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Promemorian (Ds 2021:15) om digitaliseringsdirektivets 
genomförande i svensk bolagsrätt 
 
Almi Företagspartner AB (Almi) har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian (DS 
2021:15) om digitaliseringsdirektivets genomförande i svensk bolagsrätt. I promemorian 
föreslås åtgärder för att i svensk rätt genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om 
användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt, det s.k. digitaliserings-
direktivet.  

Direktivet syftar till att möjliggöra online-registreringar av aktiebolag och filialer liksom av 
olika slags händelser i aktiebolag och filialer, på nationell nivå och gränsöverskridande inom 
EU. I promemorian görs bedömningen att genomförandeåtgärderna leder till en 
resursbesparing för näringslivet i vid mening. Avseende filialer kommer genomförande-
åtgärderna möjliggöra online-registreringar av filialer och olika typer av filialhändelser, vilket 
kommer att förenkla för företagen. Det kommer att bli mindre tidskrävande och mindre 
kostsamt att genomföra registreringar i aktiebolags- respektive filialregistret. Genomförandet 
kan också i vissa fall komma att förkorta handläggningstiden i enskilda ärenden hos 
Bolagsverket, vilket också gagnar näringslivet. 

Almis verksamhet består huvudsakligen av en kombination av affärsutveckling, lån och 
riskkapital. Målgruppen är företag med tillväxtpotential i hela landet. Almi ser positivt på 
förändringar som gör det enklare för små och medelstora företag att bedriva sin verksamhet.  

Av promemorian framgår att Sverige bör utnyttja möjligheten att under vissa förutsättningar 
kräva personlig inställelse i syfte att ge Bolagsverket möjlighet att motverka att 
aktiebolagsformen används för brottslig verksamhet. Almi saknar dock ett mer utförligt 
resonemang i konsekvensanalysen avseende risken för att ökade möjligheter till online-
registrering leder till ökad brottslighet, något som bör beaktas i den fortsatta beredningen av 
promemorians förslag.  
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