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Den här vägledningen går igenom vad en fusion
innebär, så att man kan förbereda sig på ett lämpligt
sätt. Den kan givetvis också användas som ett stöd när
man genomför fusionen.
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Inledning
Denna vägledning är framtagen med anledning av att fiberföreningar runt om i Sverige har uttryckt
intresse av att eventuellt slå ihop sina fibernät och föreningar. Vägledningen utgår från de bestämmelser
som gäller enligt lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, EFL, och Bolagsverkets instruktioner.
Lagens bestämmelser finns huvudsakligen i kapitel 16. Bolagsverkets instruktioner och blanketter finns på
verkets hemsida.
Fusioner mellan ekonomiska föreningar och helägda dotterbolag eller gränsöverskridande fusioner (med
andra juridiska personer utanför Sverige) behandlas inte i vägledningen. Vi har även valt att inte redogöra
för varken ”förenklad fusion” eller ”begränsad revison”, då dessa kräver samtliga medlemmars
undertecknande respektive samtycke. Vilket kan vara svårt att fullfölja i fiberföreningar med många
medlemmar. De bestämmelserna är i första hand avsedda för fusioner mellan föreningar med ett fåtal
medlemmar.

Vad en fusion innebär
En fusion innebär i korthet att två eller fler föreningar går ihop och blir en förening.
Vid en fusion finns det, alternativt bildas det, en övertagande förening. Det finns också minst en
överlåtande förening. Den övertagande föreningen tar över den eller de överlåtande föreningarnas
tillgångar, skulder, kapital och medlemmar samt vanligen olika avtal och liknande förpliktelser som de
överlåtande föreningarna har.
Om det händelsevis finns skadeståndskrav mot en överlåtande förenings styrelseledamöter, revisorer eller
medlemmar, så övergår kraven inte på den övertagande föreningen vid en fusion. Sådana krav gäller mot
personerna i fråga personligen.

Två olika varianter
Fusion kan ske genom absorption eller kombination.
Absorption innebär att en eller flera överlåtande föreningar går upp i en befintlig övertagande förening.
Kombination innebär att två eller fler överlåtande föreningar bildar en ny övertagande förening i vilken de
överlåtande föreningarna sedan går upp i. Fusionsplanen ska då innehålla stadgar för den nya föreningen,
samt uppgifter om vilka som ska vara styrelseledamöter och revisorer i den nya föreningen.

Varför fusion?
En fusion behöver motiveras. Skälen till fusion kan vara olika. Motiven kan exempelvis vara ekonomiska,
organisatoriska och eller exempelvis för att säkerställa en långsiktig överlevnad.
Det kan handla om att uppnå en kostnadseffektivare förvaltning. Varje förening behöver en
administration, styrelse, revisorer mm. Genom att slå ihop föreningar kan det administrativa arbetet
effektiviseras.
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En fusion innebär fler medlemmar och att kundunderlaget blir större för den övertagande föreningen,
vilket kan ge ett bättre förhandlingsläge gällande avtal med olika leverantörer och operatörer.
En del fiberföreningar har valt att sälja sina nät för att det inte har funnits tillräckligt med ideella krafter
och energi till drift och förvaltning. Det ideella engagemanget som fanns under byggnationen har helt
enkelt avtagit. Om flera sådana föreningar slås ihop ökar förutsättningen för att arvodera styrelseledamöter
för att sköta förvaltningen och att anställa eller köpa tjänster för drift, underhåll och annat. En fusion kan
därför säkerställa att nätet fortsatt ägs lokalt och att makten över nätets existens och fortsatta drift,
exempelvis fortsatt utbyggnad, ligger kvar hos medlemmarna, d.v.s. konsumenterna.

Att förbereda inför en fusion
Fusioner mellan ekonomiska föreningar tar alltid en viss tid att genomföra. När det handlar om fusion
mellan fiberföreningar finns det i regel relativt många medlemmar som ska informeras och övertygas.
Dessutom måste formalia förberedas innan beslut kan fattas. Det kan också finnas skillnader mellan de
aktuella föreningarna som behöver utjämnas. Desto mer likvärdiga de föreningar som ska fusioneras är
vad det gäller stadgar, ekonomi och i avtal med markägare och operatörer desto enklare blir fusionen att
genomföra.
Förberedelserna inför en fusion börjar lämpligen med att en arbetsgrupp, gärna med representanter från
föreningar som visat intresse för att fusionera, utarbetar ett förslag till hur fusionen ska genomföras. Det
är förstås bra om deltagandet i dessa förberedelser är förankrat i respektive förening. Lämpligen genom att
frågan om fusion tagits upp på en föreningsstämma och där fått stöd av en majoritet av medlemmarna. I
annat fall finns det ju ingen anledning för en förenings styrelse att utse en representant i en sådan
arbetsgupp. Se exempel på förslag och beslut i bilaga 1.
Eftersom fusionsplanen ska vara gemensam för de föreningar som deltar i fusionen kan det vara lämpligt
att det finns ett utkast/förslag till fusionsplan som de aktuella föreningarnas styrelser kan förhålla sig till
innan den formella processen inleds. Med utgångspunkt från förslaget får varje styrelse utreda och ta
ställning till vilka konsekvenser en fusion enligt planen skulle få för den egna föreningen och dess
medlemmar.
När den föreslagna arbetsgruppen eller styrelserna, var för sig eller i samarbete, börjar utreda
konsekvenserna av en fusion bör de undersöka likheter och olikheter mellan föreningarna. Eftersom deras
ekonomier kommer slås ihop kan exempelvis en ”rik” förening (med balanserade vinster) förlora på en
sammanslagning med en ”fattig” förening (med balanserade förluster). Man kan då ifrågasätta om
medlemmarna i den rika föreningen ska kompenseras på något sätt. Men det räcker förmodligen inte att
bara här titta på kapital och kassa. Det kan också vara så att den ”fattiga” föreningen gjort betydelsefulla
renoveringar/investeringar i anläggningen och att det finns förväntade kommande kostnader i den ”rika”
föreningen.

En annan skillnad som kan förekomma är hur stort obligatoriskt insatsbelopp varje medlem tillfört i de
olika föreningarna. Utgångspunkten är att alla medlemmar i den övertagande föreningen, dvs. efter
fusionen, ska delta med lika stora obligatoriska insatser. Därmed kan frågan ställas, om medlemmarna i en
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förening med låga insatser ska behöva tillskjuta ytterligare insats i samband med fusionen och, å andra
sidan, om medlemmarna i föreningar med höga insatser ska få tillbaka en del av den insats de betalat. I det
förra fallet kan det finnas fritt eget kapital i föreningen som kan tillgodoföras dess medlemmar som insats i
den mån det behövs. I det senare fallet kan medlemmarna antingen få tillbaka en del av den obligatoriska
insats de betalat, alternativt kan de tillgodoföras så kallade överinsatser i den övertagande föreningen, dvs.
att tillåts delta med en större medlemsinsats än den obligatoriska. Observera att överinsatser kan normalt
sägas upp för sig, d.v.s. utan att innehavaren går ur föreningen.
Som nämnts, övergår, med undantag från eventuella skadeståndskrav på styrelse ledamöter, revisorer eller
medlemmar, alla förpliktelser från överlåtande föreningar till övertagande föreningar. Några exempel på
avtal som övertas är markavtal/ledningsrätt, anslutningsavtal, leverantörsavtal och avtal med
kommunikationsoperatörer. Det är lämpligt att se över vilka avtal som finns i respektive förening och vad
konsekvenserna blir när föreningarna slås ihop. Kanske är det så att en del avtal behöver sägas upp,
förhandlas om mm.
Det är även lämpligt att upprätta en processplan. När är det lämpligt att fusionen genomförs och vilka steg
behöver tas fram till dess? Se exempel på processbeskrivning i bilaga 2.
En fusion mellan ekonomiska föreningar kan teoretiskt genomföras på 3-4 månader. Men i praktiken får
man nog räkna med att det tar cirka ett år, särskilt när de gäller fiberföreningar, då dessa har många
medlemmar och därför i regel inte förutsättningar att tillämpa ett så kallat förenklat fusionsförfarande.

Den formella fusionsplanen
Det första formella steget är att styrelserna i de berörda föreningarna ska enas om en gemensam
fusionsplan.
Fusionsplanen är en beskrivning av hur fusionen ska gå till och de villkor som ska gälla mellan
föreningarna vid fusionen. För att planen ska bli gällande ska den först undertecknas av medverkande
styrelser (minst en beslutande majoritet från varje styrelse). Den ska granskas av revisorer, registreras hos
Bolagsverket samt godkännas av föreningsstämmor i de överlåtande föreningarna. Mer om detta beskrivs
nedan.
Fusionsplanen ska innehålla:
1. Uppgifter om de föreningar som ska ingå i fusionen. Firma, organisationsnummer och ort för
styrelsens säte ska anges.
2. Tidpunkten för när fusionen planeras vara avslutad och överlåtande föreningar kan lösas upp.
3. Beskrivning av eventuella särskilda förmåner som medlemmar i någon av föreningarna i ska ha.
Det kan vara så att medlemmar i någon förening ska kompenseras för att de inte ska förlora på att
delta i fusionen. Förmåner kan handla om kompensation i pengar eller annat.
4. Om det finns innehavare av värdepapper med särskilda rättigheter i en överlåtande förening ska
uppgift om hur dessa rättigheter ska tas hand om i den övertagande föreningen eller vilka åtgärder
som i övrigt ska göras till förmån för dessa innehavare
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5. Planen ska även innehålla en redogörelse för de omständigheter som kan vara av vikt vid
bedömningen av fusionens lämplighet för föreningarna. De ekonomiska konsekvenserna för
medlemmarna anses särskilt viktig att belysa.
6. Om medlemmar i någon av föreningarna ska ha särskilda förmåner, enligt tredje punkten, i
samband med fusionen, ska det framgå av redogörelsen om hur förmånerna har bestämts.
Exempel på fusionsplan finns i bilaga 3.

Om fusionen ska genomföras genom en kombination, helt ny förening bildas som övertagare, ska
fusionsplanen även innehålla:
1. Stadgar för den nya föreningen.
2. Fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum samt postadress för
styrelseledamöterna, revisorn eller revisorerna och i förekommande fall styrelsesuppleanter och
revisorssuppleanter.

Fusionsplanen ska även ha följande bilagor:
1. Kopior av föreningarnas årsredovisningar för de senaste tre räkenskapsåren, eller för den eventuellt
kortare tid, om någon förening är yngre än tre år.
2. Om fusionsplanen har upprättats senare än sex månader efter utgången av det senaste räkenskapsåret
för vilket årsredovisning och revisionsberättelse har lämnats ska kompletterande ekonomisk information
bifogas till fusionsplanen. Uppgifterna ska lämnas för tiden från utgången av det senaste räkenskapsåret
och till minst den dag som infaller tre månader före dagen då fusionsplanen är daterad/undertecknad.
Exempel: fusionsplanen är daterad första dagen i räkenskapsårets åttonde månad, en kompletterande
redovisning ska då lämnas för minst räkenskapsårets fem första månader.
Den kompletterande redovisningen ska innehålla en översiktlig redogörelse för verksamheten och
resultatutvecklingen samt för investeringar och förändringar i likviditet och finansiering sedan det
föregående räkenskapsårets utgång. Samma begrepp och termer som används i tidigare årsredovisningar
ska så långt det är möjligt användas i den kompletterande redovisningen.
Beloppsuppgifter om nettoomsättning och resultat före bokslutsdispositioner och skatt under den aktuella
perioden ska redovisas. Om det finns särskilda skäl får en ungefärlig beloppsuppgift om resultatet lämnas.
När fusionsplanen med tillhörande bilagor är daterad och undertecknad av samtliga styrelser ska den
snarast överlämnas till revisorerna.
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Revisorers granskning av fusionsplan
Fusionsplanen och dess bilagor ska alltid för varje förening granskas av auktoriserade eller godkända
revisorer eller ett registrerat revisionsbolag (kvalificerad revisor). Om någon deltagande förening inte har
kvalificerad revisor, kan de på föreningsstämma utse en sådan särskilt för granskning av fusionsplanen.
Styrelsen, eventuell verkställande direktör och revisorn i en förening som ska delta i fusionen ska ge varje
revisor som utför granskning tillfälle att genomföra granskningen i den omfattning som denne anser vara
nödvändig. De ska också lämna de upplysningar och den hjälp som begärs.
De revisorer som har granskat fusionsplanen ska lämna ett skriftligt yttrande över sin granskning för varje
förening som deltar i fusionen. Det går även bra att lämna ett gemensamt yttrande för samtliga föreningar
om det tydligt framgår att revisorn eller revisorerna har yttrat sig för varje förening för sig. Yttrandet ska
bifogas till fusionsplanen.
Revisorerna ska yttra sig över:
•
•
•
•

styrelsernas redogörelse i fusionsplanen och om fusionens lämplighet för föreningarna
de särskilda förmåner som medlemmar ska få i samband med fusionen, om sådana förmåner ska
lämnas
den kompletterande ekonomiska informationen, i de fall då föreningarna har lämnat sådan
information
om fusionen innebär fara för att borgenärerna i den övertagande föreningen inte ska få betalt för
sina fordringar. Om revisorerna anser att fusionen inte medför fara för att borgenärerna ska få
betalt ska det särskilt framgå av yttrandet. Det innebär i så fall att bara den eller de överlåtande
föreningarnas borgenärer behöver underrättas om fusionen.

När revisorerna lämnat skriftliga yttrande ska dessa bifogas till fusionsplanen och snarast möjligt skickas
för registrering hos Bolagsverket.

Registrering av fusionsplan
Inom en månad från att fusionsplanen upprättades ska den övertagande föreningen eller, vid kombination,
den äldsta av de överlåtande föreningarna lämna planen med bifogade handlingar till Bolagsverket för
registrering. Handlingar lämnas i form av bestyrkta kopior.
Bolagsverket ska då kungöra uppgifter om registreringen i Post- och Inrikes Tidning. Om planen inte
kungörs i sin helhet, ska det i kungörelsen lämnas en uppgift om var den hålls tillgänglig. Genom
registrering och kungörelse anses fusionsplanen kommit tredje man till kännedom.

Vid anmälan om registrering används blankett 936, den finns att ladda ner här:
https://bolagsverket.se/pb/blanketter/ekonomisk

Kallelse till föreningsstämma för godkännande av fusionsplan
Fusionsplanen ska läggas fram för godkännande av föreningsstämman i samtliga överlåtande föreningar.
Fusionsplanen ska även läggas fram för godkännande av stämman i den övertagande föreningen, om
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minst fem procent av de röstberättigade i den föreningen begär det. En sådan begäran ska göras inom två
veckor från det att en uppgift om att fusionsplanen har registrerats har kungjorts.
Föreningsstämmorna får hållas tidigast en månad efter fusionsplanen registrerats.
Eftersom att kallelsetiden till föreningsstämmor som ska behandla fråga om fusion normalt är senast 4
veckor (om inget annat är angivet i stadgarna) innan stämman, är det lämpligt att kallelse skickas strax efter
att fusionsplanen blivit registrerad.
Av kallelsen ska det framgå att fråga om godkännande av fusionsplan ska behandlas, samt det
huvudsakliga innehållet i fusionsplanen. Se exempel på kallelse i bilaga 4.
Fusionsplanen i sin helhet, med tillhörande bilagor och revisorers yttrande ska finnas tillgängliga hos
föreningen för de röstberättigade under minst en månad före stämman.
Kopior av handlingarna ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de
röstberättigade som begär det och som uppger sin adress. Om föreningsstämman beslutat om det och
mottagaren inte motsagt sig det får handlingarna skickas digitalt. Kopior av handlingarna ska givetvis även
finnas tillgängliga vid föreningsstämman.

Föreningsstämmans prövning
Ett föreningsstämmobeslut om att godkänna fusionsplanen är giltigt om minst två tredjedelar av de
röstande har röstat för det. Notera att stadgarna kan ha längre gående villkor för att beslutet ska vara
giltigt.
Frågan om fusion faller, fusionens får inte genomföras, om någon av de stämmor som ska godkänna
fusionsplanen inte godkänner planen i sin helhet.
Om en medlem i en överlåtande förening inte har samtyckt till fusionen, får medlemmen säga upp sitt
medlemskap inom en månad från föreningsstämmans beslut om godkännande av fusionsplanen.
Medlemmen får då, oavsett vad som är bestämt i stadgarna, gå ur föreningen vid utgången av det
räkenskapsår som slutar närmast efter en månad efter uppsägningen. Vid utträdet har medlemmen de
rättigheter som en medlem som har gått ur föreningen har enligt 10 kap. 11 § och 13 kap. 2 § EFL.

Underrätta kända borgenärer
När fusionsplanen har blivit godkända och gällande i samtliga föreningar som deltar i fusionen, ska var
och en av dem skriftligen underrätta sina kända borgenärer om beslutet. Underrättelserna ska innehålla en
uppgift om att föreningen
1. avser att ansöka om tillstånd att verkställa fusionsplanen och
2. uppgift om borgenärernas rätt att motsätta sig att fusionsplanen verkställs.
Se bilaga 4
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Borgenärerna i den övertagande föreningen behöver inte underrättas, om revisorerna i yttrandet över
fusionsplanen har uttalat att de inte har funnit att fusionen medför någon fara för att dessa borgenärer inte
ska kunna få betalning för sina fordringar.

Ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen
Den övertagande föreningen eller, vid kombination, den äldsta av de överlåtande föreningarna ska ansöka
om tillstånd att verkställa fusionsplanen. Ansökan ska göras hos Bolagsverket inom en månad efter det att
fusionsplanen har blivit godkända och gällande i samtliga föreningar.
Följande handlingar ska bifogas ansökan:
1. en kopia av fusionsplanen,
2. intyg från föreningarnas styrelser om att föreningarnas kända borgenärer har underrättats (se exempel
i bilaga 5)
3. en kopia av protokollen från de föreningsstämmor som godkänt fusionsplanen
Bolagsverket kan även begära in andra handlingar, intyg och försäkringar. Handlingar skickas vanligen
som bestyrkta kopior, intyg och försäkringar ska vara undertecknade av minst halva styrelsen. Se vidare
instruktioner i Bolagsverkets blanketter.
Om sökanden inte har bifogat nämnda handlingar, ska Bolagsverket förelägga om kompletteringar.
Ansökan ska avvisas om sökanden inte inkommit med begärda kompletteringar.

Bolagsverket ska dessutom avslå ansökan om:
1. fusionsplanen inte har godkänts i behörig ordning eller till sitt innehåll strider mot lag eller annan
författning eller mot stadgarna,
2. fusionen har förbjudits enligt konkurrenslagen eller rådets förordning om kontroll av
företagskoncentrationer, eller
3. en prövning av fusionen pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen.
Bolagsverket får förklara tillståndsfrågan vilande under högst sex månader, om ansökan inte kan beviljas
på grund av att prövning pågår enligt konkurrenslagen och prövningen kan antas bli avslutad inom kort
tid.
Under den tid som Bolagsverkets handläggning av en ansökan pågår får Skatteverket besluta att
fusionsplanen inte får verkställas under en viss tid. Denna tid får bestämmas till högst tolv månader. Tiden
får förlängas om det finns särskilda skäl för det. Förlängning får ske med högst tre månader i taget.
Bolagsverkets handläggning av ansökan ska vila så länge Skatteverkets beslut gäller.
Skatteverket får fatta ett beslut enligt ovan endast om
1. det är motiverat av hänsyn till allmänintresset,
2. verket har beslutat om revision hos en deltagande förening, och
3. det finns skäl att anta att revisionen skulle försvåras avsevärt av fusionen.
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Kallelse på föreningarnas borgenärer
Bolagsverket ska kalla föreningarnas kända och okända borgenärer, om Bolagsverket finner att det inte
finns något hinder mot en ansökan. Bolagsverket ska inte kalla borgenärerna i den övertagande
föreningen, om revisorerna i yttrandet över fusionsplanen har uttalat att de inte har funnit att fusionen
medför någon fara för dessa borgenärer. Bolagsverket ska inte heller kalla borgenärer vars anspråk avser
en fordran på lön, pension eller någon annan ersättning som omfattas av lönegaranti enligt
lönegarantilagen.
Kallelsen ska innehålla ett föreläggande för den som vill motsätta sig ansökan att senast en viss dag anmäla
detta skriftligen. Kallelsetiden är två månader. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att
borgenären annars anses ha medgett ansökan.
Bolagsverket ska så snart som möjligt kungöra kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar. Bolagsverket ska
vidare skicka en särskild underrättelse om kallelsen till Skatteverket.

Bolagsverket lämnar tillstånd att verkställa fusionsplanen
Om inte någon av de borgenärer som har kallats motsätter sig ansökan inom utsatt tid, ska Bolagsverket
ge föreningarna tillstånd att verkställa fusionsplanen. Motsätter sig någon borgenär ansökan, ska verket
överlämna ärendet till tingsrätten på den ort där styrelsen i den övertagande föreningen ska ha sitt säte.
Om ett ärende om tillstånd till att verkställa fusionsplanen har överlämnats till domstol, ska tillstånd
lämnas om det visas att de borgenärer som har motsatt sig ansökan har fått full betalning eller har
betryggande säkerhet för sina fordringar. I annat fall ska ansökan avslås.

Anmälan om registrering av genomförd fusion
Styrelsen i den övertagande föreningen ska anmäla fusionen för registrering i föreningsregistret. Vid
kombination ska styrelsen för registrering även anmäla vilka som har utsetts till styrelseledamöter och i
förekommande fall styrelsesuppleanter i den nybildade övertagande föreningen. För anmälan om
genomförd fusion används Bolagsverkets blankett 936 och i samband med nybildad förening, vid
kombination, används även blankett 904.
Anmälan ska göras senast två månader från Bolagsverkets lämnat tillstånd att verkställa fusionsplanen
eller, när tillstånd lämnas av allmän domstol, från det att domstolens beslut har fått laga kraft.

Bolagsverket registrerar fusionen
Bolagsverkets registrering av en fusion medför följande rättsverkningar:
1. en överlåtande förenings tillgångar och skulder övergår till den övertagande föreningen,
2. den eller de överlåtande föreningarna upplöses,
3. den övertagande föreningen anses bildad, om det är fråga om kombination, och
4. medlemmarna i den eller de överlåtande föreningarna blir medlemmar i den övertagande föreningen.
De deltagande föreningarna har nu uppnått sitt mål och blivit en förening.
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Bilaga 1, exempel på förslag och beslut

Styrelsen i en fiberförening kan antingen genom att kalla till en extra föreningsstämma eller genom en
proposition till en ordinarie föreningsstämma ställa frågan om medlemmarnas intresse för att föreningen
fusioneras med andra fiberföreningar. Frågan ska inte leda till ett beslut om att fusion ska genomföras,
utan istället till ett beslut om att styrelsen tillsammans med andra berörda styrelser ska ta fram ett förslag
på en fusionsplan. Styrelsen bör redovisa vilka motiv som kan finnas för en fusion vid stämman.

Exempel på beslut av föreningsstämman:
§X Med anledning av att föreningen har svårt att finna personer som vill ingå i styrelsen och arbeta ideellt, samt att
föreningen har för liten verksamhet för att kunna bedriva den med avlönad personal, beslutade föreningsstämman att ge
styrelsen i uppdrag att tillsammans med styrelserna i fiberföreningen Ax ek. för. och fiberföreningen Bx ek.för. utreda
förutsättningarna för att tillsammans genomföra en fusion mellan föreningarna samt ta fram ett förslag till fusionsplan. Syftet
med att fusionera föreningarna ska bland annat vara att kunna få en mer effektiv och professionell organisering för att
kunna behålla anläggningarna i en gemensam större förening.
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Bilaga 2, processbeskrivning

Fusionsplanen
skickas till
Bolagsverket

Styrelserna enas om
och undertecknar
fusionsplanen

Idé och
förslag om
fusion väcks

Minst en månad fram till
godkännande på föreningsstämma

Högst

Förmodligen ett halvår

Högst två år mellan
registrering av
fusionsplan fram till
att ansökan om
verkställande skickas
in till Bolagsverket.

Högst en månad

Kallelse
föreningsstämmor

Kallelse
föreningsstämmor
Föreningsstämmor ger
styrelserna uppdrag att
ta fram en fusionsplan

Revisorerna
granskar/yttrar sig
om fusionsplanen

Fusionsplanen
godkänns på
föreningsstämmor

Ansökan till
Bolagsverket om att
verkställa fusionen

Högst en månad

Högst

Minst två månader

Bolagsverket
registrerar och kungör
fusionsplanen

Anmälan om
registrering av
genomförd fusion
till Bolagsverket
Fusion får
rättsverkan!
Högst två månader

Bolagsverket kallar på
borgenärer

Styrelserna
underrättar
borgenärer
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tillstånd att
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Bilaga 3, exempel fusionsplan vid absorption

FUSIONSPLAN

Deltagande föreningar
Övertagande förening
Firma: Fiberföreningen i Ax ek.för
Organisationsnummer:7696XX-XXXX
Styrelsens säte: XXXX kommun

Överlåtande föreningar
Firma: Fiberföreningen i Bx ek.för
Organisationsnummer:7696XX-XXXX
Styrelsens säte: XXXX kommun

Firma: Fiberföreningen i Cx ek.för
Organisationsnummer:7696XX-XXXX
Styrelsens säte: XXXX kommun

Tidsplan
Fusionen planeras vara avslutad och överlåtande föreningar upplösta senast 202X-XX-XX

Särskilda förmåner
Medlemmar i Fiberföreningen i Bx ek.för. ska vid fusionens genomförande erhålla 3 000 kronor kontant
vardera per ansluten fastighet.

Beloppet har bestämts med anledning av värdet på andelarna i Fiberföreningen i Bx ek.för är beräknat till
ett värde på 3000 kr mer än övriga föreningar.
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Fiberföreningen i Ax ek.för som är den övertagande föreningen har ett insatsbelopp på 20 000 kr per
ansluten fastighet. Fiberföreningen i Cx ek.för har exakt samma insatsbelopp. Båda föreningen har även
ett mindre belopp fritt eget kapital.

Fiberföreningen i Bx ek.för har däremot ett insatsbelopp om 25 000 kr per ansluten fastighet. Dock har
Fiberföreningen i Bx ek.för en balanserad förlust, vilket innebär att andelarnas verkliga värde beräknas till
23 000 kr per insats.

Efter fusionen kommer samtliga medlemmar ha en obligatorisk insats om 20 000 kr per ansluten fastighet
i fiberföreningen Ax ek.för.

Värdepapper med särskilda rättigheter
Några värdepapper med särskilda rättigheter ingår inte i fusionen

Styrelsernas redogörelse för fusionens lämplighet
Förutsättningar
De deltagande föreningar har likvärdiga stadgar och likvärdiga förbindelser med medlemmar och
markägare. Föreningarnas geografiska verksamhetsområden gränsar till varandra. Den övertagande
föreningen har ca 500 st. medlemmar, de båda överlåtande föreningarna har 200 st. respektive 50 st.
medlemmar. De överlåtande föreningarnas styrelser arbetar idag ideellt och har svårt att rekrytera nya
ledamöter.

Förutsättningar efter fusionen
Genom fusionen ökar förutsättningarna för:
•
•
•
•

Att förvalta verksamheten genom en mer professionell och effektivare organisation.
Att kunna sammankoppla anläggningarna och få en ökad säkerhet i drift (robustare fiber).
Att bli en starkare part i förhandlingar gällande operatörer och andra leverantörer.
Att behålla anläggningarna i långsiktigt lokalt ägande genom föreningsform.

De ekonomiska konsekvenserna för föreningarna
Genom att tre föreningar blir en kommer den sammanlagda kostnaden för administration minska. Totalt
minskar kostnader för redovisning, revision och försäkringar mm. På sikt förväntas även avtal med
leverantörer av olika slag kunna bli förmånligare. Samtliga tillgångar och skulder i berörda föreningar ingår
i fusionen. Övertagande förening står för fusionens kostnader.
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De ekonomiska konsekvenserna för medlemmarna
Medlemmarna påverkas indirekt av föreningarnas kostnadsminskning. Någon höjning av avgifter kommer
troligen inte att behövas med anledning av fusionen. Insatsen kommer, efter justeringen av insatsen för
medlemmarna i Bx ek. för. enligt beskrivningen under särskilda förmåner, att vara densamma för samtliga
medlemmarna i Ax ek. för. och med oförändrade villkor.

De ekonomiska konsekvenserna för borgenärer och tredje man
Samtliga avtal och förbindelser, med markägare, operatörer och andra leverantörer i de överlåtande
föreningarna övertas av övertagande förening med oförändrade villkor. Även de förpliktelser som gäller
angående bidragsfinansierade nät kommer fullföljas. Rättigheter och skyldigheter i förhållandet till
motparter till föreningarna kommer bli oförändrade i sak. Någon risk för borgenärer i föranleder inte
övertagandet.

Styrelsernas bedömning
Styrelserna i berörda föreningar är eniga om att fusionen är lämplig att genomföra.

Fusionsplanens bilagor
1. Ingående föreningars årsredovisningar och revisionsberättelser för de tre senaste räkenskapsåren
2. Revisorernas yttrande.

Underteckningar
Denna fusionsplan har antagits av ingående föreningars styrelser

Ort:
Datum:

För Fiberföreningen i Ax ek.för.
(Minst hälften av valda ledamöters undertecknande)

För Fiberföreningen i Bx ek.för.
(Minst hälften av valda ledamöters undertecknande)

För Fiberföreningen i Cx ek.för.
(Minst hälften av valda ledamöters undertecknande)
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Vårt revisorsyttrande över fusionsplanen har avgivits 202X-XX-XX
(Godkända eller auktoriserade revisorers undertecknande)
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Bilaga 4, exempel kallelse till extra föreningsstämma för godkännande av Fusionsplan

Kallelse
Styrelsen kallar härmed medlemmarna i Cx ek.för. till extra föreningsstämma för att behandling och
godkännande av fusionsplan.

Bakgrund
Vid föreningsstämman 202X-XX-XX fick styrelsen i uppdrag att tillsammans med styrelserna för Ax ek.
för. och Bx ek.för. ta fram ett gemensamt förslag till fusionsplan. Detta uppdrag är nu utfört och
revisorerna har yttrat sig samt planen registrerats. Fusionsplanen ska nu behandlas och, enligt styrelsens
förslag godkännas, av föreningsstämman. I fusionsplanen föreslås att Ax ek.för. ska vara övertagande
förening och att Bx ek.för och Cx ek.för. ska vara överlåtande föreningar. Medlemmarna i Bx ek.för och
Cx ek.för kommer vid en fusion bli medlemmar i Ax ek.för. Samtliga tillgångar, skulder och förbindelser
kommer att tas över av Ax ek.för. Insatsen kommer att vara 20 000 kr per ansluten fastighet. På grund av
att medlemmarna i Cx ek.för har en högre insats föreslås att X XXX kr kommer återbetalas i samband
med fusionen. Fusionen beräknas kunna genomföras senast 202x-xx-xx.
Fusionsplanen bifogas till kallelsen. Fusionsplanens bilagor och övriga handlingar finns tillgängliga hos
föreningen och kan avhämtas eller beställas för utskick hos NN.

Föreningsstämmans Plats: ……….. och Tid:………….

Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Stämmans öppnande
Val av stämmoordförande och dennes val av protokollförare
Val av justeringspersoner Upprättande och fastställande av röstlängd
Val av justeringspersoner
Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
Styrelsens föredragande av fusionsplan och revisorers yttrande
Beslut angående godkännande av fusionsplan
Övriga frågor
Mötet avslutas

202X-XX-XX

Styrelsen för Cx ek.för.
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(Kommentar: Beslutet i punkt 7 ska fattas med kvalificerad majoritet, minst 2/3 av de röstande vid stämman, om inte
stadgarna har strängare krav. Om inte stämman var enig, dvs. om omröstning genomfördes ska resultatet av omröstningen
redovisas i protokollet, antalet röstande för respektive emot.)
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Bilaga 5, exempel underrättelse till kända borgenärer

Underrättelse
Angående fusion

Till: ………………..

Fiberföreningen Cx ek.för. vill härmed underrätta er som känd borgenär till föreningen att föreningen
avser att ingå en fusion med fiberföreningarna Ax ek.för och Bx ek.för.

Ax ek.för ska enligt fusionsplanen bli övertagande förening och tar till fullo över de förpliktelser som Cx
ek.för. för närvarande har gentemot er.

Fusionsplanen är registrerad hos Bolagsverket och godkänd av föreningsstämmorna i de föreningar som
ska fusioneras.

Föreningen avser att ansöka om tillstånd att verkställa fusionsplanen 202X-XX-XX

I enlighet med 16 kap. 17§ EFL har ni som borgenär rätt att motsätta er fusionsplanens verkställande.

Föreningen önskar svar på hur ni ställer er till fusionsplanens verkställande senast 202X-XX-XX.

Förening:
Ort och datum:

…………………………………………………………
(Underteckning behörig firmatecknare)
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Bilaga 6, exempel intyg om att kända borgenärer underrättats

Intyg och försäkran

För verkställande av registrerad och vid föreningsstämmorna godkänd fusionsplan mellan föreningarna Ax
ek.för och Bx ek.för. och Cx ek.för. intygar styrelserna härmed om att samtliga av föreningars kända
borgenärer har underrättats, enligt 16 kap. 17§, EFL, om fusionsplanens planerade verkställande, samt
borgenärernas rätt att motsätta sig ett verkställande av fusionsplanen.

Ingen känd borgenär har motsatt sig verkställande av fusionsplanen

Styrelserna försäkrar vidare på heder och samvete att fusionen inte är förbjuden enligt konkurrenslagen
(2008:579) eller rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av
företagskoncentrationer och att prövning av fusionen inte pågår enligt konkurrenslagen eller nämnda
förordning.

(Underteckning av styrelseledamöterna i respektive förening)
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