Suécia

Registos comerciais a nível dos Estados-Membros - Suécia
Esta secção dá-lhe uma visão geral do registo comercial da Suécia.
Qual é o conteúdo do registo comercial sueco?
O Serviço de Registo de Empresas da Suécia mantém vários registos que disponibilizam informação sobre empresas (ou seja,
sociedades registadas). É possível aceder à informação constante destes registos utilizando um motor de pesquisa acessível
na Internet ou contactando o Serviço de Registo de Empresas da Suécia.
Estes registos são a seguir designados conjuntamente por registo comercial sueco.
O registo comercial sueco disponibiliza informações sobre, por exemplo:
Firmas e endereços das sociedades
Número de registo
Responsáveis da empresa (nomeadamente, membros do conselho de administração)
Relatório anual de contas
Estatutos
Certidões de registo
Falência.
O registo é gerido pelo

Serviço de Registo de Empresas da Suécia.

O acesso ao registo comercial é gratuito?
É possível aceder gratuitamente às informações constantes do registo comercial através de contacto telefónico para o Serviço de
Registo de Empresas. Em geral, os pedidos de extratos do registo estão sujeitos ao pagamento de uma taxa.
O motor de pesquisa na Internet possibilita o acesso gratuito a informações sobre a firma, o número de registo e a situação da
sociedade. Os seguintes serviços estão acessíveis exclusivamente a utilizadores registados e mediante pagamento:
Responsáveis da empresa (nomeadamente, membros do conselho de administração)
Relatório anual de contas
Estatutos
Certidões de registo
Informações mais pormenorizadas sobre falências e liquidações.
Qual a fiabilidade dos documentos que constam do registo?
As informações sobre sociedades suecas de responsabilidade limitada são publicadas nos termos do disposto no artigo 2.º da
Diretiva 2009/101/CE.
As sociedades suecas de responsabilidade limitada inscritas pela primeira vez, bem como eventuais alterações às mesmas, são
inscritas no Serviço de Registo de Empresas da Suécia.
O artigo 2.º da Diretiva 2009/101/CE exige que Estados-Membros assegurem a divulgação, pelas sociedades, de determinados
atos e indicações. O artigo 3.º-A, n.º 2, exige ainda que os Estados-Membros forneçam estas informações para publicação no
Portal Europeu da Justiça.

No caso da Suécia, as informações inscritas são publicadas no Jornal Oficial da Suécia (Post- och Inrikes Tidningar).
Poderá encontrar mais informações sobre as sociedades suecas no sítio Web do Serviço de Registo de Empresas
bolagsverket.se/en.
O Jornal Oficial da Suécia pode ser consultado através do sítio Web do Serviço de Registo de Empresas
bolagsverket.se/en.

http://www.

http://www.

Como pesquisar no registo comercial?
Para receber informações constantes do registo, qualquer pessoa pode contactar o Serviço de Registo de Empresas por carta,
correio eletrónico ou telefone.
As pesquisas realizadas com o motor de busca podem ser efetuadas introduzindo a firma e o número de registo da sociedade. As
informações que se seguem estão acessíveis exclusivamente a utilizadores registados e mediante pagamento:
Responsáveis da empresa (nomeadamente, membros do conselho de administração)
Relatório anual de contas
Estatutos
Certidões de registo
Informações mais pormenorizadas sobre falências e liquidações.
Arquivos do registo comercial sueco
O registo contém informações desde 1897. Consoante o tipo de dados, as informações começaram a ser informatizadas em
1982. Desde 2002, todas as informações inseridas no registo são convertidas em formato digital.
Ligações úteis

Registo Europeu de Empresas (EBR)
As diferentes versões linguísticas desta página são da responsabilidade dos respetivos Estados-Membros. As traduções da
versão original são efetuadas pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional competente pode, no entanto, ter
introduzido alterações no original que ainda não figurem nas respetivas traduções. A Comissão Europeia declina toda e qualquer
responsabilidade quanto às informações ou aos dados contidos ou referidos neste documento. Por favor, leia o aviso legal para
verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta página.
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