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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 44,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og 

ut fra følgende betraktninger:

1) Tolvte rådsdirektiv 89/667/EØF av 21. desember 1989 
om private enpersonsaksjeselskaper(3) er blitt betydelig 

4). Av klarhetshensyn og av praktiske 

2) Visse garantier som kreves i medlemsstatene av selskaper 

verne selskapsdeltakeres og tredjemanns interesser, bør 
samordnes med det formål å gjøre garantiene likeverdige 
i hele Fellesskapet.

9. mars 1968 om samordning av de garantier som kreves 

artikkel 58 annet ledd for å verne selskapsdeltakeres og 
tredjemanns interesser, med det formål å gjøre garantiene 
likeverdige(5), fjerde rådsdirektiv 78/660/EØF av 25. juli 
1978 med hjemmel i traktatens artikkel 54 paragraf 3 
bokstav g) om årsregnskapene for visse selskapsformer(6) 
og sjuende rådsdirektiv 83/349/EØF av 13. juni 1983 med 
hjemmel i traktatens artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) om 
konsoliderte regnskaper(7), om henholdsvis offentlighet, 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 258 av 1.10.2009, s. 20, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 56/2010 av 30. april 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 37 av 15.7.2010, s. 33.

(1) EUT C 77 av 31.3.2009, s. 42.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 18. november 2008 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT) og rådsbeslutning av 13. juli 2009.
(3) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 40.
(4) Se vedlegg I del A.
(5) EFT L 65 av 14.3.1968, s. 8.
(6) EFT L 222 av 14.8.1978, s. 11.
(7) EFT L 193 av 18.7.1983, s. 1.

gyldigheten av et selskaps forpliktelser, et selskaps 
ugyldighet, årsregnskaper og konsoliderte regnskaper, 
som kommer til anvendelse på alle kapitalselskaper. 
Annet rådsdirektiv 77/91/EØF av 13. desember 1976 om 
samordning av de garantier som kreves i medlemsstatene 

for å verne selskapsdeltakeres og tredjemanns interesser 
når det gjelder stiftelsen av åpne aksjeselskaper og sikring 
og endring av deres kapital, med det formål å gjøre slike 
garantier likeverdige(8), tredje rådsdirektiv 78/855/EØF 
av 9. oktober 1978 med hjemmel i traktatens artikkel 54 
paragraf 3 bokstav g) om fusjon av åpne aksjeselskaper(9) 
og sjette rådsdirektiv 82/891/EØF av 17. desember 1982 
med hjemmel i traktatens artikkel 54 paragraf 3 bokstav 
g) om deling av åpne aksjeselskaper(10), om henholdsvis 
stiftelse og kapital samt fusjoner og delinger, kommer 
imidlertid bare til anvendelse på allmennaksjeselskaper.

4) Det er nødvendig med et juridisk virkemiddel som gjør 
det mulig å begrense den enkelte virksomhetsutøvers 
ansvar i hele Fellesskapet, med forbehold for de av 
medlemsstatenes lovgivninger som i unntakstilfeller 
krever at virksomhetsutøveren er ansvarlig for sitt 
foretaks forpliktelser.

5) Et privat aksjeselskap kan være et enpersonsaksjeselskap 
allerede ved stiftelsen eller bli det ved at alle aksjene 
samles på én hånd. I påvente av samordning av nasjonale 
bestemmelser om konsernlovgivning kan medlemsstatene 
fastsette visse særbestemmelser og sanksjoner for de 

selskaper, eller der et enpersonsaksjeselskap eller en 
hvilken som helst annen juridisk person er eneste deltaker 
i et selskap. Det eneste formål med denne adgangen er 

lovgivninger. For dette formål kan medlemsstatene i 
spesielle tilfeller fastsette begrensninger i adgangen til å 
opprette enpersonsaksjeselskaper eller innføre ubegrenset 
ansvar for den eneste deltakeren. Det står medlemsstatene 
fritt å fastsette regler for å møte den risiko som et 
enpersonsaksjeselskap kan utgjøre fordi det bare har én 
deltaker, særlig for å sikre at tegnet kapital blir innbetalt.

6) Dersom alle aksjer har blitt samlet på én hånd, bør dette, 
så vel som den eneste deltakerens identitet, offentliggjøres 
i et register som er tilgjengelig for allmennheten.

(8) EFT L 26 av 31.1.1977, s. 1.
(9) EFT L 295 av 20.10.1978, s. 36.
(10) EFT L 378 av 31.12.1982, s. 47.
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7) Vedtak som gjøres av eneste deltaker i egenskap av 
generalforsamling, bør nedtegnes skriftlig.

8) Avtaler som inngås mellom eneste deltaker og selskapet 
vedkommende representerer, bør også være skriftlige, 
i den utstrekning disse avtalene ikke gjelder løpende 
transaksjoner som er avtalt under normale forhold.

9) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes 
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding 
i nasjonal lovgivning og anvendelsen av direktivene 
oppført i vedlegg II del B —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Samordningstiltakene fastsatt ved dette direktiv får anvendelse 
på medlemsstatenes lover og forskrifter som gjelder for 
selskapsformene oppført i vedlegg I.

Artikkel 2

1. Et selskap kan ha en eneste deltaker allerede ved 
stiftelsen eller få det ved at alle aksjene samles på én hånd 
(enpersonsaksjeselskap).

2. I påvente av samordning av nasjonale bestemmelser 
om konsernlovgivning kan medlemsstatene fastsette 
særbestemmelser eller sanksjoner for de tilfeller der:

b) et enpersonsaksjeselskap eller en hvilken som helst annen 
juridisk person er eneste deltaker i et selskap.

Artikkel 3

Når et selskap blir et enpersonsaksjeselskap ved at alle aksjer 
samles på én hånd, skal opplysninger om dette forhold så 
vel som den eneste deltakerens identitet enten arkiveres i 
saksmappen eller innføres i registeret i henhold til artikkel 3 nr. 
1 og 2 i direktiv 68/151/EØF eller innføres i et register som er 
tilgjengelig for allmennheten og føres av selskapet.

Artikkel 4

1. Eneste deltaker skal utøve den myndighet som er tillagt 
selskapets generalforsamling.

2. Vedtak som gjøres av eneste deltaker på området nevnt i 
nr. 1, skal innføres i en protokoll eller nedtegnes skriftlig.

Artikkel 5

1. Avtaler som inngås mellom eneste deltaker og selskapet 
vedkommende representerer, skal innføres i en protokoll eller 
nedtegnes skriftlig.

2. Medlemsstatene kan unnlate å anvende nr. 1 på løpende 
transaksjoner som er avtalt på vanlige vilkår.

Artikkel 6

Når en medlemsstat tillater at et allmennaksjeselskap kan være 
et enpersonsaksjeselskap i henhold til artikkel 2 nr. 1, får dette 
direktiv anvendelse.

Artikkel 7

En medlemsstat kan unnlate å tillate stiftelse av 
enpersonsaksjeselskaper når dets lovgivning gir den enkelte 
virksomhetsutøver mulighet til å opprette et foretak med ansvar 
som er begrenset til en sum som er forbeholdt en bestemt 
virksomhet, forutsatt at det for slike foretak er fastsatt garantier 
som tilsvarer dem som kreves i henhold til dette direktiv eller 
andre fellesskapsbestemmelser som kommer til anvendelse på 
selskapene nevnt i artikkel 1.

Artikkel 8

Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de 
viktigste internrettslige bestemmelser som blir vedtatt på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 9

Direktiv 89/667/EØF, som endret ved de rettsakter som er nevnt 
i vedlegg II del A, oppheves, uten at det berører medlemsstatenes 
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal 
lovgivning og anvendelsen av direktivene oppført i vedlegg II 
del B.

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås 
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegg III.

Artikkel 10

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 11

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 16. september 2009.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BUZEK C. MALMSTRÖM

 President Formann
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VEDLEGG I

Selskapsformer nevnt i artikkel 1

– i Belgia:

‘société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’,

– i Bulgaria:

– i Tsjekkia:

– i Danmark:

‘anpartsselskaber’,

– i Tyskland:

‘Gesellschaft mit beschränkter Haftung’,

– i Estland:

‘aktsiaselts, osaühing’,

– i Irland:

‘private company limited by shares or by guarantee’,

– i Hellas:

– i Spania:

‘sociedad de responsabilidad limitada’,

– i Frankrike:

‘société à responsabilité limitée’,

– i Italia:

‘società a responsabilità limitata’,

– i Kypros:

– i Latvia:

– i Litauen:

– i Luxembourg:

‘société à responsabilité limitée’,

– i Ungarn:

– i Malta:

‘kumpannija privata/Private limited liability company’,

– i Nederland:

‘besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’,

– i Østerrike:

‘Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung’,
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– i Polen:

– i Portugal:

– i Romania:

– i Slovenia:

– i Slovakia:

– i Finland:

‘osakeyhtiö/aktiebolag’,

– i Sverige:

‘aktiebolag’,

– i Det forente kongerike:

‘private company limited by shares or by guarantee’.

________
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VEDLEGG II

DEL A

Opphevet direktiv med endringer

(nevnt i artikkel 9)

Rådsdirektiv 89/667/EØF
(EFT L 395 av 30.12.1989, s. 40)

Punkt XI.A i vedlegg I til tiltredelsesakten av 1994
(EFT C 241 av 29.8.1994, s. 194)

Punkt 4.A i vedlegg II til tiltredelsesakten av 2003
(EUT L 236 av 23.9.2003, s. 338)

Rådsdirektiv 2006/99/EF
(EUT L 363 av 20.12.2006, s. 137)

Bare punkt A.4 i vedlegget

DEL B

Liste over frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning og anvendelse

(nevnt i artikkel 9)

Direktiv Frist for innarbeiding Anvendelsesdato

89/667/EØF 31. desember 1991 1. januar 1993 for selskaper 
som allerede eksisterte 
1. januar 1992

2006/99/EF 1. januar 2007
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VEDLEGG III

SAMMENLIGNINGSTABELL

Direktiv 89/667/EØF Dette direktiv

Artikkel 1 innledende tekst

Artikkel 1 strekpunkt 1-27

Artikkel 2-7

Artikkel 8 nr. 1

Artikkel 8 nr. 2

Artikkel 8 nr. 3

—

—

Artikkel 9

—

—

—

Artikkel 1

Vedlegg I

Artikkel 2-7

—

—

Artikkel 8

Artikkel 9

Artikkel 10

Artikkel 11

Vedlegg I

Vedlegg II

Vedlegg III


