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Remissvar – Betänkande av utredningen om bolags 

gränsöverskridande rörlighet inom EU: Bolags rörlighet över 

gränserna (SOU 2021:18) 

 

Mot bakgrund av de intressen Åklagarmyndigheten har att beakta, lämnas 

följande synpunkter på betänkandet. 

 

Den risk för brottslighet som kan föreligga vid de olika gränsöverskridande 

ombildningar som anges i förslaget är i allt väsentligt sådan brottslighet där 

Ekobrottsmyndigheten är åklagarmyndighet.  

Förslaget till 41 e § aktiebolagsförordningen  

Åklagarmyndigheten tillstyrker att det genom en ny 41 e § i aktiebolagsför-

ordningen införs en skyldighet för Bolagsverket att inhämta uppgifter från bland 

annat Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten inför gränsöverskridande 

fusioner, delningar och ombildningar, och att dessa myndigheter får en motsva-

rande skyldighet att lämna uppgifter som kan vara av betydelse vid verkets 

prövning. 

 

I betänkandet anförs att det inte är lämpligt att införa en uppgiftsskyldighet för 

uppgifter som omfattas av sekretess enligt 18 kap. 1  och 2 § offentlighets- och 

sekretesslagen (OSL), alltså sekretess till skydd för förundersökningar och 

underrättelseverksamhet. Åklagarmyndigheten instämmer i den bedömningen, 

eftersom det är angeläget att pågående brottsutredningar inte äventyras till följd 

av sådan informationsöverföring.  

 

Det ska samtidigt framhållas att i många fall torde intresset av att Bolagsverket 

får del av uppgifter som är av betydelse vid verkets prövning väga tyngre än den 

risk för skada för en förundersökning som kan uppkomma vid utlämnande av 

uppgift. Denna intresseavvägning är det upp till den enskilde åklagaren som 

ansvarig förundersökningsledare att utföra. I sammanhanget kan noteras att 

förundersökningssekretessen följer med ett utlämnade av uppgifter till 
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Bolagsverket, och att sekretessen således ska tillämpas av Bolagsverket om 

någon begär att få ut uppgifterna. 

 

I förslaget görs bara undantag från uppgiftsskyldigheten för uppgifter som skyd-

das av förundersökningssekretess. Någon begränsning av uppgiftsskyldigheten 

när det avser uppgifter som omfattas av sekretess enligt 15 kap. 1 och 1 a § 

(utrikessekretess) föreslås inte i betänkandet.  

 

Det framstår som oklart i vad mån partinsynsrätten i ärendet hos Bolagsverket 

kan komma i konflikt med skyldigheten att skydda utrikessekretesskyddade 

uppgifter. Även i övrigt kunde det vara värdefullt att klargöra hur sådana 

uppgifter får användas i dessa sammanhang.  

 
 

 

Detta yttrande har beslutats av överåklagaren Lennart Guné efter föredragning 

av kammaråklagaren Jerker Asplund. I den slutliga handläggningen av ärendet 

har också överåklagaren Astrid Eklund deltagit. 

 

På Åklagarmyndighetens vägnar 

 

 

Lennart Guné 

Chef för Utvecklingscentrum 
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