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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar 

Utfärdad den 1 december 2022 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2018:672) om ekono-
miska föreningar 

dels att 16 kap. 20 och 48 §§ och 23 kap. 4 § ska upphöra att gälla,  
dels att rubrikerna närmast före 16 kap. 48 § och 23 kap. 4 § ska utgå, 
dels att 7 kap. 2 och 44 §§, 16 kap. 14, 18, 24, 30, 32, 33, 37–39, 41, 42–45, 

47 och 51 §§, 21 kap. 2 § och 23 kap. 1 § och rubriken närmast före 16 kap. 
30 § ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas 13 nya paragrafer, 6 kap. 39 a § och 16 kap. 13 a, 
30 a, 30 b, 33 a, 33 b, 36 a, 39 a och 41 a–41 e §§, och närmast före 16 kap. 
13 a, 30 a, 30 b och 36 a §§ nya rubriker av följande lydelse. 

6 kap. 
39 a §    Vid ett beslut av föreningsstämman att godkänna en fusionsplan 
som avser en gränsöverskridande fusion ska föreningen i protokollet eller i 
en bilaga till protokollet anteckna vilka medlemmar som har röstat mot för-
slaget att godkänna planen. 

7 kap. 
2 §    Bestämmelser om arbetstagarrepresentanter i styrelsen finns i lagen 
(1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda och i lagen 
(2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner, del-
ningar och ombildningar. Om inte något annat följer av dessa lagar eller 
denna lag, ska arbetstagarrepresentanter jämställas med styrelseledamöter 
när denna lag tillämpas. 

När antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter anges i stadgarna, 
ska arbetstagarrepresentanter som utses enligt lagen om styrelserepresenta-
tion för de privatanställda inte räknas med. Det som anges i stadgarna om 
tiden för styrelseledamöters och styrelsesuppleanters uppdrag ska inte gälla 
för sådana arbetstagarrepresentanter. 

44 §    Föreningen ska för registrering i föreningsregistret anmäla 
1. föreningens postadress,
2. vem som har utsetts till styrelseledamot, styrelsesuppleant, styrelsens

ordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör och särskild 
delgivningsmottagare, och 

3. hur föreningens firma tecknas och vem som har firmateckningsrätt.

1 Prop. 2021/22:286, bet. 2022/23:CU3, rskr. 2022/23:37. 
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Anmälan ska innehålla uppgifter om postadress för de personer som anges 
i första stycket 2 och 3. Om postadressen avviker från personernas hemvist, 
ska även hemvisten anges. Anmälan ska vidare innehålla uppgifter om de 
angivna personernas personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum. 
Om en styrelseledamot eller en styrelsesuppleant har utsetts enligt lagen 
(1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda eller lagen 
(2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner, del-
ningar och ombildningar, ska detta anges. 

Även den som anmälan gäller har rätt att göra en anmälan enligt första 
stycket. Den som har utsetts till en sådan befattning som avses i första 
stycket 2 har även rätt att anmäla företrädarens avgång. 

16 kap. 
Ändringar i stadgarna 

13 a §    Om fusionen medför att det behövs ändringar i stadgarna, ska dessa 
beslutas senast vid den föreningsstämma där fusionsplanen godkänns. 

Om fusionsplanen inte ska läggas fram för att godkännas på stämman, ska 
ändringarna i stadgarna beslutas före styrelsens beslut att ansöka om till-
stånd att verkställa fusionsplanen. 

14 §    Om en fråga om godkännande av en fusionsplan ska läggas fram på 
en föreningsstämma enligt 13 §, ska kallelsen till stämman innehålla infor-
mation om det huvudsakliga innehållet i fusionsplanen. 

Styrelsen ska hålla fusionsplanen med bifogade handlingar tillgänglig för 
medlemmar, röstberättigade som inte är medlemmar och innehavare av för-
lagsandelar under minst en månad före den stämma där frågan om godkän-
nande av fusionsplanen ska behandlas. Handlingarna ska hållas tillgängliga 
hos föreningen på den ort där styrelsen har sitt säte. 

Kopior av handlingarna ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas 
med post till de personer enligt andra stycket som begär det och som uppger 
sin adress. I vilka fall handlingar får skickas med elektroniska hjälpmedel 
anges i 1 kap. 16 §. 

18 §    Den övertagande föreningen eller, vid kombination, den äldsta av de 
överlåtande föreningarna ska ansöka om tillstånd att verkställa fusions-
planen. Ansökan ska göras hos Bolagsverket. Den ska lämnas in inom en 
månad efter det att fusionsplanen har blivit gällande i samtliga föreningar 
och, om fusionsplanen har registrerats enligt 12 §, senast två år efter det att 
en uppgift om att planen har registrerats har kungjorts. Följande handlingar 
ska bifogas ansökan: 

1. en kopia av fusionsplanen med de handlingar som är bifogade den,
2. intyg från föreningarnas styrelser eller verkställande direktörer om att

föreningarnas kända borgenärer har underrättats enligt 17 § och, i de fall 
fusionsplanen enligt 12 § andra stycket inte behöver ges in för registrering, 
att samtliga medlemmar har undertecknat fusionsplanen, och 

3. en kopia av protokollen från de föreningsstämmor som avses i 13 §.
Om sökanden inte har bifogat handlingarna ska Bolagsverket förelägga

sökanden att avhjälpa bristen. Ansökan ska avvisas om sökanden inte gör det. 
Bolagsverket får förelägga sökanden att lämna de ytterligare uppgifter som 

verket behöver för sin prövning. 

24 §    Styrelsen för den övertagande föreningen ska anmäla fusionen för regi-
strering i föreningsregistret. Vid kombination ska styrelsen för registrering 
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även anmäla vilka som har utsetts till styrelseledamöter och i förekommande 
fall styrelsesuppleanter i den övertagande föreningen. 

Anmälan ska göras senast två månader från Bolagsverkets tillstånd att 
verkställa fusionsplanen eller, när tillstånd lämnas av allmän domstol, från 
det att domstolens beslut har fått laga kraft.  

Bestämmelserna i 45 § andra stycket ska tillämpas om 
1. någon av de föreningar som deltar i fusionen, eller något annat företag

som genom fusion har gått upp i någon av dessa föreningar tidigare har del-
tagit i en gränsöverskridande fusion, 

2. den gränsöverskridande fusionen har registrerats inom fyra år före an-
mälan för registrering enligt första stycket, och 

3. någon av föreningarna fortfarande omfattas av ett system för arbetstaga-
res medverkan enligt lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gräns-
överskridande fusioner, delningar och ombildningar. 

Vad en gränsöverskridande fusion innebär 

30 §    En svensk ekonomisk förening får delta i en fusion med en motsva-
rande juridisk person (utländsk förening) med hemvist i en annan stat inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (gränsöverskridande fusion). En 
juridisk person ska anses ha en sådan hemvist om den har bildats enligt lag-
stiftningen i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och har 
sitt säte, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom detta om-
råde. 

Bestämmelser som ska tillämpas vid en gränsöverskridande fusion 

30 a §    Följande allmänna bestämmelser i detta kapitel gäller även för en 
gränsöverskridande fusion: 

– 1 § om vad en fusion innebär,
– 3 § om fusion när en överlåtande förening har gått i likvidation,
– 4 § om särskilda rättighetshavares ställning, och
– 30 b § om särskilda begränsningar i rätten att delta i en gränsöverskri-

dande fusion. 
För en gränsöverskridande fusion gäller vidare följande bestämmelser om 

förfarandet: 
– 31 och 32 §§ om fusionsplan,
– 33–33 b §§ om styrelseredogörelse,
– 8 § om kompletterande information,
– 10, 11 och 34–36 §§ om revisorsgranskning, varvid det som sägs i 10

och 11 §§ om 9 § i stället ska avse 34 §, 
– 36 a § om meddelande om att synpunkter får lämnas,
– 12 § första stycket och 37 och 38 §§ om registrering av fusionsplanen,
– 39 § om tillhandahållande av fusionsplanen,
– 39 a § om synpunkter som har lämnats med anledning av ett meddelande

enligt 36 a §, 
– 13 § om när fusionsplanen ska läggas fram för att godkännas av förenings-

stämman, 
– 13 a § om ändringar i stadgarna,
– 15 och 16 §§ om föreningsstämmans prövning,
– 40 § om villkorat beslut om godkännande av fusionsplanen,
– 17 § om underrättelse till föreningens kända borgenärer,
– 18, 19 och 41 §§ om ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen,
– 21 och 41 c §§ om kallelse på föreningarnas borgenärer,
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– 22 och 41 a §§ om när Bolagsverket ska lämna tillstånd att verkställa
fusionsplanen, 

– 41 d och 41 e §§ om när allmän domstol ska lämna tillstånd att verkställa
fusionsplanen, 

– 41 b § om förordnande av oberoende sakkunnig,
– 42 § om utfärdande av fusionsintyg,
– 43–45 §§ om registrering,
– 25 och 47 §§ om fusionens rättsverkningar,
– 26 § om när frågan om fusion faller, varvid det som sägs om 24 § i stället

ska avse 44 §, och 
– 27 § om en medlems rätt att säga upp sitt medlemskap.

Särskilda begränsningar i rätten att delta i en gränsöverskridande fusion 

30 b §    En ekonomisk förening får inte delta i en gränsöverskridande fusion, 
om den 

1. är i konkurs,
2. genomgår företagsrekonstruktion, eller
3. är i likvidation på grund av ett beslut enligt 17 kap. 11 eller 16 §.

32 §2    En fusionsplan enligt 31 § ska innehålla uppgifter om 
1. de fusionerande föreningarnas form, företagsnamn och säte,
2. utbytesförhållandena mellan andelar och förekommande värdepapper i

överlåtande respektive övertagande förening och eventuell kontantersättning, 
3. de villkor som ska gälla för tilldelning av andelar och förekommande

värdepapper i den övertagande föreningen, 
4. den gränsöverskridande fusionens sannolika följder för sysselsätt-

ningen, 
5. från vilken tidpunkt och på vilka villkor som andelar och förekom-

mande värdepapper medför rätt till utdelning i den övertagande föreningen, 
6. från vilken tidpunkt som de fusionerande föreningarnas transaktioner

bokföringsmässigt ska anses ingå i den övertagande föreningen, 
7. vilka rättigheter i den övertagande föreningen som innehavare av sär-

skilda rättigheter i den överlåtande föreningen ska ha eller vilka åtgärder 
som i övrigt ska vidtas till förmån för innehavarna, 

8. arvode och andra särskilda förmåner som med anledning av fusionen
ska lämnas till en styrelseledamot, verkställande direktör eller motsvarande 
befattningshavare, 

9. stadgarna för den övertagande föreningen,
10. värdet av de tillgångar och skulder som ska överföras till den över-

tagande föreningen och de överväganden som har gjorts vid värderingen, 
11. datum för de räkenskaper som har legat till grund för att fastställa vill-

koren för fusionen, och 
12. rätten till uppsägning av medlemskap enligt 27 §.
Fusionsplanen ska också innehålla uppgifter om
1. de säkerheter som föreningarnas borgenärer erbjuds, i de fall de erbjuds

sådana säkerheter, och 
2. hur arbetstagarna deltar i den process som leder fram till beslut om

formerna för arbetstagarnas medverkan i den övertagande föreningen, om 
en sådan process ska genomföras. 

Vid kombination ska fusionsplanen också innehålla uppgifter om den över-
tagande föreningens form, företagsnamn och säte samt om vilken handling 

2 Senaste lydelse 2018:1692. 
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som utgör stiftelseurkund eller motsvarande handling avseende den över-
tagande föreningen. 

33 §    Styrelsen i var och en av de föreningar som deltar i fusionen ska upp-
rätta en redogörelse för de omständigheter som kan vara av vikt vid bedöm-
ningen av om fusionen är lämplig för föreningarna. I redogörelsen ska det ingå 
en beskrivning av fusionens konsekvenser för föreningens framtida verksam-
het och för dess borgenärer. 

I redogörelsen ska det även ingå ett avsnitt med information för medlem-
marna enligt 33 a § och ett avsnitt med information för arbetstagarna enligt 
33 b §. 

I stället för att upprätta en enda redogörelse får styrelsen upprätta två sepa-
rata redogörelser för medlemmarna respektive arbetstagarna. Styrelsen behö-
ver inte upprätta någon redogörelse alls om det följer av 33 a § andra stycket 
och 33 b § andra stycket att det varken behöver upprättas ett avsnitt för med-
lemmarna eller ett avsnitt för arbetstagarna. 

Om styrelsen i god tid får ett yttrande från arbetstagarnas företrädare eller, 
om sådana företrädare inte finns, från arbetstagarna själva, ska detta yttrande 
bifogas redogörelsen. Styrelsen ska informera medlemmarna om yttrandet 
oavsett om det upprättas en redogörelse eller inte. 

33 a §    I avsnittet med information för medlemmarna enligt 33 § andra 
stycket ska styrelsen beskriva 

1. utbytesförhållandena mellan andelar och förekommande värdepapper i
överlåtande respektive övertagande förening samt den metod som har an-
vänts för att bestämma utbytesförhållandena, 

2. fusionens konsekvenser för medlemmarna, och
3. hur medlemmarna ska gå till väga för att utöva sin rätt till uppsägning

av medlemskapet enligt 27 §. 
Något avsnitt med information för medlemmarna krävs inte om samtliga 

medlemmar i föreningen samtycker till att något sådant avsnitt inte ska upp-
rättas. 

33 b §    I avsnittet med information för arbetstagarna enligt 33 § andra 
stycket ska styrelsen beskriva 

1. fusionens konsekvenser för anställningsförhållandena och eventuella
åtgärder som vidtas till skydd för dessa förhållanden, 

2. väsentliga ändringar av anställningsvillkoren eller av platserna för
föreningens verksamhet, och 

3. de förhållanden som anges i 1 och 2 i fråga om eventuella dotterföretag.
Något avsnitt med information för arbetstagarna krävs inte om samtliga

arbetstagare ingår i föreningens styrelse. 

Meddelande om att synpunkter får lämnas 

36 a §    Till fusionsplanen ska det bifogas ett meddelande med information 
till de fusionerande föreningarnas medlemmar, borgenärer och arbetstagar-
företrädare eller, om sådana företrädare inte finns, arbetstagarna själva om 
att de får lämna synpunkter på planen till de fusionerande föreningarna. 
I meddelandet ska det anges att synpunkterna får lämnas senast på den femte 
arbetsdagen före dagen för den föreningsstämma som i respektive förening 
ska ta ställning till fusionsplanen. 

Om fusionsplanen inte ska läggas fram för att godkännas på förenings-
stämman i en förening, ska det i stället anges att synpunkterna får lämnas till 
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föreningen senast fem arbetsdagar före styrelsens beslut att ansöka om till-
stånd att verkställa fusionsplanen. 

37 §    Vid en gränsöverskridande fusion ska skyldigheten enligt 12 § att 
lämna in fusionsplanen med bifogade handlingar för registrering fullgöras 
av den svenska förening som deltar i fusionen. Om flera svenska föreningar 
deltar, ska skyldigheten fullgöras av den svenska förening som är övertagande 
förening eller, om den övertagande föreningen inte är en svensk förening, 
av den äldsta av de överlåtande svenska föreningarna. 

Om fusionsplanen eller de handlingar som är bifogade planen är skrivna 
på något annat språk än svenska, ska den som lämnar in planen även ge in 
en översättning till svenska. Översättningen ska vara gjord av en översättare 
som är auktoriserad eller har motsvarande utländska behörighet. Bolags-
verket får medge att någon översättning inte lämnas in. 

38 §3    I anmälan om registrering enligt 37 § ska det lämnas uppgifter om 
1. form, företagsnamn och säte för var och en av de fusionerande förening-

arna, 
2. de register där föreningarna är registrerade och de nummer som används

för identifiering i registren, 
3. hur borgenärer och i förekommande fall medlemmar ska göra för att ut-

öva sina rättigheter samt de adresser där de kostnadsfritt kan få fullständig 
information om detta, och 

4. föreningarnas adresser.
När registreringen kungörs enligt 19 kap. 5 §, ska kungörelsen innehålla de

uppgifter som avses i första stycket 1–3. 
I 31 kap. 25 a § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns det be-

stämmelser om sekretess för uppgifter i ett yttrande som en revisor eller obero-
ende sakkunnig har upprättat enligt 34 eller 35 §. 

39 §    Vid en gränsöverskridande fusion ska styrelsen i en förening som del-
tar i fusionen hålla fusionsplanen med bifogade handlingar och styrelsens 
redogörelse enligt 33 § tillgängliga för medlemmar, röstberättigade som inte 
är medlemmar, innehavare av förlagsandelar och arbetstagarnas företrädare 
eller, om sådana företrädare inte finns, för arbetstagarna själva. Handlingarna 
ska hållas tillgängliga på föreningens webbplats eller med något annat lik-
värdigt elektroniskt hjälpmedel under minst sex veckor före den förenings-
stämma där frågan om godkännande av fusionsplanen ska behandlas. 

Om fusionsplanen inte ska läggas fram för att godkännas av förenings-
stämman i den övertagande föreningen, gäller i stället att handlingarna ska 
hållas tillgängliga under minst sex veckor före styrelsens beslut att ansöka 
om tillstånd att verkställa fusionsplanen. 

Kopior av handlingarna ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas 
med post till de medlemmar, röstberättigade som inte är medlemmar och inne-
havare av förlagsandelar som begär det och som uppger sin adress. I vilka fall 
handlingar får skickas med elektroniska hjälpmedel anges i 1 kap. 16 §. 

39 a §    De synpunkter som har lämnats med anledning av meddelandet en-
ligt 36 a § ska läggas fram på en sådan föreningsstämma som avses i 13 §. 

41 §    Vid en gränsöverskridande fusion ska ansökan enligt 18 § göras av den 
svenska förening som deltar i fusionen. Om flera svenska föreningar deltar, 

3 Senaste lydelse 2018:1692. 
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ska ansökan göras av den svenska förening som är övertagande förening eller, 
om den övertagande föreningen inte är en svensk förening, av den äldsta av 
de överlåtande svenska föreningarna. 

Till ansökan ska, utöver det som anges i 18 §, följande handlingar bifogas: 
1. en kopia av styrelsens redogörelse med eventuella yttranden från arbets-

tagarna eller deras företrädare, 
2. i förekommande fall, den rapport som en oberoende sakkunnig enligt

35 § första stycket har upprättat, 
3. en kopia av handlingar med synpunkter som föreningens intressenter

har lämnat med anledning av ett meddelande enligt 36 a §, och 
4. en handling med information om att det har inletts ett förfarande enligt

lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner, 
delningar och ombildningar, under förutsättning att den lagen är tillämplig. 

41 a §    Vid Bolagsverkets handläggning av en ansökan om tillstånd att verk-
ställa en fusionsplan som avser en gränsöverskridande fusion gäller, utöver 
det som anges i 19, 21 och 41 b–41 d §§, att Bolagsverket ska avslå ansökan 
om 

1. det enligt 30 b § första stycket finns hinder mot att en eller flera av de
svenska föreningarna deltar i en gränsöverskridande fusion, 

2. fusionen genomförs för otillbörliga eller bedrägliga ändamål som leder
till att unionsrätten eller nationell rätt undgås eller kringgås eller som syftar 
till detta, eller för brottsliga ändamål, eller 

3. fusionen förutsätter ett förfarande enligt lagen (2008:9) om arbets-
tagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner, delningar och ombild-
ningar men något sådant förfarande inte har inletts. 

41 b §    Om det vid handläggningen av en ansökan enligt 41 § uppkommer 
en fråga som kräver särskild fackkunskap får Bolagsverket förordna en lämp-
lig person som sakkunnig. Den sakkunniga ska vara oberoende av de fusion-
erande föreningarna och får inte ha någon intressekonflikt med någon av dem. 
Den sakkunniga ska utföra sitt arbete opartiskt och objektivt. 

Sökanden ska ersätta Bolagsverket för dess kostnader för den sakkunniga. 
Bolagsverket ska fatta beslut om det belopp som sökanden ska betala. Av be-
slutet ska det framgå när beloppet ska betalas och vad kostnaderna avser. 

Om ett belopp som har beslutats inte betalas i rätt tid, ska fordran lämnas 
för indrivning. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om in-
drivning av statliga fordringar m.m. 

41 c §    Den dag som avses i 21 § andra stycket ska vid en gränsöverskrid-
ande fusion bestämmas till en dag som infaller tidigast tre månader efter regi-
streringen enligt 12 § av fusionsplanen. 

41 d §    Om ett ärende om tillstånd att verkställa en fusionsplan enligt 22 § 
ska överlämnas till domstol och den övertagande föreningens styrelse ska ha 
sitt säte i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än 
Sverige, ska ärendet överlämnas till tingsrätten i den ort där styrelsen i den 
svenska förening som har gjort ansökan har sitt säte 

41 e §    Om Bolagsverket med stöd av 22 eller 41 d § har överlämnat ett 
ärende om tillstånd att verkställa en fusionsplan som avser en gränsöverskri-
dande fusion till domstol, ska domstolen avslå ansökan, om 
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1. en borgenär som har motsatt sig ansökan presenterar trovärdiga uppgif-
ter om att fusionen medför fara för att hans eller hennes fordran inte ska bli 
betald och om att ingen betryggande säkerhet har lämnats för fordran, och  

2. föreningen inte visar att det inte finns någon fara för att fordran inte ska
bli betald eller att betryggande säkerhet har lämnats. 

Om ansökan inte ska avslås, ska domstolen lämna tillstånd att verkställa 
fusionsplanen. 

42 §    Vid en gränsöverskridande fusion ska Bolagsverket, när verket har gett 
tillstånd att verkställa fusionsplanen enligt 22 § eller när en domstol, genom 
ett beslut som har fått laga kraft, har gett tillstånd att verkställa fusionsplanen 
enligt 41 e §, för varje svensk förening som deltar i fusionen utfärda ett intyg 
om att den del av förfarandet som regleras av svensk lag har genomförts på 
föreskrivet sätt (fusionsintyg). Ett fusionsintyg får dock inte utfärdas om det 
har väckts talan mot föreningsstämmans beslut att godkänna fusionsplanen 
och målet inte har avgjorts slutligt. 

Ett fusionsintyg ska utfärdas inom tre månader från dagen för ansökan om 
tillstånd att verkställa fusionsplanen. Om det på grund av ärendets komplex-
itet eller annars finns särskilda skäl för en längre handläggningstid får tre-
månadersfristen överskridas. Om tremånadersfristen inte kan hållas, ska 
sökanden underrättas om skälen för detta. 

Fusionsintyget ska tillhandahållas behöriga myndigheter i övriga berörda 
medlemsstater. 

43 §    Om den övertagande föreningen har sin hemvist i en annan stat än 
Sverige, ska en svensk förening som deltar i fusionen inför registreringen av 
fusionen lämna in en kopia av fusionsplanen till den behöriga myndigheten i 
den staten. Detsamma gäller om föreningen vid kombination ska ha sin hem-
vist i en annan stat än Sverige. Handlingen ska lämnas in inom sex månader 
från den dag då fusionsintyget utfärdades. 

Efter underrättelse från den behöriga utländska myndigheten om att fusio-
nen har genomförts, ska Bolagsverket i föreningsregistret föra in en uppgift 
om att den eller de svenska överlåtande föreningar som har deltagit i fusio-
nen har upplösts. 

44 §    Om den övertagande föreningen har eller, vid kombination, ska ha 
sin hemvist i Sverige, ska Bolagsverket registrera den gränsöverskridande 
fusionen i föreningsregistret. Anmälan för registrering ska göras av styrelsen 
i den övertagande föreningen inom sex månader från den dag då fusions-
intyget utfärdades. Vid kombination ska styrelsen även för registrering an-
mäla vilka som har utsetts till styrelseledamöter och i förekommande fall 
styrelsesuppleanter i den övertagande föreningen. 

45 §    Bolagsverket får registrera fusionen enligt 44 § endast om 
1. verket har utfärdat ett fusionsintyg för varje svensk förening som deltar

i fusionen, 
2. verket har fått del av ett fusionsintyg för varje utländsk förening som

deltar i fusionen, 
3. de utländska föreningar som deltar i fusionen har gett in en kopia av

fusionsplanen, och 
4. det inte heller finns något hinder mot registrering av fusionen.
Om lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande

fusioner, delningar och ombildningar är tillämplig, får fusionen registreras 
endast 
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1. om ett avtal har träffats eller ett beslut har fattats om medverkan enligt
den lagen eller om förhandlingsperioden har löpt ut utan att ett sådant avtal 
har träffats eller ett sådant beslut har fattats, och 

2. om den övertagande föreningens stadgar inte strider mot det system för
medverkan som ska gälla enligt lagen. 

47 §    Vid en gränsöverskridande fusion uppkommer de rättsverkningar 
som avses i 25 § vid den tidpunkt som har fastställts i den stat där den över-
tagande föreningen har sin hemvist. Om den övertagande föreningen har sin 
hemvist i Sverige, uppkommer rättsverkningarna vid registreringen av 
fusionen i föreningsregistret enligt 44 §. 

Utöver 25 § första stycket gäller att de fusionerande föreningarnas rättig-
heter och skyldigheter som härrör ur anställningsavtal eller anställnings-
förhållanden, och som finns vid den tidpunkt då den gränsöverskridande 
fusionen får verkan, övergår till den övertagande föreningen. 

51 §    Vid en fusion enligt 49 eller 50 § ska de bestämmelser som anges i 
30 § tillämpas, dock med följande avvikelser. 

1. Fusionsplanen behöver inte innehålla sådana uppgifter som avses i 32 §
första stycket 2, 3, 5 och 12. 

2. Bestämmelserna om revisorsgranskning i 10, 11 och 34–36 §§ och om
föreningsstämmans prövning av fusionsplanen i 13 § första stycket ska inte 
tillämpas. 

3. Styrelsen i den överlåtande föreningen behöver inte upprätta någon redo-
görelse enligt 33 §. 

4. I fråga om arten av fusionens rättsverkningar gäller 29 § i stället för 25 §
första stycket 1–4. 

Det som sägs om en överlåtande förening i detta kapitel ska vid tillämp-
ningen på en fusion enligt 49 eller 50 § gälla bolaget. 

21 kap. 
2 §    En revisor eller en särskild granskare är ersättningsskyldig enligt de 
grunder som anges i 1 §. Han eller hon ska även ersätta skada som hans eller 
hennes medhjälpare uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar. I de fall som av-
ses i 8 kap. 47 § och 50 § andra stycket denna lag och 4 kap. 3 och 6 §§ lagen 
(2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism an-
svarar dock revisorn eller den särskilda granskaren endast för skada på grund 
av oriktiga uppgifter som han eller hon eller en medhjälpare har haft skälig 
anledning att anta var oriktiga. 

Om ett revisionsbolag är revisor eller särskild granskare, är det detta bolag 
och den som är huvudansvarig för revisionen eller den särskilda gransk-
ningen som är ersättningsskyldiga. Om en sammanslutning eller ett revisions-
organ som avses i 8 kap. 22 § är revisor eller särskild granskare, är det den 
som har utfört revisionen eller den särskilda granskningen och den som har 
utsett honom eller henne som är ersättningsskyldiga. 

Första stycket och andra stycket första meningen gäller även för den re-
visor eller oberoende sakkunniga som utför granskning i samband med en 
gränsöverskridande fusion enligt 16 kap. 
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23 kap. 
1 §4    Bolagsverkets beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol, 
om verket har 

1. prövat en ansökan enligt 6 kap. 16 § om att kalla till föreningsstämma,
2. prövat en ansökan enligt 7 kap. 16 § om att utse en ersättare för en

styrelseledamot, 
3. prövat en ansökan enligt 8 kap. 9, 10, 29, 30 eller 31 § om att utse eller

entlediga en revisor, 
4. beslutat enligt 8 kap. 17 § första stycket att en förening ska ha en revisor

som är auktoriserad eller godkänd revisor eller utsett en viss revisor enligt 
8 kap. 17 § andra stycket, 

5. prövat en ansökan enligt 9 kap. 2 eller 3 § om att utse en särskild grans-
kare, 

6. prövat ett tillståndsärende enligt 7 kap. 8, 30 eller 38 §, 8 kap. 11, 14 eller
22 §, 15 kap. 1 § 2 eller 16 kap. 18 §, 

7. förklarat enligt 16 kap. 26 § att en fusion har fallit,
8. vägrat att utfärda ett intyg enligt 16 kap. 42 §,
9. beslutat om betalningsskyldighet enligt 16 kap. 41 b § andra stycket,
10. tagit bort en förening ur föreningsregistret enligt 18 kap. 8 §,
11. skrivit av en anmälan om registrering enligt 19 kap. 3 § eller vägrat

registrering av något annat än ett företagsnamn, 
12. avregistrerat någon enligt 19 kap. 9 §, eller
13. förelagt eller dömt ut vite enligt 22 kap. 3 §.

Ett överklagande ska ha kommit in till Bolagsverket inom två månader från 
dagen för beslutet. 

Denna lag träder i kraft den 31 januari 2023. 

På regeringens vägnar 

GUNNAR STRÖMMER 
Jonas Pontén 
(Justitiedepartementet) 

4 Senaste lydelse 2018:1692. 
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