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Förslag till allmänna råd och vägledning om redovisning av
fusion
Bolagsverket har begränsat sitt yttrande i huvudsak till de delar i förslaget som har
anknytning till Bolagsverkets roll som registreringsmyndighet för fusioner och
årsredovisningar.
Bolagsverket ser positivt på att det införs ett heltäckande allmänt råd med tillhörande
vägledning som alla företag ska tillämpa vid redovisning av fusion.
Bolagsverket vill särskilt framhålla följande fördelar:
•

Att det allmänna rådet även omfattar ekonomiska föreningar.

•

Att det allmänna rådet kompletteras med särskilda regler om redovisning av
nedströmsfusion, inklusive exempel för redovisning av dessa fusioner.
Nedströmsfusioner förekommer frekvent och Bolagsverkets erfarenhet är att
det finns behov av särskilda regler om redovisning av dessa fusioner.

•

Att det tydliggörs att det allmänna rådet gäller för gränsöverskridande
fusioner där det övertagande företaget är ett svenskt aktiebolag eller en
svensk ekonomisk förening.

Bolagsverket vill i övrigt lämna följande synpunkt på fråga nr 6 i remissbrevet.
Den exempelsamling som finns i vägledningen i det allmänna rådet blir mer
omfattande när det innehåller allmänna råd för samtliga fusionstyper enligt
aktiebolagslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Bolagsverket tror att det kan
få till följd att det kan bli svårare att orientera sig om vilka exempel som är tillämpliga
för de olika fusionstyperna. Enligt Bolagsverket skulle det kunna underlätta för
läsaren om varje avsnitt i exempelsamlingen kategoriseras, exempelvis genom att varje
fusionstyp rubriksätts så att det mer tydligt framgår vilka exempel som avser fusion av
helägt dotterbolag, nedströmsfusion och fusion genom absorption. Vidare kan det
vara lämpligt att tydliggöra att de exempel som rör nedströmsfusion inte omfattar
ekonomiska föreningar.
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Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen Elisabeth Lagerqvist. Föredragande har
varit verksjuristen Arja Tikkakoski.
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Arja Tikkakoski

