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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT (EU) 2020/…
av den 23 december 2020
om bemyndigande för kommissionen att rösta för en ökning
av Europeiska investeringsfondens auktoriserade kapital

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA
BESLUT
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 173.3,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,
efter att ha hört Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,
i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet1, och

1

Europaparlamentets ståndpunkt av den 15 december 2020 (ännu inte offentliggjord i EUT)
och rådets beslut av den 22 december 2020.
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av följande skäl:
(1)

Artikel 5.2 i stadgarna för Europeiska investeringsfonden (fonden) föreskriver att fondens
auktoriserade kapital får ökas genom beslut av fondens bolagsstämma (bolagsstämman)
med en majoritet av 85 % av de avgivna rösterna.

(2)

Med tanke på de förväntade effekterna av covid-19-krisen och i syfte att bidra till unionens
och fondens insatser mot krisen genom genomförandet av den föreslagna
Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av InvestEU-programmet som en
del av den fleråriga budgetramen för åren 2021–2027 och genom ytterligare utveckling av
fondens roll i förvaltningen av nationella och regionala program, är det nödvändigt att
omedelbart öka fondens auktoriserade kapital med 2 870 000 000 EUR.

(3)

Fondens styrelse (styrelsen) har beslutat att till bolagsstämman lämna in en begäran om
godkännande av en ökning av fondens auktoriserade kapital med 2 870 000 000 EUR
genom emission av 2 870 nya andelar, och godkännande av villkoren, inbegripet för
betalning, för en sådan kapitalökning. Om kapitalökningen godkänns kommer varje ny
andel att ha ett nominellt värde av 1 000 000 EUR och varje tecknad andel kommer att
inbetalas till 20 % av dess nominella värde. Det skulle vara möjligt för bolagsstämman att
kräva betalning av återstående 80 % på de villkor som anges i artikel 7.3 i fondens stadgar.
Alla andelar, oavsett om de är befintliga eller nyemitterade, kommer att ha samma värde
och medföra lika rättigheter i alla avseenden.
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(4)

Styrelsen har föreslagit att de nya auktoriserade andelarna ska kunna tecknas under en enda
teckningsperiod som inleds omedelbart efter det att bolagsstämman godkänt
kapitalökningen och avslutas den 30 september 2021. Unionen kommer att kunna delta i
teckningen på de villkor som fastställs i bolagsstämmans beslut så snart den rättsakt som
godkänner unionens deltagande i kapitalökningen har trätt i kraft.

(5)

För att unionens företrädare vid bolagsstämman så snart som möjligt ska kunna rösta om
kapitalökningen anses det lämpligt att föreskriva ett undantag från de åttaveckors- och
tiodagarsperioder som avses i artikel 4 i protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i
Europeiska unionen, fogat till fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska
atomenergigemenskapen. Av samma skäl bör detta beslut träda i kraft dagen efter det att
det har offentliggjorts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
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Artikel 1
Kommissionen ska bemyndigas att, på unionens vägnar, vid Europeiska investeringsfondens
bolagsstämma rösta för den föreslagna ökningen på 2 870 000 000 EUR av fondens auktoriserade
kapital.

Artikel 2
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.
Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

Ordförande

Ordförande
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