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Regeringen föreskriver att 7, 11, 12 och 14 §§ förordningen (1994:1933) om
register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar ska ha följande
lydelse.
7 § En anmälan för registrering av en intressegruppering med säte i
Sverige eller av ett huvud- eller avdelningskontor i Sverige för en intressegruppering som inte har sitt säte i Sverige ska innehålla uppgifter om
följande:
1. intressegrupperingens namn, säte och postadress samt i förekommande
fall registreringsnummer och registreringsort,
2. för varje medlem som är en fysisk person: fullständigt namn, postadress
och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, samt i förekommande fall företagsnamn,
3. för varje annan medlem än en sådan som anges i 2: fullständigt namn,
postadress, rättslig organisationsform, registreringsort, organisationsnummer
eller, om sådant saknas, registreringsnummer samt i förekommande fall
företagsnamn,
4. företagsledarens fullständiga namn, personnummer eller, om sådant
saknas, födelsedatum, postadress samt, om postadressen avviker från hemvisten, även hemvist,
5. föremålet för intressegrupperingens verksamhet,
6. tiden för intressegrupperingens bestånd, om den är tidsbegränsad.
En anmälan för registrering av en intressegruppering med säte i Sverige
ska också innehålla en försäkran om att
1. medlemmarna inte är i konkurs eller har ålagts näringsförbud,
2. företagsledaren inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken
eller är i konkurs, och
3. en person som får ta emot delgivning enligt 4 § andra stycket lagen
(1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
Till en anmälan om registrering av ett huvud- eller avdelningskontor ska
de handlingar bifogas som enligt artikel 10 i EEG-förordningen ska ges in
till EEIG-registret.
11 § I registret ska det antecknas uppgifter och ändringar i dessa uppgifter
om följande:
1

1. intressegrupperingens namn, postadress, registreringsort och organisationsnummer eller, om sådant saknas, registreringsnummer,
2. datum för registreringen av intressegrupperingen,
3. intressegrupperingens säte,
4. föremålet för intressegrupperingens verksamhet,
5. för varje medlem som är en fysisk person: fullständigt namn, postadress
och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, samt i förekommande fall företagsnamn,
6. för varje annan medlem än en sådan som anges i 5: fullständigt namn,
postadress, rättslig organisationsform, registreringsort, organisationsnummer eller, om sådant saknas, registreringsnummer, samt i förekommande fall
företagsnamn,
7. företagsledares fullständiga namn, personnummer eller, om sådant
saknas, födelsedatum, postadress samt, om postadressen avviker från hemvisten, även hemvist samt, i fall då det finns flera företagsledare, om företagsledarna kan handla var för sig eller endast i förening.
I förekommande fall antecknas också uppgifter om
1. varje ändring i avtalet om att bilda grupperingen, däribland varje
ändring i intressegrupperingens sammansättning,
2. inrättande eller nedläggning av ett huvud- eller avdelningskontor för
intressegrupperingen,
3. den som bemyndigats att på intressegrupperingens vägnar ta emot delgivning enligt 4 § andra stycket lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar samt dennes personnummer eller, om sådant inte
finns, födelsedatum, samt postadress och, om postadressen avviker från
hemvisten, även hemvist,
4. tiden för intressegrupperingens bestånd, om inte denna tid är obestämd,
5. intressegrupperingens företagsnamn och dess lydelse på främmande
språk,
6. att likvidatorer har utsetts enligt artikel 35 i EEG-förordningen samt
likvidatorernas fullständiga namn, personnummer eller, om sådant saknas,
födelsedatum, samt postadress och, om postadressen avviker från hemvisten, även hemvist,
7. att uppdraget för en företagsledare eller en likvidator har upphört,
8. ett rättsligt avgörande som enligt artikel 15 i EEG-förordningen fastställer eller tillkännager att intressegrupperingen är ogiltig,
9. att en medlem enligt artikel 22.1 i EEG-förordningen har överlåtit sin
andel eller en del av denna,
10. beslut om att intressegrupperingen har förklarats upplöst enligt
artikel 31 eller ett rättsligt avgörande om upplösning enligt artikel 31 eller
32 i EEG-förordningen,
11. att likvidationen av intressegrupperingen har avslutats enligt artikel
35.2 i EEG-förordningen,
12. att intressegrupperingen har försatts i konkurs,
13. förslag till byte av säte enligt artikel 14.1 i EEG-förordningen,
14. avtalsvillkor som enligt artikel 26.2 i EEG-förordningen befriar en ny
medlem från ansvar för förbindelser som har uppkommit i verksamheten
före medlemmens inträde.
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12 § Uppgifter eller handlingar enligt 10 § första stycket 1–6 och andra
stycket 1 och 4 samt varje ändring i dessa uppgifter ska enligt artikel 8 a och
8 b i EEG-förordningen offentliggöras i sin helhet. Uppgifter enligt 10 §
första stycket 7 samt andra stycket 2, 3, 6–8 och 10 ska offentliggöras i form
av ett utdrag. Övriga uppgifter som ska antecknas i EEIG-registret behöver
endast offentliggöras genom ett meddelande om att de har getts in till
registret.
Vid offentliggörande enligt 11 § andra stycket lagen (1994:1927) om
europeiska ekonomiska intressegrupperingar ska följande anges: intressegrupperingens namn, registreringsort, organisationsnummer eller, om sådant
saknas, registreringsnummer samt i förekommande fall intressegrupperingens företagsnamn.
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14 §1 I ärenden om registrering enligt denna förordning ska avgifter för
registrering och, i förekommande fall, dess kungörande betalas med följande
belopp:
a) vid en anmälan för registrering av en intressegruppering, 1 000 kronor,
b) vid en anmälan för registrering av ett huvud- eller avdelningskontor i
Sverige för en intressegruppering som inte har sitt säte i Sverige,
1 000 kronor,
c) vid en anmälan av ändring i företagsnamn eller av företagsnamn i dess
lydelse på främmande språk, 850 kronor,
d) vid någon annan anmälan till EEIG-registret, 500 kronor.
Någon avgift ska inte betalas för registrering av
a) ändring av postadress eller enbart efternamn,
b) likvidation, utsedd likvidator eller andra av likvidatorn anmälda förhållanden,
c) verksamhetens upphörande och kungörande av detta,
d) avregistrering av företagsnamn och kungörande av detta,
e) en intressegruppering som avförts ur registret enligt 13 § lagen
(1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar utan att så
borde ha skett,
f) anmälan från rätten eller konkursförvaltaren.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
På regeringens vägnar
HELÉNE FRITZON
Magnus Hermansson
(Justitiedepartementet)
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