profireal Group SE Netherlands Services Finance Empty

467 Prosafe SE Cyprus Other Normal

468 Proxenta SE Slovakia Other Services UFO

469 Pureline SE Czech Republic UFO

470 Q-Cells SE Germany Chemicals, Metal Normal

471 Quick Power Plant SE (former Quick Power Plant Hodonín SE and
Viconia SE)

Czech Republic UFO

472 Quick Start Europea SE Czech Republic UFO

473 R. Jelinek Group SE Czech Republic UFO

474 Ralb SE Czech Republic UFO

475 RAY GLOBAL SE (former Rottangene SE) Czech Republic UFO

476 Ready Made Companies SE Czech Republic Services Finance Normal

477 REAL Nova Group SE Czech Republic Services Finance Normal

478 Realsan Group SE Czech Republic Chemicals Normal

479 Rentiro SE Czech Republic UFO

480 Revesa SE Czech Republic UFO

481 Rigaku Europe SE Germany Other Empty

482 RKW SE Germany Chemicals Normal

483 Robinson & Friday SE Czech Republic UFO

484 Roblen SE Czech Republic Services Finance Shelf

485 Royal Repulse SE Czech Republic Shelf

486 RP trading SE Czech Republic Services Finance UFO

487 RPG Industries SE Cyprus Services Finance Normal

488 RSC Group SE Slovakia Services Commerce UFO

489 RSL COM Germany SE United Kingdom Other Empty

490 S.K. Holding SE Germany Empty

491 Saalbach SE Czech Republic UFO

492 SAB Emissionshaus SE Germany Empty

493 Salamis Lighting SE Czech Republic UFO

494 Salgari SE Slovakia Other Services Shelf

495 Saltaron SE Czech Republic UFO

496 Samarkang SE Czech Republic UFO

497 sapodo SE Germany Services IBITS Normal

498 Sayama SE Slovakia Shelf

499 SCA Hygiene Products SE Germany Chemicals Normal

500 SCANDICgaming SE (former Black Lotus SE) Czech Republic Other UFO

501 Schauenburg Technology SE Germany Chemicals Normal

502 Schering-Plough Clinical Trials SE United Kingdom Chemicals Empty

503 SCOR Global Investments SE France Services Finance Empty

504 SCOR Global Life SE France Services Finance Normal

505 SCOR Global P&C SE France Services Finance Normal

506 SCOR SE France Services Finance Normal

507 SCS Europe SE Netherlands Services Finance Empty
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508 SE HAWA Estonia Estonia UFO

509 SE TradeCom Finanzinvest Austria Services Finance UFO

510 Seadragon SE Czech Republic Shelf

511 Sedlacik Europe SE (Teuroborian Consulting SE) Czech Republic UFO

512 SEKISUI NordiTube Technologies SE Germany Other Services Normal

513 Selkirk Estates SE Germany UFO

514 Sevic Systems SE Germany Metal Normal

515 SGL Carbon SE Germany Chemicals, Metal Normal

516 SGS Sanders GeoScience SE Germany Other Normal

517 Shamalgan SE Czech Republic Shelf

518 Sheldon & Leonard SE Slovakia Services Commerce UFO

519 Sirenia SE Czech Republic UFO

520 Sky Medea Group, SE Czech Republic UFO

521 Sky Promotion SE (former Frosinore SE) Czech Republic UFO

522 SMH FX SE Czech Republic UFO

523 SMU-303 SE (former SYLMARONE SE) Czech Republic UFO

524 Snowberry SE Czech Republic Shelf

525 SNVIB SE France Services Finance UFO

526 SNVIC SE France Services Finance UFO

527 Societas Europaea SE Slovakia UFO

528 Soffice SE (former Nalia SE) Czech Republic Empty

529 SOHO Prague SE Czech Republic Normal

530 Solární elektrárna Novosedlice SE Czech Republic UFO

531 Solar Equity SE (former Atrium Siebte Europäische VV SE) Germany Empty

532 Solar Invest SE (former Atrium Sechste Europäische VV SE) Germany Empty

533 Soldevco SE Germany Other Services UFO

534 Solek Holding SE Czech Republic UFO

535 SOLON SE Germany Chemicals, Metal Normal

536 Songa Offshore SE Cyprus Other Normal

537 Spi Property SE Czech Republic UFO

538 Spirall Solution SE (former Hyperion Investment SE) Cyprus UFO

539 SpiritON MEDIA Holding SE Germany Services Finance Normal

540 Staid Square SE Czech Republic UFO

541 Starr's SE (former Marcicom SE) Czech Republic UFO

542 Start Up Company SE Czech Republic UFO

543 Startplattan 39001 SE Sweden Shelf

544 Startplattan 39002 SE Sweden Shelf

545 Sterinvest SE Czech Republic Services Finance Shelf

546 STG Zweite Vermögensverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft SE Germany Shelf

547 SUG Beteiligungs SE Germany UFO

548 Sundream Energy SE Czech Republic UFO

549 Sunrise Energy SE Czech Republic UFO

550 Sunshine-Invest SE Belgium Services Finance UFO
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551 Surteco SE Germany Chemicals Normal

552 Svartevan SE Czech Republic UFO

553 Swarco Innovia SE Austria Building & Woodwork Empty

554 Swedbank Life Insurance SE Estonia Services Finance Normal

555 Swiss Re International SE Luxembourg Services Finance Normal

556 Sword Group SE France Services Finance Normal

557 Syn. CZ Holding SE Czech Republic UFO

558 Synergie Publishing SE (previous name: Synex SE) Czech Republic UFO

559 Synthetix SE Czech Republic Services Finance UFO

560 SYTARIO SE Czech Republic UFO

561 T-Group SE Austria Metal Normal

562 Taser International Europe SE Germany Services Commerce UFO

563 Taurus V SE Germany UFO

564 Tchibo (Austria) Beteiligungsinvest SE Austria Empty

565 TCN Urop SE Netherlands Services Finance Empty

566 TENESO Europe SE (previous HITEUROPE SE) Germany Services Commerce Normal

567 Terona SE Czech Republic Services Finance Shelf

568 tesa SE Germany Chemicals, Metal Normal

569 Testronic Laboratories SE Netherlands Services IBITS Normal

570 Teuton Invest SE Czech Republic UFO

571 TheronMedical SE Luxembourg Chemicals Empty

572 Thorgala SE Czech Republic UFO

573 Tilburn SE Czech Republic Shelf

574 Tipp24 SE Germany Services Finance Normal

575 Tom Horn SE Slovakia Services Finance UFO

576 Top Deal Telecom SE United Kingdom Services Commerce Empty

577 Torria SE Slovakia Other Services Empty

578 Tourism Real Estate Property Holding SE Netherlands Services Finance Empty

579 Tourism Real Estate Services Holding SE Netherlands Services Finance Empty

580 Tradewolf SE Czech Republic UFO

581 transGourmet Holding SE Germany Food, Hotel, Catering
& Agriculture, Services
Commerce

Normal

582 TRINITY CORPORATE SE Czech Republic Shelf

583 Tritikale trade SE Czech Republic Shelf

584 TROST AUTO SERVICE TECHNIK SE (former CORO Holding SE ) Germany Metal Normal

585 Trustworld Group SE Czech Republic UFO

586 TwigoNet Europe SE Czech Republic UFO

587 Twinet SE Czech Republic UFO

588 U Zámku SE Czech Republic UFO

589 UBM International Holdings SE United Kingdom UFO

590 UGMS Holding SE Czech Republic UFO

591 UK Solution Corp., SE Czech Republic UFO

592 Unibail-Rodamco SE France Services Finance Normal
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593 UNICONSULT, SE Czech Republic UFO

594 Unifinancialbanc SE Belgium Other UFO

595 UNISSA plus SE Czech Republic UFO

596 United Consumer Media SE United Kingdom Services Finance UFO

597 United Labels SE Czech Republic Other UFO

598 unitedprint.com SE Germany Services Commerce Normal

599 UPRN 1 SE Netherlands Services Finance Empty

600 Vale Comercio International SE Denmark Empty

601 Vapiano SE Germany Food, Hotel, Catering
& Agriculture

Normal

602 Vestonia Venus SE Czech Republic Shelf

603 Via Aurata Europaea SE Czech Republic UFO

604 viaSky SE (former Amaunator SE) Czech Republic UFO

605 Viel et Compagnie-Finance SE France Services Finance UFO

606 Visional SE Czech Republic UFO

607 Vlasový ráj, SE Czech Republic UFO

608 vogt group SE Germany Metal Normal

609 Volterra SE Slovakia Shelf

610 VVV Vermietung-Verwaltung-Verpachtung SE Germany Empty

611 Würth SE Germany Metal UFO

612 Wacker Neuson SE Germany Metal Normal

613 Wackler Holding SE Germany Other Services Normal

614 Wallia SE Slovakia Other Services Shelf

615 Wamsler SE Household Equipment European Company Hungary Metal Normal

616 WAREMA Renkhoff SE Germany Metal Normal

617 Welkin SE Czech Republic UFO

618 WEPA Industrieholding SE (former Blitz F07-zwei-vierundvierzig SE) Germany Chemicals Normal

619 Wiener Privatbank SE Austria Services Finance Normal

620 WIKA International SE Germany Metal Normal

621 Wilo SE Germany Metal Normal

622 World Nordic SE Cyprus Services Finance Empty

623 World Sport Group SE (former Hyspania Capital SE) Czech Republic Services Commerce UFO

624 World-Wide-Invest SE Germany Shelf

625 Worldbridges SE Czech Republic UFO

626 Xenios SE Czech Republic UFO

627 xStudy SE Germany Other Services Normal

628 XXX Capital Corp. SE Czech Republic UFO

629 XXX Enterprise Corp., SE Czech Republic UFO

630 XXX Invest CZ SE Czech Republic UFO

631 XXX Leasing Corp., SE Czech Republic UFO

632 YES CONTACT SE (former Cerorec SE) Czech Republic UFO

633 Yoop SE Czech Republic UFO

634 YSL Beauté Benelux SE Belgium Chemicals UFO

635 Zante SE Czech Republic UFO
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636 Zefyros SE Czech Republic UFO

637 ZF HOLDING SE Czech Republic Services Commerce UFO

638 Zinder SE Czech Republic UFO

Bilagsforklaring: Ovenstående er en oversigt over alle etablerede SE-selskaber pr. 5. oktober 2010

fra hjemmesiden http://ecdb.worker-participation.eu. Første kolonne angiver SE-selskabets nummer

når de oplistes i alfabetisk rækkefølge og anden række oplyser om selskabets navn. Dernæst angiver

kolonnen ”Headquarter”, i hvilken medlemsstat selskabet har hovedsæde, som jo i SE-forordningen

skal være sammenfaldende med den stat hvor selskabet er registreret. Kolonnen ”Sector” angiver

selskabets væsentligste aktivitetsområder. Endeligt er det i kolonnen ”SE type” anført en kode der

indikerer aktivitetsniveauet i selskabet. De anvendte koder og tabellen er nærmere beskrevet i

kapitel 2.4 og 8.3.
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Bilag II, Mail fra Deloitte Tjekkiet pr. 4. november 2010

Dear colleagues,

I just realized that I will not be able to make to call even at 4 pm, so I put some brief reasons for popularity of

SE in Czech jurisdiction below:

Cross-border mobility in EU, not generally allowed for Czech forms of companies (this is rather obvious and I

believe that apply also in your jurisdiction)

Image for foreign (EU) business partners (Czech abbreviations for legal forms such as limited liability

company – “s.r.o.” or joint stock company – “a.s.” are not that clear to foreign partners as to what is the

company structure behind)

Less persons needed for statutory bodies compared to local alternative (joint stock company – A.S.), SE can

opt for monistic system (board of directors only, no supervisory board). See the table below:

A.S. (local law alternative) SE

sole

shareholder

two and more

shareholders

dualistic system monistic system

board of

directors

1 member min. 3 members min. 1 member min. 3 members min.

supervisory

board

3 members min. 3 members min. 1 member min. 0 - N/A

SE with more than one shareholders combines low number of statutory body members (close to

requirements for limited liability companies) with anonymity of shareholders and less formal share transfers

(not possible in limited liability companies – shareholders are publicly shown in the Commercial Register,

share transfer contract requires legalized signatures and usually also general meeting approval).

Further, before implementation of the EU Directive 2005/56 by Czech law in 2008, a cross-border merger

involving a Czech company was only allowed when a SE was incorporated as the result of the merger.

Please note that quite significant number of SEs registered in the Czech Republic are also “shelf”

companies, i.e. dormant companies incorporated and held by advisory firms for their immediate sale to a

client who need such company quickly without waiting for completion of the incorporation process (quite

demanding for SE).
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I believe that the above is clear, should you have any questions, please feel free to contact me.

Kind regards,

Petr

Petr Suchý

Advokát - Attorney at Law

Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář 

Bilagsforklaring: Ovenstående mail er modtaget fra vores kollega, Petr Suchý, som er advokat og

Tax Manager i Deloitte Tjekkiet. Forudgående for denne mail har vi korresponderet med ham

omkring hvilke årsager der kunne være til, at Tjekkiet er hjemsted for en så forholdsmæssig stor

andel af SE-selskaber.


