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Postadress  
DFO/FU 

701 89 Örebro 

Telefon 

010-479 62 70 

E-post 

insamling.utlagda@scb.se 

Webbadress 

www.scb.se/utl 

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken.  
Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). Uppgifter om utländskt ägande och land lämnas dock till det allmänna 
företagsregistret (BASUN) i enlighet med förordningen (1984:692) om det allmänna 
företagsregistret. Uppgifterna i BASUN omfattas inte av sekretess. Samråd har skett 
med Näringslivets Regelnämnd (NNR). 

Utländska moder- och 
dotterbolag i Sverige 

2017 

Skriv företagets namn: Skicka blanketten till: 
 
Statistiska centralbyrån 
DFO/FU 
701 89 Örebro 
 
 

 

Skriv företagets organisationsnummer: 
 
 

 

Skicka in efterfrågade uppgifter senast den 25 februari 2018 

1. Var företaget utländskt och bedrev verksamhet i Sverige den 31 december 2017? 

Företaget räknas som utländskt om mer än hälften av aktiernas röstvärde innehas av en eller flera ägare i 
utlandet. Om företaget ingår i en koncern i Sverige räknas det som utländskt om moderbolaget i Sverige är 
utländskt. Är företaget ägt i flera led är det var den yttersta ägaren/koncernmodern är belägen som avgör 
nationaliteten på alla ingående bolag. Med yttersta ägare/koncernmoder menas det moderbolag som inte 
kontrolleras av något annat företag. 

Företaget räknas som aktivt om det bedrev aktiv näringsverksamhet den 31 december 2017. Moderbolag som 
inte är registrerade för mervärdesskatt eller som arbetsgivare men har aktiva dotterbolag räknas som aktivt. 
Företaget räknas inte som aktivt om det är avregistrerat hos Bolagsverket.  

 Ja  Gå till fråga 2 

 

 Nej, företagets yttersta ägare/koncernmoder är svensk sedan år  

 Nej, företagets yttersta ägare/koncernmoder har aldrig varit utländsk   

 Nej, företaget planeras bli utländskt under 2018  

 Nej, företaget kontrolleras till 50 procent av ett svenskt bolag 

  och till 50 procent av ett utländskt bolag 

 Nej, företaget är nedlagt/fusionerat och verksamheten bedrivs i ett annat  

 företag sedan år  

Nya företagets namn:  

  Gå till fråga 12
  

 

Nya företagets organisationsnummer:  

   

  

 

 Nej, företaget lades ner och verksamheten upphörde år  genom: 

 Likvidation 

 Konkurs 

 Avregistrering 

 Annat/Vet inte 

 

 

 

http://www.scb.se/utl
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2. Från vilket år har företaget ingått i den 
nuvarande utländska koncernen? 

  

År                                            Vet ej 

3. Vilken etableringsform användes då?  

Förvärv: Köp av aktier i ett existerande 
företag som motsvarade mer än 50 
procent av röstvärdet. 

Fusion: Två företag gick ihop till ett företag. 

Nyetablering: Verksamheten var helt 
nystartad eller återupptogs efter att ha varit 
vilande i minst två år. Observera att ett 
företag inte är nystartat då det skett ett 
ägarbyte eller ändring av juridisk form. 

Joint venture: Två eller flera företag 
startade ett nytt gemensamt företag som 
de kontrollerar tillsammans. 

 Förvärv 

 Fusion  

 Nyetablering 

 Joint venture 

 Annat, skriv vad: 

 

 
 

 Vet inte 

 

4. Har företaget ingått i en utländsk 
koncern tidigare? 

 Ja, första gången var år  

 Nej 

Ägare i utlandet  

5. Vem/vilka är företagets direkta ägare i utlandet? 

Med direkta ägare i utlandet menas det bolag i utlandet som direkt äger mer än 50 procent av röstvärdet i 
moderbolaget i den svenska koncerndelen. I de fall den yttersta ägaren består av flera ägare, t.ex. vid joint 
venture, redovisas alla ägare och deras ägarandelar. Om ägaren är en privatperson behöver denne inte 
namnges, utan skriv endast ”Privatperson”, land där personen är skriven och röstvärde. Notera att det inte 
är ett stort antal minoritetsägare som efterfrågas här. 
 

Majoritetsägare:  
 

Namn   

 

Land    Röstvärde  % 

 

Minoritetsägare 1: 
 

Namn   

 

Land    Röstvärde  % 

 

Minoritetsägare 2: 
 

Namn   

 

Land    Röstvärde  % 

 

Minoritetsägare 3: 
 

Namn   

 

Land    Röstvärde  % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

18-01-24 07.08443 
 

6. Vem/vilka är företagets yttersta ägare/koncernmoder i utlandet? 

Här redovisas den/de yttersta ägaren/ägarna, som inte kontrolleras av något annat företag d.v.s. 
toppmodern i koncernen. I de fall den yttersta ägaren består av flera ägare, t.ex. vid joint venture, 
redovisas alla ägare och deras ägarandelelar. Om ägaren är en privatperson behöver denne inte 
namnges, utan skriv endast ”Privatperson”, land där personen är skriven och röstvärde. Notera att det inte 
är ett stort antal minoritetsägare som efterfrågas här. 
 

Ägare 1:  
 

Namn   

 

Land    Röstvärde  % 

 

Ägare 2: 
 

Namn   

 

Land    Röstvärde  % 

 

Ägare 3: 
 

Namn   

 

Land    Röstvärde  % 

 

7. Har företaget en annan koncernmoder i 
Sverige? 

Här efterfrågas om det finns ett annat företag i 
toppen av den svenska delen i koncernen. 
Det är inte företagets redovisningsbyrå som 
efterfrågas. 

 

 

 

 Ja, koncernmoder i Sverige är:  

  Namn: 

 

 

 
 Organisationsnummer: 

 

 

 Nej  

8. Har företaget avyttrat/lagt ner  
dotter-, dotterdotterbolag o.s.v.  
i Sverige under 2017? 

 Ja  

 Nej  Gå till fråga 10 

9.  Vilka dotter-, dotterdotterbolag o.s.v. avyttrades/lades ner i Sverige under 2017? 

I webb-blanketten finns förtryckta uppgifter om företaget deltagit i undersökningen tidigare år. 

Organisationsnummer Namn Röstvärde % 

                     
 % 

                     
 % 

                     
 % 

10. Har företaget etablerat/förvärvat  
dotter-, dotterdotterbolag o.s.v.  
i Sverige under 2017? 

 Ja  

 Nej  Gå till fråga 12 
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11. Vilka dotter-, dotterdotterbolag o.s.v. etablerades/förvärvades i Sverige under 2017? 

Här efterfrågas endast ägda dotterbolag där koncernen äger minst 50% av bolaget Systerbolag eller 
samarbetspartners ska inte uppges. Ni behöver inte heller uppge den svenska koncernmodern. 

Organisationsnummer Namn Röstvärde % 

                     
 % 

                     
 % 

                     
 % 

12. Hur lång tid tog det att ta fram uppgifterna och fylla i blanketten? (Frivillig uppgift) 

 
minuter 

Kommentarer 

 

Kontaktperson 
Namn (v.g. texta) Telefon (även riktnr.) 

E-post Mobil 

Webbadress 

Tack för er medverkan! 


