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1 INLEDNING 
 

1.1  Problembakgrund 

Ett svenskt aktiebolag kännetecknas främst av att aktieägarna endast har ett begränsat 

ansvar för bolagets förpliktelser och inte personligen svarar för bolagets skulder.1 

Bolagets borgenärer kan således inte vända sig till aktieägarna för att få betalt för sina 

fordringar utan måste förlita sig på bolagets förmögenhetsmassa för att få ut sina 

pengar. Till skydd för borgenärerna ställer den svenska aktiebolagslagstiftningen upp 

ett antal kapitalskyddsregler som bolagen måste följa. Regeln om att ett aktiekapital om 

minst 100 000 kr måste tillföras ett nybildat privat aktiebolag är ett exempel på sådan 

kapitalskyddsregel.2 För borgenärerna är det vidare av intresse att det tillförda kapitalet 

finns kvar i bolaget och således finns det regler som stadgar att kapitalet inte får 

urholkas eller helt försvinna ur bolaget genom t.ex. för höga värdeöverföringar.3  

 

Vid årsskiftet 2005/2006 införs med största sannolikhet en ny aktiebolagslag. Det nya 

lagen innehåller en del nyheter på kapitalskyddsområdet, även om stora delar av 

gällande lagstiftning behålls. Syftet med kapitalskyddsreglerna i nya aktiebolagslagen 

är, precis som i gällande lagstiftning, att ytterst ge en grund för ett fungerande 

kreditliv.4 Borgenärerna skall våga låna ut pengar och lämna kredit utan att riskera att 

bli av med pengarna för all framtid. Genom de senaste årens konkursvåg har det dock 

visat sig, att reglerna till skydd för borgenärerna inte varit tillräckliga för att erbjuda 

borgenärerna ett tillfredsställande skydd mot illojala och olämpliga förfaranden där 

aktiebolag utnyttjas.5 

 

En fråga som dyker upp är således om de svenska kapitalskyddsreglerna borde ändras 

om de inte fyller sitt syfte. På många andra platser i världen, t.ex. i de flesta av USA:s 

                                                
1 Nya Aktiebolagslagen (2005:000) hädanefter kallad nya ABL, 1 kap 3 § 1st vilket motsvarar 1 kap 1 § 1 
st i gällande ABL. 
2 nya ABL I kap 5 § 1 st vilket motsvarar 1 kap 3 § 1 st i gällande ABL. Kapitalskyddsregler och 
borgenärsskyddsregler kommer i uppsatsen användas synonymt.  
3 nya ABL exempelvis 17 kap 3 § 
4 Nerep, s 11 
5 Brocker, Grapatin, s 88  
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delstater, kan aktiebolag bildas utan något krav på t.ex. minimikapital och där tycks 

kreditlivet fungera väl.6 

 

1.2 Problemformulering 

I uppsatsen ämnar jag göra en ändamålsprövning av kapitalskyddsreglerna i nya 

aktiebolagslagen. De problem jag valt att främst analysera är: 

 

Vilka för- och nackdelar för bolagets borgenärer medför kapitalskyddsreglerna i nya 

aktiebolagslagen? Hur skulle reglerna kunna ändras för att ge borgenärerna ett bättre 

skydd samt vilka skulle konsekvenserna av en ändring kunna bli? 

 

För att få ytterligare djup i uppsatsen ämnar jag även behandla följande frågeställning: 

 

Finns det regler i den amerikanska eller norska rättsordningen som skulle kunna tjäna 

som förebilder vid en eventuell ändring av de svenska kapitalskyddsreglerna? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera huruvida kapitalskyddsreglerna i nya ABL är till 

fördel eller nackdel för bolagets borgenärer eller inte. Vidare är syftet med uppsatsen 

att, bl.a. genom att studera utländsk rätt, analysera hur kapitalskyddsreglerna skulle 

kunna ändras för att ge borgenärerna ett bättre skydd samt vilka konsekvenserna av en 

ändring skulle kunna bli. 

1.4 Metod 

För att kunna redogöra för hur kapitalskyddsreglerna i nya ABL ser ut, kommer jag att 

utgå från propositionen till ny aktiebolagsstiftning, statens offentliga utredningar och 

doktrin. Förutom den svenska regleringen kommer jag även att grundläggande redogöra 

för den EG-rättsliga regleringen, eftersom EG: s reglering har stor betydelse på 

bolagsrättens område. Fokus vid beskrivningen kommer att ligga på EG: s andra 

bolagsdirektiv, eftersom direktivet bl.a. behandlar aktiekapitalets storlek, inbetalning, 

utbetalning och minskning. Redogörelsen av de svenska och EG-rättsliga 

                                                
6 Andersson 2002, s 11. 
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kapitalskyddsreglerna gör jag för att, i analysen, kunna komma fram till vilka för- och 

nackdelar som reglerna medför för bolagets borgenärer samt hur reglerna skulle kunna 

ändras för att ge borgenärerna ett bättre skydd. 

 

För att sätta den svenska rätten i ett större sammanhang, redogörs även för hur norsk 

och amerikansk kapitalskyddslagstiftning ser ut. Huruvida kapitalskyddsregler tillämpas 

i dessa länder eller inte, samt vilka skäl som ligger bakom regleringen. Anledningen till 

varför dessa länder valts är flera. Den norska aktiebolagslagstiftningen var länge lik den 

svenska men har genom senare års reformering kommit att skilja sig från vår 

lagstiftning på flera punkter. Av intresse för uppsatsen är därför att titta närmare på i 

kapitalskyddsreglerna skiljer sig åt länderna emellan. Att Norge, till skillnad från 

Sverige, står utanför EU, gör studien än mer intressant.   

 

USA har jag valt främst för att landet anses vara föregångsland för aktiebolagsrättslig 

lagstiftning och har på många sätt influerat den svenska och EG-rättsliga regleringen. 

Över de senaste decennierna har den amerikanska regleringen dock förändrats och 

numera är de amerikanska och europeiska kapitalskyddsreglerna olika varandra på flera 

områden. Precis som vid studien av den norska lagstiftningen är det av intresse att titta 

på orsakerna till skillnaderna i kapitalskyddsregleringen. Studierna av ländernas 

lagstiftning gör jag för att, i analysen, kunna komma fram till om jag anser att reglerna i 

dessa system skyddar bolagets borgenärer på ett bättre sätt än vad den svenska 

regleringen gör.  

 

Förutom att redogöra för svenska, EG-rättsliga och vissa utländska kapitalskyddsregler 

kommer jag även att studera förarbeten och doktrin, för att presentera åsikter om de 

svenska kapitalskyddsreglerna. Detta görs för att få en uppfattning om hur väl de 

svenska reglerna är förankrade hos insatta jurister och experter på området. 

 

När kapitalskyddsreglerna ändras för att ge borgenärerna ett bättre skydd påverkas även 

andra bolagsintressenter, främst aktieägarna. I uppsatsen kommer fokus att ligga främst 

på borgenärerna och deras behov av ökat skydd men då en intressekonflikt uppstår 

mellan borgenärerna och andra bolagsintressenter kommer jag även, i den mån det är 

möjligt, att analysera hur andra bolagsintressenter påverkas av en eventuell 

regeländring.  
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1.5 Avgränsningar 

För att avgränsa min studie har jag, vid min redogörelse av de olika 

kapitalskyddsformerna, valt att inte gå närmare in på reglerna som gäller vid olika 

sorters emissioner, t.ex. ny- och fondemissioner. Inte heller finns det plats i uppsatsen 

för att redogöra för vad som gäller vid fusioner eller vid delning av aktiebolag.  

 

I framställningen kommer jag att utgå från den traditionella aktiebolagsstrukturen och 

därmed inte behandla koncerner eller andra bolagskonstruktioner. 

1.6 Disposition 

Uppsatsens andra kapitel börjar med en kort beskrivning av vad som kännetecknar ett 

aktiebolag, vilka dess bakomliggande ändamål är samt varför vi har aktiebolagsrättslig 

lagstiftning. Därefter redogös ingående för hur kapitalskyddsreglerna i nya 

aktiebolagslagen ser ut samt vilka motiv som ligger bakom regleringen. 

 

I det tredje kapitlet redogörs övergripande för hur den EG rättsliga regleringen ser ut på 

området. I kapitlets centrum ligger det andra bolagsdirektivet, även kallad 

kapitaldirektivet, och dess kapitalskyddsregler.   

 

I det fjärde kapitlet blickar jag utomlands och beskriver hur kapitalskyddsreglerna ser ut 

i Norge och USA, samt vilka skäl som ligger bakom regleringen. Kapitlet innehåller 

även översiktlig beskrivning av kapitalskyddslagstiftningens utveckling i dessa länder.  

 

I uppsatsens femte kapitel presenteras kort några av de många olika åsikter som finns i 

doktrin och förarbetena rörande kapitalskyddsreglerna i Sverige.   

 

Det sjätte kapitlet innehåller en argumentation och analys av de för- och nackdelarna 

för borgenärerna som finns i de svenska kapitalskyddsreglerna. I kapitlet finns även 

förslag på hur kapitalskyddsreglerna skulle kunna ändras samt vilka konsekvenserna av 

en ändring skulle kunna bli. Slutligen innehåller kapitlet även en analys av om det finns 

norska eller amerikanska kapitalskyddsregler som skulle kunna tjäna som förebilder vid 

en eventuell ändring av de svenska reglerna. 
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Uppsatsens sjunde och sista kapitel innehåller en sammanfattande analys av de åsikter 

som presenterades i det sjätte kapitlet.  
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2  SVENSKA KAPITALSKYDDSREGLER 
 

2.1  Övergripande ändamål med aktiebolag och dess lagstiftning 

I det svenska näringslivet fyller aktiebolagen en viktig funktion. Genom bolagens varu- 

och tjänsteproduktion skapas arbetstillfällen åt medborgarna och staten får in skatt. För 

att den viktiga funktionen skall kunna bedrivas krävs en fungerande 

aktiebolagslagstiftning som underlättar och uppmuntrar näringsverksamheten.7 

 

Ett övergripande ändamål med den svenska aktiebolagslagstiftningen är att främja 

omsättningen av varor och tjänster. Ett stort utbud av varor och tjänster är en viktig del 

av en fungerande marknadsekonomi. Finns ett stort utbud, leder det till 

kundkonkurrens, vilket i sin tur leder till lägre priser och högre effektivitet. För det 

fungerande näringslivet är det även viktigt att aktiebolagen kan locka till sig riskvilligt 

kapital. Saknas förmågan att attrahera kapital är det svårt att finansiera affärsidéer och 

uppfinningar, vilket i viss mån kan leda till att samhällsutvecklingen saktar in.8  

2.2  Ny aktiebolagslag 

Sedan flertalet år tillbaka pågår ett omfattande arbete med att ta fram en ny 

aktiebolagslag, eftersom den gällande lagen anses föråldrad. Den nuvarande lagen 

antogs 1975 och mycket har förändrats i svenskt näringsliv och internationellt sedan 

mitten av 70-talet. Inte bara har antalet svenska aktiebolag ökat drastiskt de senaste 30 

åren, nu finns ca 300 000 bolag registrerade, utan Sverige har dessutom blivit medlem i 

EU, järnridån har försvunnit och kapital flödar näst intill fritt mellan länderna i 

västvärlden.9 

 

Genom den ökade internationaliseringen har ägarstrukturen i främst publika bolag 

ändrats och det utländska ägandet har ökat väsentligt. Ägarstrukturen har även ändrats 

genom att fler fonder, försäkringsbolag och pensionsfonder har köpt in sig i bolagen. 

De fysiska personer som tidigare ägde merparten av aktiebolagens aktier har det senaste 

decenniet fått sitt inflytande kraftigt reducerat. Förändringarna på finansmarknaden har 
                                                
7 Andersson 1995, s 127 f. 
8 Id. 
9 Prop. 2004/05:85 s 197. 
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även påverkat förutsättningarna för bolagen att skaffa kapital och med inträdet i EU har 

bolagens möjlighet att locka kapital på den europeiska marknaden ökat. 10 

 

Alla förändringar som har skett, har lett till ett behov av en övergripande förändring av 

den svenska aktiebolagslagstiftningen. Efter lång tids arbete lade regeringen den 10 

mars 2005 fram proposition 2004/05:85 om ny aktiebolagslag, vars regler väntas träda i 

kraft den 1 januari 2006. 

2.3  Kännetecken för ett aktiebolag 

Innan jag går in på hur kapitalskyddsreglerna i nya aktiebolagslagen11 ser ut, vill jag 

först kort klargöra vad som kännetecknar ett aktiebolag och hur bolaget skiljer sig från 

andra associationsformer.  

 

Ett aktiebolag blir juridisk person i samband med dess registrering. När bolaget blivit 

juridisk person har det fått rättskapacitet och kan förvärva rättigheter och ikläda sig 

skyldigheter samt föra talan inför domstol och andra myndigheter.12  Det finns två typer 

av aktiebolag, privata aktiebolag och publika aktiebolag. Reglerna i nya ABL är i hög 

grad desamma för båda aktiebolagsformerna och skiljer sig bara på ett fåtal punkter 

t.ex. gällande aktiekapitalets storlek och möjligheten för publika, men inte privata, 

bolag att vända sig till allmänheten för att skaffa kapital. För att ett aktiebolag skall 

kunna bildas krävs ett minimikapital på 100 000 kr för ett privat aktiebolag och 500 000 

kr för ett publikt.13   

 

Varje aktiebolag måste ha en styrelse med uppgift att förvalta bolagets angelägenheter, 

vilket inkluderar att följa de kapitalskyddsregler som nya ABL ställer upp.  Om bolaget 

är publikt måste även en verkställande direktör finnas med uppgift att handha den 

löpande förvaltningen. I varje aktiebolag måste det vidare finnas en revisor som 

kontrollerar styrelsen och den verkställande direktören samt granskar bolagets 

årsredovisning och bokföring.14 

 
                                                
10 Id. 
11 Hädanefter kallad  nya ABL. 
12 Nya ABL 2 kap 25 §  vilken i princip motsvarar 2 kap 13 § i gällande ABL. 
13 Nya ABL 1 kap 5, 7, 14 §§ vilka  i  princip motsvarar 1 kap 3, 4 §§ i gällande ABL. 
14 Nya ABL 8 kap 1, 50 §§ vilka i princip motsvarar 8 kap 1, 23 §§ i gällande ABL samt nya ABL 9 kap 
1,3 §§ vilka i princip motsvarar 10 kap 1,3 §§ i gällande ABL. 
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I grund och botten har alla aktier lika rätt i bolaget15, aktier av samma slag och serie får 

inte ge olika utdelning eller medföra olika rösträtt.16 Aktieägarnas rätt att besluta i 

bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämman och där råder oftast 

majoritetsprincipen, dvs. den/de som innehar majoriteten av rösterna beslutar om 

bolaget. Till skydd för aktieägarna utgår nya ABL från att alla aktier fritt kan överlåtas 

och förvärvas. 17 

 

Det som först och främst skiljer ett aktiebolag från andra typer av associationer t.ex. ett 

handelsbolag eller kommanditbolag är att aktiebolagets ägare i princip inte svarar 

personligen för bolagets förpliktelser utöver inbetalningen av aktiekapitalet.18 Bolagets 

borgenärer kan således inte vända sig till aktieägarna för att få betalt för sina fordringar, 

utan måste förlita sig på aktiebolagets förmögenhetsmassa för att få ut sina pengar. 

 

Syftet med aktiebolagets verksamhet är i regel att bereda vinst åt aktieägarna. 

Vinstsyftet innebär dock inte att aktieägarna kan bestämma över bolagets förmögenhet 

hur som helst, utan aktieägarnas vinstintresse måste vägas mot borgenärernas intresse 

av att få betalt för sina fordringar.19 För att hindra aktieägarna från att fritt disponera 

över bolagets förmögenhet och i slutändan tömma bolaget på dess tillgångar ställer nya 

ABL upp vissa regler till skydd för bolagets borgenärer och dess kapital.  

2.4  Skydd för bolagets borgenärer 

Kapitalskyddsreglerna i nya ABL är uppbyggda kring aktiekapitalet. Hur stort 

aktiekapitalet skall vara och reglerna om dess inbetalning, syftar till att skapa en garanti 

för att bolaget har en förmögenhetsmassa av viss storlek och att denna 

förmögenhetsmassa har ett verkligt innehåll i form av tillgångar av lös eller fast 

egendom. Aktiekapitalet skall fungera som säkerhet för fordringsägarna om bolaget går 

med förlust på grund av dåliga affärer. Eftersom borgenärerna enbart kan få betalt ur 

bolagets förmögenhetsmassa är lagstiftarens tanke att skydda bolagets borgenärer 

                                                
15 Även kallad likhetsprincipen. 
16 Bolagsordningen kan dock stadga att bolaget får ge ut aktier av olika serier med olika rätt till utdelning 
och/eller med olika rösträtt.  
17 Nya ABL 7 kap 1 § vilket motsvarar 9 kap 1 § i gällande ABL samt nya ABL 4 kap 7 § vilken i princip 
motsvarar 3 kap 2 § i gällande ABL. 
18 Nya ABL 1 kap 3 § vilken i princip motsvarar 1 kap 3 § i gällande ABL. 
19 Andersson 2002, s 9. 
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genom att skapa en nettoförmögenhet som skall fungera som en slags buffert.20 Det är 

dock inte bara borgenärerna som har intresse av det finns en buffert, t.ex. staten och 

bolagets anställda vill ha säkerhet för sina anspråk på skatter och avgifter respektive lön 

och andra ersättningar.21 

 

Att motivet till kapitalskyddsreglerna är borgenärsskyddet framgår av propositionen till 

nya ABL. ”Aktiebolaget kännetecknas av att de som deltar i bolaget, aktieägarna, inte 

ansvarar personligen för bolagets förpliktelser. Denna frihet från personligt ansvar 

balanseras av ett flertal regler som syftar till att ge bolagets borgenärer ett visst skydd, 

framför allt regler om att det i bolaget skall finnas ett aktiekapital” 22  

 

Till skydd för bolagets intressenter delas bolagets kapital upp i fritt eget kapital och 

bundet eget kapital.23 Till det förstnämnda räknas fria fonder, balanserad vinst eller 

förlust samt vinst eller förlust för räkenskapsåret. Till det sistnämnda räknas bl.a. 

aktiekapital, uppskrivningsfond och reservfond.24 Över det fria, men inte det bundna, 

kapitalet får aktieägarna i princip fritt disponera. Den bakomliggande tanken till 

reglerna är att det alltid skall finnas en marginal mellan bolagets tillgångar och skulder 

som inte står till aktieägarnas förfogande. Principen om skyddet för det bundna 

kapitalet kommer till uttryck i nya ABL bl.a. genom att en värdeöverföring inte får äga 

rum, om det inte efter överföringen finns full täckning för bolagets bundna kapital.25 

2.4.1 Tvingande och dispositiva regler  

I nya ABL, liksom i gällande ABL, ställs det upp tvingande och dispositiva regler. Att 

en regel är tvingande betyder att en avvikelse därifrån inte kan ske ens med samtliga 

aktieägares samtycke. De tvingande reglerna syftar till att främst skydda borgenärerna, 

men även andra tredje män t.ex. anställda och presumtiva aktieköpare. Principen om 

skyddet för det bundna kapitalet och reglerna om tillförande av aktiekapital är exempel 

på tvingande regler uppställda i borgenärernas intresse. De dispositiva reglerna, som 

syftar till att skydda främst minoritetsaktieägare, är inte utformade på samma sätt som 

                                                
20 Nettoförmögenhet = bruttovärdet av tillgångarna minus skulderna, Andersson 2002, s 9. 
21 Andersson 1995, s 133. 
22 Prop. 2004/05:85 s 196. 
23 Hädanefter kallat fritt respektive bundet kapital. 
24 Årsredovisningslagen (1995:1554), förslag till nya 5 kap 14 §. 
25 Prop. 2004/05:85 s 109, förslag till nya ABL 17 kap 3 §. 
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de tvingande reglerna och kan åsidosättas om alla aktieägare är överens därom. 26 Till 

dessa regler kan exempelvis räknas beslut om formen för värdeöverföring, t.ex. förtäckt 

vinstutdelning.  

 

De dispositiva och tvingande reglerna skiljer sig även åt gällande rättsföljden av beslut 

fattade i strid med reglerna. Beslut som strider mot de dispositiva reglerna kan klandras 

inom en viss tidsfrist, vanligen inom tre månader från att beslutet tagits.27 Väcks inte 

talan inom den förskrivna tidsfristen, blir beslutet gällande och kan verkställas. Beslut 

som strider mot de tvingande reglerna räknas däremot som nulliteter, dvs. helt ogiltiga. 

Sker verkställande av dessa beslut kan skadestånd aktualiseras.28 

2.5  Kapitalskyddets olika delar 

Enkelt kan lagstiftningens regler till skydd för bolagets borgenärer delas in i tre delar, 

plikten att tillskjuta kapital vid bolagets bildande, begränsningar i bolagets rätt att 

disponera över tillskjutet kapital och reglerna om tvångslikvidation.29 

2.5.1 Plikten att tillskjuta kapital vid bolagets bildande 

Kravet på att ett aktiebolag skall tillskjutas kapital har funnits i över 150 år. Redan den 

första svenska aktiebolagslagen, 1848 års förordning angående aktiebolag, förutsatte att 

det skulle finnas ett fast aktiekapital i aktiebolaget. Något krav på hur stort kapitalet 

skulle vara fanns inte, utan minimikrav infördes först genom 1895 års aktiebolagslag. 

Riksdagen fastställde då att alla aktiebolag skulle ha ett minimikapital om minst 5000 

kr.30 

 

Reglerna om tillskott av kapital vid bolagets bildande är inte speciellt kontroversiella. 

Den bakomliggande tanken är att det kapital som bolaget säger sig ha också skall ha 

tillförts bolaget.31 Tillförandet av minimikapitalet blir fullgjord när pengarna satts in på 

ett konto, öppnat av stiftarna hos en bank, kreditmarknadsföretag eller motsvarande 

kreditinstitut i en stat inom EES.32  

                                                
26 Nerep, s 14. 
27 Nya ABL 7 kap 51 § vilket i princip motsvarar  ABL 9 kap 40 §. 
28 Nerep, s 15 ff, Nya ABL 17 kap 7 § vilket motsvarar 15 kap 1 § i gällande ABL. 
29 Sacklén, SvJT 1994 s 137. 
30 SOU 1992:83, s 124. 
31 Sacklén, SvJT 1994 s 138. 
32 Nya ABL 2 kap 17 § vilket till stor del motsvarar 2 kap 12 § i gällande ABL. 
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Förutom pengar kan tillskjutande av minimikapitalet ske i form av apportegendom, dvs. 

egendom som kan förväntas komma till nytta i bolagets fortsatta verksamhet.33 Att 

egendomen är rätt värderad och inte satt för högt skall intygas av en auktoriserad 

revisor.34 I nya ABL stadgas att betalning med apportegendom skall ske genom att 

apportegendomen avskiljs för att ingå i bolagets egendom. Anledningen därtill är för att 

säkerställa att sakrättsligt skydd uppkommit, vilket innebär att egendomen inte kan tas i 

anspråk av inbetalarens fordringsägare. 35 

2.5.2 Dispositionsbegränsningar 

Begränsningar i bolagets rätt att disponera över tillskjutet kapital är den viktigaste delen 

av reglerna till skydd för bolagets borgenärer. Tanken bakom reglerna är att det bundna 

kapitalet inte skall kunna återbetalas till aktieägarna utan att borgenärerna fått tillfälle 

att motsätta sig åtgärden.36  

 

2.5.2.1 Värdeöverföring 

I gällande ABL finns ett utdelningsförbud som stadgar att utbetalning till aktieägarna av 

bolagets medel endast får ske enligt bestämmelserna om vinstutdelning, förvärv av egna 

aktier, nedsättning av aktiekapital, uttag ur reservfonden eller överkursfonden samt 

utskiftning vid bolagets likvidation.37 Bestämmelsen träffar inte alla utbetalningar från 

aktiebolaget utan omfattar endast utbetalningar som reducerar bolagets egna kapital.38 I 

nya ABL används begreppet värdeöverföring istället för utbetalning. Ordet utbetalning 

har ansets missvisande då det egentligen täcker mer än bara utbetalning i pengar.  

 

Begreppet ”otillåten värdeöverföring” skall ses som ett samlingsbegrepp för alla 

affärshändelser som inte har rent affärsmässig karaktär och som leder till att bolagets 

förmögenhet minskar. Med affärshändelse menas alla förändringar i storleken och 

sammansättningen av bolagets förmögenhet som beror på företagets ekonomiska 

relationer med omvärlden, t.ex. in och utbetalningar eller uppkomsten av fordringar 

eller skulder. Till otillåtna värdeöverföringar räknas därmed t.ex. försäljning av 

                                                
33 Nya ABL 2 kap 6 § vilket i princip motsvarar 2  kap 2 § i gällande ABL. 
34 Nya ABL 2 kap 19 § vilket motsvarar 2 kap 9 § 4 p i gällande ABL. 
35 Nya ABL 2 kap 18 §, Prop. 2004/05:85 s 234 f. 
36 Sacklén, SvJT 1994, s 140. 
37 Gällande ABL 12 kap 2 §. 
38 Johansson, s 83. 
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egendom till underpris, förvärv av egendom till överpris, betalning av lön för arbete 

som inte alls eller endast delvis motsvaras av utbetalningen osv.39 

 

Tillåtna värdeöverföringar kommer i den nya lagen att, förutom vinstutdelning, vara 

bl.a. förvärv av egna aktier, minskning av aktiekapitalet för återbetalning till 

aktieägarna, gåva till allmännyttigt ändamål samt i viss mån även förtäckt 

vinstutdelning. Reglerna om värdeöverföring träffar inte bara aktieägarna utan även 

tredje man berörs.40 

 

2.5.2.2 Värdeöverföring i form av vinstutdelning 

Det vanligaste sättet för ett aktiebolag att föra över överskott till sina aktieägare är 

genom vinstutdelning. Till skydd för bolagets borgenärer måste dock bolaget vid 

vinstutdelning, precis som vid all annan form av värdeöverföring, iaktta dels en 

beloppsspärr och dels en försiktighetsspärr. Dessa regler innebär att endast en viss del 

av det egna kapitalet kan delas ut. Beloppsspärren slår fast att bolaget inte får 

genomföra en värdeöverföring om det inte, omedelbart efter överföringen, finns full 

täckning för det bundna kapitalet.41  

 

I vissa fall är det dock inte försvarbart att bolaget för över medel till aktieägarna trots att 

det bundna kapitalet inte berörs. Den s.k. allmänna försiktighetsregeln stadgar att en 

värdeöverföring enbart får ske om den framstår som försvarlig. Hur mycket kapital som 

måste behållas i bolaget skall bedömas mot bakgrund av förhållandena i det enskilda 

fallet och de särskilda omständigheter som bolaget verkar under. Särskilt skall beaktas 

de krav på eget kapital som verksamhetens art, omfattning och risk ställer. Extra 

försiktighet bör således iakttas när det gäller värdeöverföring från bolag med 

konjunkturberoende eller på annat sätt riskfylld verksamhet. Det krav på ”försvarligt” 

kapital som finns i nya ABL är en ny företeelse. I gällande lagstiftning finns ett krav på 

att utdelningen inte får strida mot god affärssed. Den regeln plockas bort i den nya 

lagstiftningen, eftersom den anses allt för diffus och saknar bedömningsstandard.42  

 

                                                
39 Prop. 2004/05:85 s 242 f. 
40 Nerep, s 57. 
41 Sacklén s 161, Prop. 2004/05:85 s 245 ff. 
42 Prop. 2004/05:85 s 245 ff. 
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Vid bedömningen skall vidare hänsyn tas till bolagets konsolideringsbehov, kortsiktiga 

betalningsförmåga och ställning i övrigt. Kravet på konsolideringsbehov innebär att det 

skall göras en omfattande bedömning av bolagets ekonomiska ställning och bolagets 

möjligheter att på sikt infria sina förpliktelser.43  

 

Vid vinstutdelning är det viktigt att skilja mellan öppna och förtäckta vinstutdelningar. 

En öppen vinstutdelning sker vanligen genom att bolagets verkställande organ, efter 

regelrätt stämmobeslut, överför pengar till aktieägarna. En förtäckt vinstutdelning sker 

däremot genom olika slags avtal, t.ex. köp eller pantförskrivning, som i realiteten 

innebär ett vederlagsfritt förfogande över bolagets tillgångar.44 Ett exempel på detta är 

när företaget överlåter egendom till aktieägare till ett pris som understiger 

marknadsvärdet.45  

 

Om samtliga aktieägare är överens därom, får en värdeöverföring ske genom förtäckt 

vinstutdelning. Med samtliga aktieägare menas just samtliga, det räcker således inte 

med viss majoritet eller att alla närvarande på bolagsstämman är överens.46  

 

2.5.2.3 Rättsföljden av otillåtna värdeöverföringar 

Rättsföljden av en otillåten värdeöverföring blir ogiltighet och skyldighet för 

mottagaren att återge hela eller delar av vad som mottagits. Hur mycket som skall 

betalas åter beror på vilken regel som bolaget brutit mot. Har exempelvis en regel om 

beslutsunderlag åsidosatts, t.ex. om bolagsstämman inte har fastställt balans- och 

resultaträkningen, skall hela det utbetalade beloppet återföras. Har istället 

beloppspärregeln åsidosatts, behöver bara skillnaden mellan vad som mottagits och vad 

som lovligen kunnat betalas ut återbetalas. Mottagaren behöver således, i sista fallet, 

enbart betala åter det olagligen överförda beloppet.47 

 

Skyldigheten att återge det som olovligen mottagits är inte absolut i alla situationer. I 

förslaget till nya ABL föreslås att, om en värdeöverföring har skett i strid med vissa 

bestämmelser ”… skall mottagaren återbära vad han eller hon uppburit, om bolaget 

                                                
43 Id. 
44 Andersson 2002, s 32. 
45 Andersson 2002, s 37. 
46 Svensson, s 93. 
47 Prop. 2004/05:85 s 754 ff. 
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visar att han eller hon insåg eller bort inse att värdeöverföringen stod i strid med denna 

lag” 48 Detta gäller vid värdeöverföringar som är formenligt beslutade men som strider 

mot aktiebolagslagen av någon anledning och som sker i form av utdelning, 

återbetalning till aktieägarna vid minskning av aktiekapitalet eller gåva till 

allmännyttigt ändamål.49 

 

Har olovlig värdeöverföringen skett i form av sak som inte kan delas kan läget bli 

problematiskt. I doktrinen kan utläsas meningsskiljaktigheter angående rättsföljden. En 

möjlig lösning är att är att mottagaren lämnar ersättning för den delen av egendomen 

som överförts olovligen.50 Det mest troliga som sker är dock att mottagaren får lämna 

tillbaka hela egendomen och får kompensation för den lovliga delen av 

värdeöverföringen. Om den egendom som har överförts har överlåtits vidare eller 

förstörts, bortfaller inte ansvaret i sig. Mottagaren måste då, i enlighet med allmänna 

principer om obehörig vinst, betala ett belopp som motsvarar det olagligen överförda 

värdet till bolaget. 51  

 

Värdeöverföringar som strider mot de tvingande borgenärsskyddsreglerna blir som 

nämnts aldrig giltiga, medan värdeöverföringar som strider mot reglerna till skydd för 

aktieägarna kan åsidosättas om alla aktieägare är överens därom.52 Mottagaren av en 

förtäckt vinstutdelning kan dock bli återbetalningsskyldig om han eller hon insett eller 

bort inse att den aktuella rättshandlingen innefattar en värdeöverföring från bolaget utan 

affärsmässig karaktär. Bevisbördan för den onda tron ligger hos bolaget.53 

 

2.5.2.4 Bristtäckningsansvar 

Om den som mottagit en värdeöverföring i strid med gällande regler inte kan ge åter 

vad som mottagits, t.ex. för att personen saknar tillgångar, så uppkommer 

bristtäckningsansvar. Det innebär att de personer som medverkat till överföringen blir 

personligt och solidariskt ansvariga för återbetalningen. Som exempel på medverkan 

kan nämnas en styrelseledamot som rekommenderat stämman att besluta om en olaglig 

värdeöverföring eller en aktieägare som har röstat för ett sådant beslut. Personligt 
                                                
48 Nya ABL 17 kap 6 §. 
49 Svensson, s 98. 
50 Andersson 2002, s 114. 
51 Prop. 2004/05:85 s 251. 
52 Se ovan under 2.4.1. 
53 Prop. 2004/05:85 s 394 f. 
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ansvar gäller även för dem som medverkat till verkställande av beslutet, t.ex. en 

verkställande direktör som har verkställt en utbetalning eller ingått ett avtal som innebär 

en olaglig värdeöverföring. Slutligen uppkommer ansvar även för den som medverkat 

till upprättandet eller fastställandet av en oriktig balansräkning som har legat till grund 

för beslutet om värdeöverföring, exempelvis en verkställande direktör som undertecknat 

en oriktig balansräkning eller en revisor som tillstyrkt den. För att ansvar skall 

uppkomma krävs inte i något fall att den medverkande själv skall ha erhållit något av 

det som olagligen överförts.54  

 

Ansvar uppkommer bl.a. för syrelseledamot, verkställande direktör och revisor som 

varit uppsåtlig eller oaktsam. För aktieägare eller annan krävs uppsåt eller grov 

oaktsamhet för att personligt ansvar skall aktualiseras. Strängare ansvar gäller för t.ex. 

styrelseledamot och verkställande direktör, eftersom de faktiskt företräder bolaget.55   

 

För en utomstående rådgivare, t.ex. en bank som hjälper till vid en värdeöverföring, 

innebär bristtäckningsansvaret inte någon långtgående undersökningsplikt beträffande 

överföringens laglighet. Får dock rådgivaren reda på, eller har påtaglig anledning att 

misstänka, att överföringen inkräktar på det bundna egna kapitalet eller strider mot 

försiktighetsregeln kan medverkaransvar komma i fråga.56  

 

Bristtäckningsansvaret kan jämkas efter samma principer som gäller för skadestånd. 

Jämkning kan därmed ske efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art, 

bristens storlek och omständigheterna i övrigt.57  

 

2.5.2.5 Minskning av aktiekapitalet. 

Det kan finnas flera anledningar till varför ett bolag kan behöva minska sitt aktiekapital. 

Den vanligaste anledningen är att aktiekapitalet till viss del är förbrukat och att bolaget 

genom att ändra relationen mellan det egna kapitalet och det registrerade kapitalet vill 

undvika en tvångslikvidation. Att genomföra en åtgärd av nämnda slag torde vara 

berättigat om aktiekapitalet är satt för högt i förhållande till bolagets verksamhet. En 

annan anledning kan vara att bolaget vill föra över värden till aktieägarna eller skaffa 

                                                
54 Prop. 2004/05:85 s 757 f. 
55 Id. 
56 Id. 
57 Prop. 2004/05:85 s 397.  
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större vinstutrymme för framtiden. Möjligheten till minskning av aktiekapitalet bidrar 

därmed till en större finansiell rörlighet.58   

 

Eftersom en minskning av aktiekapitalet inskränker på det bundna kapitalet är dock 

möjligheterna därtill begränsade.59 Enligt huvudregeln i nya ABL får en minskning 

enbart ske för återbetalning till aktieägarna, avsättning till fri fond samt för täckning av 

förlust. Tillvägagångssättet för minskningen är med eller utan indragning av aktier.60   

 

Ur borgenärernas synvinkel medför en minskning av aktiekapitalet för återbetalning till 

aktieägarna samma risker som uppkommer i samband med vinstutdelning. Det är därför 

logiskt att de regler som gäller vid värdeöverföring av vinstmedel även tillämpas vid 

återbetalning av aktiekapitalet. En återbetalning får därför endast ske under 

förutsättning att det efter minskningen finns full täckning för det bundna egna kapitalet 

samt att transaktionen inte strider mot försiktighetsregeln.61  

 

Vid minskning av aktiekapitalet för avsättning till fri fond sker en överföring inom 

bolaget till fritt eget kapital. Vid minskningstillfället behöver därför inte samma hänsyn 

tas till beloppsspärren eller försiktighetsregeln som vid återbetalning till aktieägarna. 

Delas dock det belopps som avsatts till fri fond senare ut, till aktieägare eller annan, kan 

det bara ske i enlighet med de regler som gäller för värdeöverföringar.62 

 

När det gäller minskningar av aktiekapitalet för täckning av förlust, får det bara ske om 

det inte finns fritt eget kapital som täcker förlusten. Finns fritt eget kapital, t.ex. i form 

av balanserad vinst, får förlusttäckning endast ske i den utsträckning förlusten 

överstiger vinsten. Vid samtliga minskningar av aktiekapitalet tas borgenärernas 

intresse tillvara genom att de borgenärer som motsäger genomförandet har rätt till full 

betalning eller betryggande säkerhet för sina fordringar. Efter minskning av 

aktiekapitalet gäller en treårig ”karenstid” under vilken bolaget inte får dela ut vinst. 

                                                
58 Prop. 2004/05:85 s 412. 
59 Id. 
60 Nya ABL 20 kap 1,2 §§. 1§ motsvar till viss del 6 kap 1 § i gällande ABL. 
61 Prop. 2004/05:85 s 418. 
62 Prop. 2004/05:85 s 420. 
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Om aktiekapitalet ökar med minst minskningsbeloppet, återfår bolaget dock 

vinstutdelningskapaciteten.63  

 

Lagstiftaren har valt att ytterligare stärka borgenärernas skydd genom att kräva särskilt 

tillstånd för verkställande av beslut om minskning för återbetalning till aktieägarna eller 

för avsättning till fria fonder. På grund av den ökande belastningen på landets 

tingsrätter kommer tillståndsgivningen, med nya ABL, att flyttas till Bolagsverket.64 

Enbart i de fall då borgenärerna motsäger sig en minskning avgörs frågan av rätten.65 

 

2.5.2.6 Förvärv av egna aktier 

Under hela 1900-talet fanns, i svensk rätt, ett förbud för aktiebolag att förvärva egna 

aktier annat än i undantagsfall. Först och främst fanns förbudet för att skydda bolagets 

borgenärer. Lagstiftaren ansåg att förvärv av egna aktier skulle få samma effekter som 

en återbetalning till aktieägarna i samband med en minskning av aktiekapitalet och ville 

med förbudet förhindra att de regler som gällde vid minskning av aktiekapitalet skulle 

kringgås.66  

 

En ytterligare anledning till förbudet var att lagstiftaren ansåg att börsnoterade bolag, 

genom förvärv av egna aktier skulle kunna påverka aktiemarknaden negativt. 

Förfarandet skulle kunna medföra risk för spekulation och stödköp av egna aktier med 

resultat att aktiekursen inte längre var objektiv.67 

 

Fördelarna med förvärv av egna aktier ansågs dock vara många. För privata aktiebolag 

skulle förvärv kunna vara till nytta främst i samband med ägarskiften, eftersom bolagets 

medel då skulle kunna användas för att köpa ut en ägare. För publika bolag skulle 

förvärv kunna leda till en effektivare användning av bolagets kapital och till ett bättre 

utnyttjande av resurser inom näringslivet.  

 

Då lagstiftaren ansåg att fördelarna övervägde nackdelarna togs förbudet för publika 

bolag att förvärva egna aktier bort i början av år 2000. Orsaken till varför privata bolag 

                                                
63 Nya ABL 20 kap 28, 30§§ vilka i princip motsvarar  6 kap 4, 5 §§ i gällande ABL. 
64 Tidigare Patent och Registreringsverket. 
65 Prop. 2004/05:85 s 418. 
66 Andersson 2002, s 91. 
67 Id. 
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inte omfattades av de nya reglerna hade att göra med beskattningsfrågor som ännu inte 

blivit lösta.68 

 

För privata bolag finns dock möjligheten till förvärv i undantagsfall fortfarande kvar. 

För dessa bolag är det tillåtet att förvärva egna aktier som det inte har betalas någon 

ersättning för. Det kan röra sig om aktier som ingår i en verksamhet som bolaget tar 

över. Det är även tillåtet att förvärva egna aktier för att förhindra likvidation eller på 

auktion ropa in aktier som utmätts för bolagets fordran.69  

 

När det gäller bestämmelsen om aktier som ingår i en verksamhet som bolaget tar över, 

skulle den bestämmelsen kunna tillämpas exempelvis när två bolag går samman. 

Situationen kan vara den att det överlåtande bolaget äger aktier i det övertagande 

bolaget, aktier som tillföljd av förvärvet övergår till det övertagande bolaget. Detta är 

dock enbart tillåtet om de förvärvade aktierna representerar en mindre del av bolagets 

aktiekapital.70  

 

Förvärv av egna aktier i undantagsfall ingår inte i begreppet värdeöverföring, vilket 

innebär att borgenärsskyddsreglerna inte är tillämpliga vid överföringar av detta slag.   

 

Den frihet som råder för publika bolag att förvärva egna aktier gäller i viss mån även 

försäljning av de återköpta aktierna.  Möjligheten att köpa och sälja egna aktier 

begränsas dock i flera avseenden. Förvärvet får endast ske på svensk eller utländsk 

börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad och 

förvärvserbjudandet måste rikta sig till alla aktieägare eller alla ägare av aktier av ett 

visst slag. Vidare får innehavet av egna aktier bara uppgå till högst tio procent av 

samtliga aktier i bolaget.71 

 

När publika bolag förvärvar egna aktier förs tillgångar över från bolaget till aktieägarna 

utan att det finns affärsmässiga skäl för det, något som kan skada bolagets borgenärer.  

Publika bolags förvärv av egna aktier jämställs av den anledningen med andra former 

av värdeöverföringar och omfattas av de borgenärsskyddsregler som gäller för dem. Det 
                                                
68 Prop. 2004/05:85 s 408. 
69 Nya ABL 19 kap 2 § vilket motsvarar 7 kap 4 § i gällande ABL.  
70 Prop. 2004/05:85 s 770. 
71 ”Regler rörande köp och försäljning av egna aktier” s 2.  
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är därför inte möjligt att förvärva egna aktier om förvärvet inkräktar på bolagets bundna 

kapital eller strider mot försiktighetsregeln.72 

 

Eftersom möjligheten för publika bolag att förvärva egna aktier är en relativt ny 

företeelse i svenskt näringsliv, har Näringslivets Börskommitté73 utfärdar regler om köp 

och försäljning av egna aktier. Reglerna, som är en del av det noteringsavtal som alla 

bolag på Stockholmsbörsen och på andra auktoriserade marknadsplatser har åtagit sig 

att följa, stadgar bl.a. hur återköp skall gå till, vad som gäller vid offentliggörande av 

beslut om återköp och vad som gäller rörande prospekt.74  

 

2.5.2.7 Låneförbudet 

I början av 1970- talet infördes ett förbud för aktiebolag att lämna lån till aktieägare och 

styrelseledamöter. En anledning därtill var att frånvaron av låneförbud ansågs vara 

förenat med betydande risker för bolagets borgenärer, eftersom aktieägarna kunde låna 

pengar från bolaget motsvarande det bundna kapitalet. En ytterligare anledning till 

förbudet var av skattemässig natur. Möjligheten för aktieägarna att fritt låna av bolagets 

medel utnyttjades nämligen i stor utsträckning för att undgå beskattning. Den som hade 

stort inflytande i bolaget kunde ta ut pengar ur bolaget för sin privata konsumtion och 

på så sätt undgå eller skjuta upp beskattning. 75   

 

Reglerna kring låneförbudet i nya ABL skiljer sig inte speciellt mycket från reglerna i 

gällande ABL. Kretsen av de personer som skall omfattas av förbudet för närståendelån 

behålls i huvudsak oförändrad. Reglerna innebär att ett aktiebolag inte får lämna 

penninglån till aktieägare, styrelseledamot eller verkställande direktör. Inte heller får 

lån lämnas till den som är gift, sambo, syskon, besvågrad eller släkting i rätt upp- eller 

nedstigande led med ovan nämnda personer. Utöver fysiska personer får inte heller 

penninglån lämnas till juridiska personer som någon av de först uppräknade personer 

har ett bestämmande inflytande över.76  

 

                                                
72 Prop. 2004/05:85 s 409. 
73 Näringslivets Börskommitté är en del av Föreningen för aktiemarknadsfrågor, vilken verkar för att 
främja god sed på aktiemarknaden.  
74 Johansson, s 90. 
75 Andersson 2002, s 140. 
76 Nya ABL 21 kap 1 § vilket i princip motsvarar 12 kap 7 § i gällande ABL.  
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Reglerna omfattar penninglån, utanför begreppet faller således t.ex. varukrediter och 

förskott på lön. Om transaktionen, med hänsyn till kredittidens längd, ränta eller annat 

kreditvillkor, i praktiken synes vara ett penninglån, skall dock reglerna tillämpas oavsett 

vad överföringen kallats.77 Med penninglån jämställs olika sorters säkerhet t.ex. borgen, 

pant och olika former av garantiåtaganden. Anledningen därtill är att risktagandet för 

bolaget i princip blir detsamma oavsett om bolaget går i borgen för lånet eller om 

bolaget själv lämnar lånet.  

 

Det finns emellertid vissa undantag från förbudet för närståendelån. Exempel därpå är 

givande av kommersiella lån, vilket innebär att lån som är avsedda uteslutande för 

mottagarens rörelse och som bolaget lämnar av affärsmässiga skäl kan tillåtas. 

Affärsmässigheten innebär att lånet, direkt eller indirekt, måste främja den verksamhet 

som bolaget driver. Det kan röra sig om att t.ex. lämna lån för att finansiera en 

verksamhet som bolaget själv skall delta i. Rörelsen måste dock existera vid 

lånetillfället, vilket betyder att lån givna i syfte för att mottagaren skall starta en rörelse 

därmed inte omfattas av undantaget. Bestämmelsen, att lånet skall vara avsedd 

uteslutande för gäldenärens verksamhet, finns främst för att förhindra lån för privat 

konsumtion.78 

 

Låneförbudsreglerna tar främst sikte mot dem som har väsentligt inflytande i bolaget, 

vilket innebär att lån till små aktieägare eller dennes närstående tillåts. Detta förutsätter 

att mottagarens sammanlagda aktieinnehav inte överstiger en procent av 

aktiekapitalet.79  

 

Rättsföljden av ett olagligt lån är ogiltighet med omedelbar återbäringsskyldighet, vilket 

överensstämmer med vad som gäller för otillåtna värdeöverföringar.  Till skillnad från 

vad som ibland gäller vid otillåtna värdeöverföringar inträder återbetalningsskyldighet, 

oberoende av mottagarens onda eller goda tro. Även vid olagligt ställande av säkerhet 

blir rättsföljden ogiltighet, men bara om den som mottog säkerheten var i ond tro vid 

mottagandet.80 Styrelseledamot eller verkställande direktör kan bli skadeståndsskyldig 

om han eller hon uppsåtligt eller av oaktsamhet medverkat till beslut om olagligt lån 
                                                
77 Prop. 2004/05:88 s 803. 
78 Prop. 2004/05:85 s 804. 
79 Nya ABL 21 kap 2 § 2 st vilket motsvarar 12 kap 7 § 1 st 4 p i gällande ABL. 
80 Prop. 2004/05:85 s  808. 
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eller om ställande av säkerhet. Detsamma gäller en aktieägare som agerat uppsåtligt 

eller grovt oaktsamt.81 Låneförbudet är även straffsanktionerat, vilket innebär att den 

som uppsåtligt eller av oaktsamhet/grov oaktsamhet medverkat till en överträdelse av 

bestämmelserna kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år. 82  Något 

bristtäckningsansvar av det slag som gäller vid otillåtna värdeöverföringar finns 

däremot inte. 

2.5.3 Reglerna om tvångslikvidation  

Den sista delen om reglerna till skydd för bolagets borgenärer tar sikte på 

tvångslikvidation vid allvarlig kapitalbrist.  

 

Ett aktiebolag kan upplösas genom likvidation, något som kan ske på frivillig väg eller 

genom tvång. Likvidation innebär att bolagets tillgångar realiseras för att betala skulder 

och för att fördela överblivna tillgångar på bolagets ägare.  

 

För att skydda bolagets borgenärer finns regler om att ett aktiebolag inte får fortsätta sin 

verksamhet om det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. 

När misstanke om att så är fallet måste styrelsen omedelbart låta upprätta en 

kontrollbalansräkning som bolagets revisorer skall granska. Kontrollbalansräkningens 

funktion är att fastställa huruvida bolagets ekonomiska ställning är sådan att bolaget har 

möjlighet att fortsätta sin verksamhet eller inte. Visar kontrollbalansräkningen att det 

egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet skall styrelsen kalla 

till bolagsstämma som skall besluta om bolaget skall likvideras eller inte.83 

 

Om kontrollbalansräkningen inte visar att det egna kapitalet understiger hälften av det 

registrerade aktiekapitalet och om bolagsstämman inte beslutar att bolaget skall 

likvideras, måste stämman inom åtta månader från den första bolagsstämman på nytt 

pröva frågan om bolaget skall träda i likvidation eller inte. För att likvidation då skall 

kunna undvikas måste det egna kapitalet uppgå till minst det registrerade 

aktiekapitalet.84  

 

                                                
81 Nya ABL 29 kap 1,3 §§ vilket motsvarar 15 kap 1,3 §§ i gällande ABL. 
82 Nya ABL 30 kap 1 § vilket i princip motsvarar 19 kap 1 § i gällande ABL. 
83 Nya ABL 25 kap 15 § vilket motsvarar 13 kap 14 § i gällande ABL. 
84 Nya ABL 25 kap 16 § vilket i princip motsvarar 13 kap 15 § i gällande ABL. 
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Syftet med bestämmelserna är att få aktiebolag med allt för låg konsolideringsgrad att 

utan dröjsmål, antingen företa handlingar för att stärka bolagets ekonomiska ställning 

eller inleda en ordnad avveckling av bolaget. Bestämmelserna är ägnade att skydda 

bolagets borgenärer mot att hela kapitalet förbrukas innan avvecklingen av bolaget 

inletts.85   

 

Om någon andra bolagsstämma inte hållits inom åtta månader eller om det registrerade 

aktiekapitalet vid den andra kontrollstämman inte är täckt, är det upp till allmän 

domstol att besluta om bolaget skall likvideras eller inte. Ansökan skall lämnas av 

styrelsen, verkställande direktör, revisor eller aktieägare. Likvidation kan undvikas om 

det egna kapitalet når upp till det registrerade aktiekapitalet under handläggningstiden 

hos tingsrätten.86  

 

Det finns flera olika sätt för aktieägarna att fylla på det egna kapitalet. En möjlighet är 

att bolaget nyemitterar aktier till överkurs. Överkursen måste då vara så stor att den 

täcker hela underskottet i bolagets aktiekapital. En annan möjlighet är att öka bolagets 

nettotillgångar genom kapitaltillskott, vilket kan ske genom t.ex. inbetalning av pengar 

eller eftergift av fordran.87 

 

2.5.3.1 Betalningsansvar  
Solidariskt betalningsansvar för bolagets förpliktelser kan uppkomma för styrelsens 

ledamöter om de underlåter att vidta de åtgärder som en befarad kapitalbrist kräver.   

Risken att drabbas av betalningsansvar utgör ett effektivt påtryckningsmedel för att få 

styrelsen att handla i enlighet med de regler som gäller.88  

 

Betalningsansvar uppkommer i främst tre olika fall. För det första då styrelsen 

underlåter att upprätta och låta revisorerna granska kontrollbalansräkningen, trots att 

misstanke finns om att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade 

aktiekapitalet.  För det andra då styrelsen underlåter att sammankalla en första 

kontrollstämma, trots att kontrollbalansräkningen visar att bolagets egna kapital 

understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. För det tredje då styrelsen 

                                                
85 Prop. 2000/01:150 s 35. 
86 Nya ABL 25 kap 17 § vilket i princip motsvarar 13 kap 16 § i gällande ABL. 
87 Sacklén, SvJT 1994, s 149. 
88 Prop. 2000/01:150 s 42. 
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underlåter att ansöka om likvidation hos rätten, trots att någon andra kontrollstämma 

inte hållits inom åttamånadersfristen eller trots att det vid den andra kontrollstämman 

inte finns någon kontrollbalansräkning som utvisar att aktiekapitalet till fullo är täckt.89 

 

Betalningsansvar kan även uppkomma för andra bolagsföreträdare, t.ex. verkställande 

direktör eller särskild firmatecknare som med vetskap om styrelsen underlåtenhet 

handlar på bolagets vägnar. Även en aktieägare kan hållas personligt betalningsansvarig 

om han eller hon deltar i beslut om att fortsätta bolagets verksamhet, trots att personen 

känner till att bolaget är likvidationspliktigt.90 

 

Betalningsansvar kan undvikas om personen i fråga visar att han eller hon inte varit 

försumlig, exempelvis om han eller hon reserverat sig mot styrelsens beslut att inte 

upprätta någon kontrollbalansräkning.91 

 

2.5.3.2 Skifte av bolagets återstående tillgångar 

En av de sista åtgärderna som företas i ett bolag innan det upphör att existera är 

utskiftning av bolagets tillgångar. Innan utskiftningen kan ske måste bolaget kalla på 

okända borgenärer. När den anmälningstid som finns i kallelsen har löpt ut och alla 

kända skulder betalts, skall bolagets återstående tillgångar fördelas bland aktieägarna. 

Om det råder tvist om en skuld eller om den ännu inte förfallit till betalning eller av 

annan orsak inte kan betalas, skall pengar sättas av till dess betalning och resten 

fördelas bland aktieägarna.92 

 

Utskiftning är den enda lagliga värdeöverföringsform som får ske i samband med en 

likvidation. Det innebär att varken värdeöverföring i form av vinstutdelning eller i form 

av minskning av aktiekapitalet får ske i samband med likvidation. Verkställs en 

utskiftning i strid med de regler som gäller för skiftet uppkommer 

återbäringsskyldighet.93 

                                                
89 Id. 
90 Prop. 2000/01:150 s 45. 
91 Prop. 2000/01:150 s 43. 
92 Nya ABL 25 kap 38 § vilket motsvarar 13 kap 37 § i gällande ABL. 
93 Andersson 2002, s 111. 
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2.6  Ansvarsgenombrott 

Som tidigare nämnts finns en rad bestämmelser i nya ABL som stadgar att aktiebolag 

skall ha ett minimikapital och att kapitalet inte fritt får disponeras av bolagets 

aktieägare. Disponeras kapitalet i strid med bestämmelserna, finns det regler som 

stadgar att aktieägarna kan bli återbetalningsskyldiga för belopp som olovligen betalats 

ut samt att skadeståndsansvar i vissa fall kan uppkomma för aktieägare och medlemmar 

av bolagsledningen. De sistnämnda reglerna kan tyckas stå i strid med principen om 

aktieägarnas frihet från personligt betalningsansvar men så är dock inte fallet. 

Problematiken kring vilket belopp som skall återges eller betalas i form av skadestånd 

har ingenting med bolagets förpliktelser att göra utan bestäms med beaktande av vilket 

belopp som har delats ut respektive vilka skador som har uppkommit.  

 

Det finns inga bestämmelser som innebär ett allmänt undantag från principen om 

personlig ansvarsfrihet. Det har dock inträffat i praxis att domstolarna bortsett från 

principen och ålagt aktieägarna generellt ansvar för bolagets samtliga förpliktelser. 

Detta s.k. ansvarsgenombrott har skett när ansvarsfriheten ansetts leda till icke 

godtagbara resultat. 94 

 

Det har ofta, i doktrin och förarbeten, diskuterats huruvida en regel om 

ansvarsgenombrott borde lagstiftas eller inte. Aktiebolagskommittén anser dock att det 

skulle vara svårt att motivera en regel som ger möjlighet till ansvarsgenombrott i alla 

aktiebolag. Med hänsyn till de olika förhållandena som inbördes råder i aktiebolagen 

skulle en lagregel komma att bli mycket allmänt hållen, vilket skulle kunna medföra 

rättsosäkerhetsaspekter. 95   Därutöver skulle en lagreglering kunna innebära att 

aktiebolagsformens attraktivitet minskade. I propositionen till nya ABL framhålls att 

just friheten från personligt betalningsansvar torde vara; ”... den aspekt som gjort att 

aktiebolagsformen har kommit att bli den dominerande associationsformen för 

näringsverksamhet av större omfattning. Genom att den som tillskjuter kapital till 

bolaget inte riskerar att förlora mer än vad han eller hon tillskjutit är det möjligt att 

attrahera kapital till även mer riskfyllda företagsinitiativ. Detta utgör en viktig 

förutsättning för näringslivets utvecklingsmöjligheter” 96 

                                                
94 SOU 2001:1 s 279, NJA 1947 s 647 –Dammfallet. 
95 SOU 2001:1 s  288. 
96 Prop. 2004/05:85 s 207. 
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3 EG-RÄTTENS KAPITALSKYDDSREGLER 
 

3.1  Kapitalskyddsdirektivet 

Den primära EG-rättens kärna är Romfördraget. Fördraget utgör grunden för den 

gemensamma marknaden och bärs upp av tanken att någon särbehandling på grund av 

nationalitet inte skall få förekomma.97 På bolagsrättens område innebär detta, att 

lagstiftningen i en medlemsstat inte får hindra en fysisk eller juridisk person från ett 

annat medlemsland, att i lagstiftningslandet förvärva aktier i ett aktiebolag eller ingå i 

dess bolagsledning. I fördraget finns vidare bestämmelser som syftar till att förverkliga 

etableringsfriheten inom unionen. För att kunna genomföra etableringsfriheten för bolag 

har rådet utfärdat en rad bolagsdirektiv på området. Det andra bolagsdirektivet, även 

kallad kapitaldirektivet, är för min uppsats mest intressant, eftersom direktivet 

behandlar bolagens kapital, vilket inkluderar aktiekapitalets storlek, inbetalning, 

utbetalning och minskning. 

 

Förslaget till kapitaldirektivet utarbetades i slutet av 60-talet och antogs, efter viss 

fördröjning, 1976. Direktivet bygger till stor del på tysk rätt, eftersom Tyskland vid 

direktivets utarbetande precis genomfört en stor reform av den egna 

aktiebolagslagstiftningen. Med Storbritanniens inträde i gemenskapen kom dock 

direktivet att i viss mån även influeras av brittisk bolagsrätt. Direktivet syftar till att 

skapa en grundläggande gemensam reglering och harmonisering bland 

medlemsstaterna, till skydd för bolagets borgenärer och aktieägare. Vidare är tanken 

bakom direktivet att de gemensamma reglarna skall underlätta bolagens verksamhet på 

den gemensamma marknaden och ge företagen mer likvärdiga 

konkurrensförutsättningar. Direktivets bestämmelser är tvingande, vilket även här 

betyder att de inte kan åsidosättas ens med samtliga aktieägares samtycke. 98 

 

Direktivet skall tillämpas på bolagsformen Aktiengeselschaft i Tyskland och på dess 

motsvarighet i övriga medlemsländer, i Sverige således på aktiebolag. Avgörande är att 

verksamheten bedrivs i aktiebolagsform, inte storleken på bolaget, aktiekapitalet eller 

ägarkretsen. För de länder som skiljer mellan privata och publika aktiebolag är 

                                                
97 Skog, JT 92/93, s 386. 
98 Nerep, s 425 f. 
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direktivets bestämmelser enbart tvingande på publika bolag. 99 Anledningen därtill är att 

privata bolag anses ha väsentligt mindre betydelse på den gemensamma marknaden än 

vad publika bolag har.100  

 

Direktivet förpliktar medlemsstaterna att anpassa de nationella reglerna till direktivets 

minimibestämmelser inom en viss tid. Att bestämmelserna är av minimikaraktär 

innebär att medlemsstaterna är fria att utfärda strängare regler om så önskas. Hur 

direktivets bestämmelser skall uppfyllas är upp till varje medlemsland att avgöra. 101 

3.1.1 Plikten att tillskjuta kapital vid bolagets bildande 

I direktivet stadgas att ett bolag måste ha ett minimikapital om minst 25 000 Euro, 

vilket motsvarar ungefär 200 000 kr102, för att få bildas. Minimikapitalet kan bestå av 

pengar men även av tillgångar som kan värderas ekonomiskt. I dessa tillgångar får dock 

inte räknas in förpliktelser att utföra arbete eller att tillhandahålla tjänster. 

 

För aktier som ges ut mot apportegendom stadgas att dessa skall vara fullt betalda inom 

fem år från bolagsbildningen. 103 De flesta länder har dock valt att införa hårdare krav än 

denna minimiregel. I Svenska publika aktiebolag måste aktier som ges ut mot s.k. 

uppskjuten apport vara fullt betalda inom två år från bolagets registrering.104 

 

De flesta medlemsländer har valt att lägga minimikapitalgränsen för publika bolag 

högre än 25 000 Euro. I exempelvis Danmark krävs det 500 000 danska kr och i 

Storbritannien 50 000 pund för att få starta ett publikt bolag.105  

 

Att privata bolag inte omfattas av direktivet innebär att det från EG rättens sida inte 

fordras något minimikapital för startande av dessa bolag. Det är således upp till varje 

medlemsland att själv avgöra om minimikapitalkrav skall finnas och hur stort det i så 

                                                
99 SOU 1997:168, s 43. 
100 Skog, JT 92/93 s 388. 
101 Skog, JT 92/93 s 387. 
102 I april 2005. 
103 Direktiv 77/91EEG (hädanefter kallad kapitaldirektivet)  art 6.1, 7 och 9.2. 
104 Nya ABL 2 kap 29§ vilken motsvarar 2 kap 9a § 1 st i gällande ABL. 
105 Andersson 1999, s 33. 
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fall skall vara. I Danmark krävs ett minimikapital om 100 000 danska kronor medan det 

i Storbritannien inte krävs något kapital alls.106 

3.1.2 Begränsningar i bolagets rätt att disponera över tillskjutet kapital  

Minimikapitalet skall enligt direktivet, precis som i svensk reglering, fungera som en 

slags säkerhet för bolagets borgenärer. För att skydda bolagets kapital stadgas det i 

ingressen att det skall antas gemenskapsregler, som särskilt förbjuder en minskning av 

aktiekapitalet genom utdelning till aktieägarna och som begränsar bolagets möjligheter 

att förvärva egna aktier. 

 

3.1.2.1 Vinstutdelning 

Direktivet fastslår att en utdelning till aktieägarna inte får inkräkta på bolagets bundna 

kapital. Har bolaget redovisat en förlust får inte någon utdelning alls ske, om det inte 

finns medel tillgängliga i fria fonder. Även om bolaget uppvisar vinst, eller har medel 

tillgängliga i fria fonder, får utdelningen därmed inte vara av den storleken att den 

inkräktar på det bundna kapitalet.107 

 

Med begreppet utdelning föreslås utbetalning av vinst eller ränta, som hänför sig till 

aktierna. Även om det inte klart framgår av direktivet så skall även andra former av 

utbetalningar innefattas i begreppet, t.ex. förtäckt utdelning.108   

 

Om en aktieägare mottar en otillåten utdelning måste utdelningen betalas åter, endast 

om bolaget kan visa att aktieägaren kände till att utdelningen var otillåten eller om han 

eller hon med hänsyn till omständigheterna inte kunde vara ovetande därom. 109 

Bevisbördan för att aktieägaren var i ond tro tillkommer alltså bolaget. Någon 

bestämmelse om bristtäckningsansvar för dem som medverkat till beslut om utbetalning 

finns inte i direktivet.110 

 

3.1.2.2 Minskning av aktiekapitalet, förvärv av egna aktier samt låneförbud 

När det gäller minskning av aktiekapitalet stadgar ingressen att, medlemsstaternas 

lagstiftning måste säkerställa att de principer som syftar till en lika behandling av 
                                                
106 Id. 
107 Nerep, s 428 f. 
108 Id. 
109 Kapitaldirektivet art 15. 1a, 16. 
110 SOU 1997:168, s 51. 



 33 

aktieägare med samma ställning och som skyddar borgenärer med fordringar som har 

uppkommit före en kapitalminskning, måste beaktas och harmoniseras. De borgenärer, 

vilkas fordringar uppkommit före offentliggörandet av beslutet om minskningen, har 

rätt att få säkerhet ställd för de fordringar som inte är förfallna till betalning vid 

offentliggörandet. Den nationelle lagstiftaren får utesluta borgenärernas rätt endast om 

ställande av säkerhet inte behövs med hänsyn till bolagets ställning.111 

 

Medlemsstaterna behöver vidare inte ta hänsyn till ställande av säkerhet vid minskning 

av aktiekapital som sker för att täcka en inträffad förlust eller för att föra över belopp till 

reserv. Detta är bara tillåtet om reserven inte överstiger tio procent av det nedsatta 

aktiekapitalet efter överförandet.112 

 

Gällande förvärv av egna aktier är det upp till varje medlemsland att avgöra om det 

skall vara tillåtet. Tillåts förfarandet omfattas det dock av en mängd restriktioner. 

Exempelvis får förvärvet inte inskränka på det bundna kapitalet och får endast omfatta 

helt betalda aktier. Förvärvas aktierna i strid med uppställda regler måste de avyttras 

inom ett år. 113 

 

Enligt direktivet får aktiebolag inte ge förskott, lämna lån eller ställa säkerhet till tredje 

man i syfte att denne skall förvärva aktier i bolaget. Anledningen till att förbudet finns 

är för hindra ett kringgående av bestämmelserna rörande förvärv av egna aktier.114 I 

direktivet finns inget förbud som hindrar bolaget att lämna lån till bolagsledningen, 

aktieägarna eller dess närstående. I detta avseende är de svenska reglerna betydligt 

hårdare.  

3.1.3 Reglerna om tvångslikvidation 

I direktivet finns mycket få bestämmelser som stadgar under vilka förutsättningar ett 

bolag skall tvingas träda i likvidation. Det är således nästan helt upp till varje 

medlemsland att avgöra hur och när det skall ske. I direktivet fastslås enbart att om ett 

bolag gjort en betydande förlust av sitt aktiekapital så skall bolaget upplösas eller vidta 

åtgärder för att täcka förlusten. Hur stor en förlust skall vara för att anses betydande är 

                                                
111 Kapitaldirektivet art 32. 1. 
112 Kapitaldirektivet art 33.1. 
113 Kapitaldirektivet art 19.1 c, d, art 21. 
114 Kapitaldirektivet art 23. 
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upp till varje medlemsland att avgöra. Gränsen får dock inte sättas högre än hälften av 

aktiekapitalet.115  

3.1.4 Ansvarsgenombrott 

Varken i kapitaldirektivet eller i andra EG-rättsliga direktiv finns några regler om 

ansvarsgenombrott. Det är således upp till varje medlemsland att själv bestämma om de 

vill ha regler om undantag från principen om personligt ansvarsfrihet.  

 

Även om EG-rätten saknar regler om undantag från den personliga ansvarsfriheten har 

ansvarsgenombrottet inte undgått gemenskapen helt och hållet. EG-domstolen har 

berört frågan i ett fåtal rättsfall men någon generell princip för när ansvarsgenombrott 

skall föreligga har inte fastställts.  En bedömning om eventuellt genombrott skall därför 

avgöras mot bakgrund av samtliga relevanta omständigheter som uppkommit i det 

specifika fallet.116   

3.1.5 Reformarbete 

Sedan flertalet år tillbaka pågår ett reformarbete av EG-rättens bolagsdirektiv. I slutet 

av 2001 satte kommissionen samman en expertgrupp med uppgift att utreda vilka 

ändringar som behöver företas i bolagsdirektiven. Utredningen utmynnade i rapporten 

”Report of the High Level Group of Company Law in Europe” som lades fram i slutet 

av 2002.117  

 

Gällande kapitaldirektivet anser gruppen bl.a. att minimikapitalet inte längre fyller sitt 

syfte. Genom att bolaget kan företa olika åtgärder som minskar aktiekapitalet får inte 

borgenärerna det skydd de borde erhålla. Gruppen är dock inte av den meningen att 

minimikapitalsreglerna behöver ändras den närmaste tiden, eftersom reglerna trots allt 

fyller viss funktion då de hindrar impulsiva aktiebolagsbildningar.118  

 

Överlag anser gruppen att någon större reform av kapitalskyddsreglerna i 

kapitaldirektivet inte behöver företas de närmaste åren, även om ändringar kan vara 

aktuella framöver. Den framtida ändring som gruppen främst förespråkar är införandet 

                                                
115 Kapiteldirektivet art 17. 
116 Brocker, Grapatin, s 83. 
117 Andersson 2003, s 29. 
118 Report of the High Level Group, s 91 
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av solvensregler vid värdeöverföringar från bolag till dess aktieägare. Genom regeln får 

borgenärerna ett bättre skydd, eftersom bolaget bara får föra över värden till aktieägarna 

om bolaget efter överföringen kan betala de skulder som faller till betalning. 119   

 

                                                
119 Report of the High Level Group, s 87 
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4 UTLÄNDSKA KAPITALSKYDDSREGLER 
 

4.1  Norska regler 

Mer än 60 år efter den första svenska aktiebolagslagen införde Norge 1910 

aktiebolagslagstiftning. Efter att den första lagen ersatts 1957, infördes 1976 loven om 

aksjeselskaper. Lagen var ett resultat av ett vidsträckt nordiskt samarbete och följden av 

samarbetet blev att lagarna i Norge, Danmark, Sverige och Finland kom att likna 

varandra på flera sätt. 120 

 

I slutet av 80-talet började ett stort reformarbete av den norska 

aktiebolagslagstiftningen. Anledningen därtill var främst för att anpassa reglerna till 

EES-avtalet och EG: s bolagsdirektiv. Resultatet av reformarbetet blev bl.a. att det 

infördes två bolagsformer, aksjeselskaper och allmennaksjeselskaper, utan personligt 

ägaransvar. Bolagsformerna regleras numera i två olika lagar; Lov om aksjeselskaper 

och Lov om allmennaksjeselskaper.121 

 

Aksjeselskaper, som kan jämföras med det svenska privata bolaget, är en bolagsform 

för små och medelstora företag med en begränsad ägarkrets, medan 

allmennaksjeselskaper, som kan jämföras med det svenska publika bolaget, är en 

bolagsform för större företag med en stor och växlande ägarkrets. Bolagen skiljer sig 

främst åt genom möjligheten att skaffa kapital. För allmennaksjeselskaper, men inte för 

aksjeselskaper, är det möjligt att vända sig till allmänheten för att få in medel.122  

4.1.1 Plikten att tillskjuta kapital vid bolagets bildande 

Efter en hel del debatt om storleken på minimikapitalet, enades Stortinget 1997 om att 

båda aktiebolagsformerna skulle ha ett minimikapital och att det i 

allmennaksjeselskaper skulle uppgå till minst en miljon norska kr och i aksjeselskaper 

till minst 100 000 norska kr.  

 

                                                
120 Aarbakke, Marthinussen, s 15. 
121 SOU 1997:168 s 60. Lov om aksjeselskaper och Lov om allmennaksjeselskaper kallas hädanefter ASL 
respektive ASAL. 
122 SOU 1997:168 s 60. 
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Krav på att minimikapital skall finnas är lika både i Norge och i Sverige. Synen på det 

egna kapitalet och dess funktion skiljer dock länderna åt. I den norska lagstiftningen 

stadgas att; ”Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital som er forsvarlig ut fra 

risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet” 123 

 

Bestämmelsen innebär att bolaget vid varje tidpunkt skall ha ett eget kapital som är 

försvarbart med hänsyn till risken och omfattningen av bolagets verksamhet. Finns 

misstanke om att det egna kapital är mindre än vad som krävs för att bedriva 

verksamheten, skall styrelsen inom rimlig tid föreslå stämman lämpliga åtgärder för att 

ge bolaget ett ”försvarligt” kapital. Så skall även ske t.ex. när misstanke finns om att 

egna kapitalet uppgår till mindre än hälften av det registrerade aktiekapitalet. Finner 

styrelsen att det inte är meningsfullt att föreslå åtgärder för att komma tillrätta med 

underkapitaliseringen eller om föreslagna åtgärder inte kan genomföras, skall styrelsen 

rekommendera att bolaget träder i likvidation.124   

 

Kravet på försvarligt kapital har betydelse i flera avseenden. För bolagsledningen är det 

en uppmaning till att fortlöpande värdera bolagets ekonomiska ställning och komma 

fram till nödvändiga åtgärder i fall bolaget inte har ett försvarligt kapital. Eftersom det 

är bolagsledningens ”arbetsplikt” att se till att bolaget har ett försvarligt kapital, torde 

avsaknaden därav leda till att skadeståndsanspråk mot bolagsledningen lättare kan 

aktualiseras. För att ersättningsansvar skall kunna bifallas måste dock det egna kapitalet 

verkligen ha varit oförsvarligt lågt och därutöver måste bolagsledningen verkligen ha 

varit oaktsam i sitt värderande.125  

 

Vad som är försvarligt eget kapital skall ses utifrån förhållandena i det enskilda bolaget. 

Hur länge bolaget har existerat, inom vilken bransch bolaget verkar och hur riskfylld 

dess verksamhet är, är exempel på faktorer som måste beaktas vid kapitalprövningen i 

det enskilda fallet.126  

 

I både Norge och Sverige finns som nämnts krav på minimikapital. Syftet med reglerna 

skiljer dock länderna åt. I Norge finns kravet främst för att ett bolag skall kunna 
                                                
123 § 3-4  ASL och ASAL. 
124 SOU 1997:168, s 60 och  § 3-5 p I, II i ASL och ASAL. 
125 Andersson 1995, s 110. 
126 Id. 
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registreras och bildas emedan det i Sverige finns främst för att skydda bolagets 

borgenärer. 127 De norska borgenärernas intresse tas i första hand inte tillvara genom 

minimikapitalet utan genom kravet på försvarligt kapital. Genom att ändra de norska 

reglerna skulle minimikapitalkravet kunna tas bort. Den norska lagstiftaren har dock 

valt att ha kvar reglerna, dels för att uppfylla åtagandena i EES-avtalet och dels för att 

förhindra oseriösa bolagsbildningar.128  

4.1.2 Dispositionsbegränsningar 

För borgenärerna är det viktigt att bolaget hela tiden har ett försvarligt kapital. Så länge 

bolagets soliditet inte kan ifrågasättas, finns ingen anledning till oro. Verksamheten 

resultat är därmed, på kort sikt, inte av någon större betydelse för borgenärerna. 129 

 

För att skydda borgenärerna får bolaget inte förfoga över bolagets medel på ett sådant 

sätt att borgenärerna skadas. Det finns därför regler för hur utdelningar skall gå till och 

hur mycket av bolagets kapital som får delas ut. De norska dispositionsreglerna liknar 

bestämmelserna i nya ABL på många sätt.  

 

För båda bolagsformerna gäller att utbetalningar endast kan ske i enlighet med reglerna 

om vinstutdelning, minskning av aktiekapitalet, förvärv av egna aktier, fission och 

fusion samt likvidation. Begreppet utbetalning innefattar alla värdeöverföringar från 

bolaget som direkt eller indirekt kommer aktieägarna till godo.  Sker värdeöverföringen 

i annan form än i kontanter, skall egendomens värde beräknas till dess verkliga värde 

vid utbetalningstillfället.130 

 

4.1.2.1 Vinstutdelning, minskning av aktiekapitalet samt förvärv av egna aktier 

I norsk lagstiftning, precis som i svensk, finns en beloppsspärregel. Den vinst som delas 

ut får inte överstiga årets nettovinst, balanserad vinst från förgående år och belopp som 

avsatts till fria fonder med avdrag för bl.a. redovisad förlust. Även om vinst finns får 

den inte delas ut om bolagets egna kapital är mindre än tio procent av bolagets totala 

                                                
127 NOU 1996:3, 6.1.1 4 st. 
128 Allard, Borén, s 37. 
129 NOU 1996:3, 6.1.1 3 st. 
130 SOU 1997:22 s 199. 
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tillgångar. Utöver dessa regler skall alltid bestämmelsen om försvarligt kapital beaktas 

samt att utdelningen inte får strida mot god affärssed. 131 

 

Den norska lagstiftningen tillåter i huvudsak minskning av aktiekapitalet i två fall, vid 

täckande av förlust och vid återbetalning till aktieägarna. Reglerna, som på många sätt 

påminner om de svenska, är lika för båda aktiebolagsformerna. När minskning sker för 

att täcka förlust stadgar lagarna att minskning inte får ske om förlusten kan täckas på 

annat sätt, t.ex. genom användandet av fritt kapital. Minskningen träder i kraft så snart 

anmälning om minskningen har registrerats hos ”Företagsregistret”. Något tillstånd från 

bolagets fordringsägare behövs i detta fall inte.132 

 

Efter minskningen av aktiekapitalet gäller, precis som i Sverige, en treårig ”karenstid” 

under vilken bolaget inte får dela ut vinst. Om aktiekapitalet ökar med minst 

minskningsbeloppet återfår dock bolaget vinstutdelningskapaciteten.133  

 

När det gäller minskningen av aktiekapitalet för utbetalning till aktieägarna, stadgas att 

bolaget inte kan dela ut mer kapital än att det efter minskningen finns full täckning för 

bolagets bundna kapital, något som skall bekräftas av bolagets revisorer. Även när det 

gäller minskningen av aktiekapitalet är det viktigt att komma ihåg regeln om försvarligt 

kapital. Vid minskningen med återbetalning till aktieägarna har bolagets borgenärer rätt 

att motsätta sig åtgärden om de så önskar. Minskningen kan dock genomföras om 

borgenärerna får full betalning eller betryggande säkerhet för sina fordringar. Vidare 

kan aktieägare och bolaget, om det är stadgat i bolagsordningen, kräva inlösen av aktier 

när aktiekapitalet sätts ner. 134 

 

För både allmennaksjeselskaper och aksjeselskaper finns möjligheten att förvärva egna 

aktier. Förvärv får dock enbart ske under förutsättning att det sammanlagda innehavet 

av egna aktier efter förvärvet inte överstiger tio procent av bolagets aktiekapital.135 

Vidare fastställer lagarna att förvärvet inte får medföra att aktiekapitalet, med avdrag 

                                                
131 SOU 1997:168, s 60 f, § 8-1 p2 ,4 ASL och ASAL. 
132 Allard, Borén, s 67, § 12-1, § 12-5 1 st ASL och ASAL. 
133 § 12-5 2 st,  § 12-6 4p ASL och  ASAL. 
134 Allard, Borén, s 68, § 12-6 2 p, § 12-7 1 p ASL och ASAL. 
135 SOU 1997:22, s 199, § 9-2 p1 1 st ASL och ASAL. 
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för det sammanlagda värdet av de egna aktierna, blir lägre än minimikapitalet.136 Detta 

innebär att ett aktiebolag som bara har ett eget kapital motsvarande minimikapitalet, 

inte kan förvärva egna aktier oavsett hur mycket fritt eget kapital bolaget än har. Utöver 

nämnda regler gäller att ett bolag bara kan förvärva egna aktier om det fria kapitalet 

överstiger vederlaget för de aktier som skall återköpas. Förvärvet får således inte 

inkräkta på det bundna kapitalet.  Även vid förvärv av egna aktier gäller regeln om 

försvarligt kapital, vilket kan medföra att egna aktier inte får förvärvas även om 

vederlaget för aktierna täcks av det fria kapitalet. 137   

 

4.1.2.2 Rättsföljden av olagliga utbetalningar 

Om bolaget företagit en utbetalning i strid med reglerna, skall mottagaren av utdelning 

återlämna det han eller hon erhållit. Har utbetalningen skett genom vinstutdelning, 

minskning av aktiekapitalet, förvärv av egna aktier, fission, fusion eller vid bolagets 

likvidation är mottagaren av utbetalningen endast återbetalningsskyldig om han eller 

hon var i ond tro.138 

 

Den som medverkat till ett beslut eller till ett genomförande av en olovlig utdelning är 

ansvarig för att utbetalningen kommer tillbaka till bolaget. Detta förutsätter dock att den 

medverkande personen förstått eller bort förstå att utdelningen var olovlig.139  

 

Om en aktieägare inte kan eller inte är skyldig att betala tillbaka det olovligen utbetald 

beloppet, kan bristtäckningsansvar aktualiseras. För en verkställande direktör, 

styrelseledamot och/eller revisor kan ersättningsskyldighet uppkomma om de handlat 

uppsåtligen eller av oaktsamhet. Även för aktieägare kan bristtäckningsansvar 

uppkomma om de handlat uppsåtligt eller oaktsamt. På den punkten skiljer sig svensk 

och norsk lagstiftningen åt. I nya ABL stadgas att det krävs grov oaktsamhet för att en 

aktieägare skall kunna hållas ersättningsskyldig. En ytterligare skillnad länderna 

emellan är att i Norge faller bristtäckningsansvar bort om ansvarsfrihet ges.140 

 

                                                
136 § 9-2 p1 2 st ASL och ASAL. 
137 Allard, Borén, s 55 f. 
138 SOU 1997:168 s 61, § 3-7 p1  ASL och ASAL. 
139 § 3-7 p2 ASL och ASAL. 
140 Andersson 1995, s 534. 
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4.1.2.3 Låneförbud 

I de norska aktiebolagslagarna finns inget generellt låneförbud, utan det är tillåtet för 

bolaget att lämna penninglån eller liknande till aktieägare och dess närstående. 

Möjligheten till lån förutsätter dock att vissa krav är uppfyllda. Lån får bara lämnas om 

det utlånade beloppet hade kunnat användas till utdelning och om betryggande säkerhet 

för lånet finns.141 Med betryggande säkerhet menas t.ex. olika former av garantier, 

personlig borgen och pant. 142 

 

Anledningen till att den norska lagstiftaren valt att bara låta aktieägare eller dess 

närstående få möjlighet att låna ur bolaget har att göra med behovet av att skydda 

bolagets borgenärer mot att bolagets kapital helt försvinner ut ur bolaget. 143 

4.1.3 Reglerna om tvångslikvidation 

De flesta norska reglerna om tvångslikvidation liknar de regler som finns i Sverige. 

Även ett norskt bolag kan upplösas bl.a. genom likvidation, vilket kan ske antingen på 

frivillig väg eller genom tvång. Om det bokförda aktiekapitalet understiger hälften av 

det registrerade aktiekapitalet måste styrelsen kalla till bolagsstämma som skall avgöra 

om aktiekapitalet skall täckas eller om bolaget skall träda i likvidation. Till skillnad från 

vad som gäller i Sverige kan även ett norskt bolag tvingas träda i likvidation om det 

egna kapitalet är lägre än vad som krävs för bolagets verksamhet.144 

 
I övrigt är reglerna om tvångslikvidation uppbyggda i princip på samma sätt som de 

svenska bestämmelserna. Även i Norge finns regler om bl.a. kontrollbalansräkning, 

kallelse på okända borgenärer, vad som sker gällande omtvistade fordringar och hur 

bolagets återstående tillgångar skall skiftas.  

4.1.4 Ansvarsgenombrott 

Precis som i Sverige finns det inga lagregler i Norge som innebär ett allmänt undantag 

från principen om personligt ansvarsfrihet. Det har dock förekommit att domstolarna 

                                                
141 SOU 1997:168, s 61, § 8-7 p1 ASA och ASAL. 
142 Aarbakke, Marthinussen, s 472. 
143 Tolkningsuttalande från Norska justis- og politidepartementet. 
144 § 3-5 ASA och ASAL 
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bortsett från principen och ålagt aktieägarna betalningsansvar för bolagets 

förpliktelser.145 

 

I doktrin och i förarbeten har det ofta diskuterats om det behövs en lagreglering på 

området. Den norska motsvarigheten till aktiebolagskommittén anser att det finns ett 

behov av ansvarsgenombrottsregler men att nackdelarna med lagstiftning överväger 

dess fördelar. Kommittén menar att det skulle vara svårt att fastställa enkla och klara 

kriterier för när ansvarsgenombrott skall föreligga. Detta innebär att en lagregel skulle 

komma att bli mycket allmänt hållen, vilket skulle vara negativt ur 

rättsäkerhetsaspekt.146  

 

I avsaknaden av lagreglering är domstolarnas avgöranden viktiga och ett närmare 

fastställande av när ansvarsgenombrott skall föreligga skall ske genom praxis.  

4.2  Amerikanska regler 

Redan sedan slutet av 1700-talet och början av 1800-talet har det funnits 

aktiebolagsrättslig lagstiftning i USA. Delstaten Connecticut var en av landets första 

delstater som genom lagstiftning fastslog att bolag kunde bildas för ”any lawful 

purpose”.147 

 

I USA finns ingen federal aktiebolagslagstiftning utan varje stat fastställer sina egna 

regler. Utgångspunkten för ett bolag är att det måste följa lagstiftningen i den delstat där 

bolaget är bildat oavsett var verksamheten bedrivs.148 För bolagsstiftarna innebär detta 

att de kan välja att bilda sitt bolag i den stat de anser har bäst reglering. Lagstiftningen i 

delstaten Delaware har länge varit populär och en majoritet av börsbolagen i New York 

är också bildade i enlighet med Delawares regler.149 

 

I avsaknaden av gemensam lagstiftning arbetas det på federal nivå med att ge ut 

”guider” innehållande förslag på hur delstaterna kan strukturera sin lagstiftning. Den 

viktigaste ”guiden”, The Revised Model Business Corporation Act (RMBCA), som 

                                                
145 Aarbakke, Marthinussen, s 24 f. 
146 Id. 
147 Andersson 1995, s 106. 
148 Sörensen, s 152. 
149 Andersson 1995, s 106. 
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publicerades för första gången 1950, ges ut av the Committee on Corporate Laws som 

är en del av the American Bar Association. RMBCA har till stora delar antagits av alla 

delstater i USA och på så vis blivit gällande lagstiftning i de olika staterna. 150 

4.2.1 Plikten att tillskjuta kapital vid bolagets bildande 

Sedan 1969 finns det i RMBCA inget krav på minsta aktiekapital. De flesta delstater 

har följt guiden och således tagit bort kravet på minimikapital. För de få delstater som 

dock har valt att ha kvar kravet varierar det på mellan 500 och 1000 USD,151 vilket i 

svensk valuta motsvarar ungefär 3500-7000 kr152.  

 

En anledning till varför kravet togs bort i guiden var främst för att det ansågs vara 

godtyckligt satt, då det inte tog hänsyn till det enskilda bolagets behov av eget kapital i 

förhållande till den verksamhet som bedrevs. För borgenärerna var reglerna på så vis 

vilseledande, eftersom de förlitade sig på regler som i slutändan inte skyddade dem. För 

att illustrera hur amerikanerna såg på problemet kan man tänka sig ett aktiebolag som 

bedriver miljöfarlig verksamhet och som har ett aktiekapital på 100 000 kr. Sker en stor 

olycka och saknar bolaget då giltiga försäkringar torde knappast aktiekapitalet ge 

borgenärerna något nämnvärt skydd.153 

 

En annan anledning till varför kravet togs bort var för att borgenärerna vid utlåning 

hellre förlitade sig på kreditupplysningar och ställande av säkerhet än på storleken av 

minimikapitalet.  Vidare ansågs minimikapitalet på sikt bli missvisande då 

penningvärdet ständigt förändras, t.ex. leder inflationen till att värdet på kapitalet 

försämras.154 

4.2.2 Dispositionsbegränsningar 

Från början av 50- talet till slutet av 70- talet användes en modell liknande den 

europeiska, med skydd för bolagets bundna kapital, vid utdelning i amerikanska 

aktiebolag. Reglerna ändrades dock i början av 80-talet, eftersom de ansågs ge 

borgenärerna ett bristfälligt skydd. Numera stadgar RMBCA att en utdelning inte får 

ske, om bolaget inte efter utdelningen kan betala de skulder som förfaller till betalning. 
                                                
150 http://www.outlawslegal.com/refer/corporations.htm. 
151 Andersson 1999, s 33. 
152 I början av april 2005. 
153 Anderson 1995, s 107 f. 
154 Andersson 1999, s 38. 
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Inte heller får utdelning ske om företagets tillgångar är mindre än dess skulder. Detta 

innebär att bolaget varken får vara insolvent eller insufficient efter utdelningen. 155 

 

I de olika delstaterna skiljer sig reglerna om vinstutdelning åt på flera sätt. New York 

använder sig av den traditionella regleringen, vilken innebär att vinstutdelning bara får 

ske med tillgångar som motsvarar eget kapital med avdrag för aktiekapitalet. Principen 

är uppställd i borgenärernas intresse och kompletteras med solvenskrav.  

 

Regleringen i Kalifornien avviker på många sätt från vad som gäller i andra delstater 

och vad som rekommenderas i RMBCA. Utdelning får där ske om bolaget förfogar över 

vinstmedel avsedda att delas ut. Saknas vinstmedel får utdelning bara företas om 

bolaget efter utdelningen förfogar över tillgångar som motsvarar 1,25 ggr dess skulder. 

Därutöver måste företagets omsättningstillgångar åtminstone motsvara dess kortfristiga 

skulder. Vid varje utdelning skall även här solvensprincipen tas hänsyn till.156 

 
4.2.2.1 Förvärv av egna aktier samt minskning av aktiekapitalet 

Sedan början av 1970-talet tillåter RMBCA förvärv av egna aktier, detta eftersom 

förvärv av egna aktier ansågs vara ett bra konkurrensmedel på kapitalmarknaden.  

Förfarandet är mycket populärt och förekommer ofta i det amerikanska näringslivet, 

t.ex. har företag som Exxon och Coca Cola i betydande omfattning förvärvat egna 

aktier. Exxon förvärvade mellan 1982 och 1988 egna aktier till att värde av 15 miljarder 

USD, vilket då motsvarade en fjärdedel av bolagets aktiestock.157  

 

Reglerna om förvärv av egna aktier samt minskning av aktiekapitalet för utbetalning till 

aktieägarna följer samma regler som gäller vid vinstutdelning. Förvärv och minskning 

får bara ske om bolaget efter förvärvet eller minskning kan betala de skulder som faller 

till betalning. Det förutsätts också att företagets tillgångar är större än dess skulder för 

att förvärv eller minskning skall få genomföras. 158  

 

                                                
155  RMBCA, § 6.40 c 1,2, Anderson 1995, s 110 f. 
156 Andersson 1995,  s 111 f. 
157 SOU 1997:22 s 246 f. 
158 RMBCA, § 6.40 c 1,2, e 1. 
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4.2.2.2 Rättsföljden av olagliga utbetalningar 

Rättsföljden av en olovlig utdelning i enlighet med RMBCA skiljer sig från rättsföljden 

i svensk rätt. I guiden finns varken bestämmelser om återbetalningsskyldighet för den 

som mottagit utdelningen eller bestämmelser om bristtäckningsansvar. 159  En del 

delstater, t.ex. Delaware och New York, har valt att följa guidens rekommendationer 

medan många andra delstater har valt att inte göra det. I Kalifornien finns t.ex. regler 

som stadgar att den som mottagit en olovlig utdelning skall återge ett belopp 

motsvarande värdet av vad som erhållits. Är aktieägaren i god tro får han behålla 

utbetalningen om bolaget vid utdelningen, och därefter, är solvent.160 

 

4.2.2.3 Låneförbud 

Fram till 1969 förbjöd RMBCA alla lån till bolagets ledning. Förbudet inkluderade även 

ställande av säkerhet i form av egna aktier. Förbudet fanns främst för att skydda 

bolagets borgenärer men även för att hindra att bolaget tömdes på kapital och för att 

hindra att bolagets tillgångar användes till bolagsledningens privata ändamål.161  

 

Numera tillåter RMBCA lån till flera av bolagets intressenter, dock med restriktioner i 

vissa fall. Till anställda och aktieägare är det helt fritt att lämna lån emedan det till 

bolagsledningen krävs att en majoritet av aktieägarna röstar för beslutet eller att 

styrelsen beslutar att lånet är till fördel för bolaget. Det är vidare tillåtet att ställa 

säkerhet i form av egna aktier.162 

 

Eftersom RMBCA inte är federal lagstiftning får varje delstat självt bestämma huruvida 

låneförbud skall finnas eller inte. Två delstater, Alaska och Nebraska, förbjuder alla lån 

och ställande av säkerhet i egna aktier till bolagets ledning och anställda. I båda staterna 

gäller personligt betalningsansvar för dem som medverkar till givandet av ett förbjudet 

lån.163  

 

                                                
159 Andersson 1995,  s  113. 
160 Andersson 1995, s  534 ff. 
161 MBCA, s 1142.23 f. 
162 Id. 
163 MBCA, s 1142.33 f. 
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I de flesta delstater är det dock tillåtet att lämna lån under vissa förutsättningar. I vissa 

delstater ges lån bara om det är till nytta för bolaget, i andra delstater ges lån bara för att 

förvärva aktier i bolaget.164  

4.2.3 Reglerna om tvångslikvidation 

Amerikanska bolag kan likvideras på tre olika sätt, frivilligt, administrativt eller genom 

tvång. Att ett bolag likvideras på administrativ väg innebär att the secretary of state165 

kan besluta att bolaget skall upphöra att existera om bolaget t.ex. inte betalar skatter och 

avgifter eller om bolaget inte lämnar in årsredovisning inom utsatt tid.166 

 

När ett bolag tvångslikvideras sker det i domstol efter begäran av bl.a. aktieägare eller 

borgenär. En aktieägare kan begära att bolaget skall likvideras om det är fastslaget att 

bolagets tillgångar används på ett felaktigt eller slösaktigt sätt eller om de anser att 

bolaget inte längre förs på ett sätt som är till fördel för aktieägarna. 167 

 

Domstolarna är dock relativt försiktiga med att likvidera bolag på aktieägarnas begäran, 

eftersom begäran kan vara en del i ett spel om makten i bolaget. I de flesta delstater 

finns möjligheten för aktieägarna att kräva likvidation på nämnda grunder, dock krävs 

oftast att ett visst antal av bolagets aktieägare ställer sig bakom kravet. I Nevada krävs 

minst 10 procent av aktieägarna och i Massachusetts minst 40 procent.168  

 

Möjligheten för borgenärer att kräva likvidation har funnits mycket länge och anses 

mycket viktig. En borgenär kan begära tvångslikvidation om bolaget är insolvent och 

saknar möjlighet att betala förfallna fordringar. Detta förutsätter dock att borgenären fått 

exekutionstitel som inte kan verkställas. Vidare kan en borgenär kräva att ett insolvent 

bolag likvideras om bolaget i skrift medgett att borgenärens fordran är förfallen till 

betalning.169  

 

                                                
164 Id. 
165 Saknas vedertagen svensk översättning  
166 RMBCA, §14.20 p 2,3. 
167 RMBCA, §14.20 p 2, (i), (iv). 
168 MBCA, s 1530 ff. 
169 RMBCA §14.30 p 3. 
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De allra flesta delstater har följt guidens rekommendationer. Dock finns det åtta 

delstater, däribland Massachusetts och Michigan, där möjligheten för borgenärerna att 

kräva tvångslikvidation saknas.170  

4.2.4 Ansvarsgenombrott 

I amerikansk rätt, precis som i svensk rätt, är utgångspunkten att aktiebolagets ägare är 

fria från personligt ansvar. Ansvarsfriheten har i amerikansk doktrin beskrivits som 

”The most important legal development of the nineteenth Century” Ansvarsfriheten är 

dock inte total och ansvarsgenombrottstanken är väl utvecklad i landet. Då det i många 

delstater saknas fastslagna regler om aktieägarnas ansvar mot bolagets borgenärer, har 

det i praxis utvecklats ett antal principer om när ansvarsgenombrott skall anses 

föreligga.171 

 

Det finns två dominerande teorier i amerikansk doktrin om när ansvarsgenombrott kan 

aktualiseras. Den första teorin tar sikte på de fall då bolaget och dess aktieägare har 

agerat mot tredje man på ett sådant sätt att det skulle anses som orimligt att låta den 

personliga ansvarsfriheten finnas kvar. Den andra teorin tar sikte på de fall då bolaget 

och dess aktieägare inte upprätthållit den juridiska åtskillnaden, i t.ex. ekonomi och 

bolagsledning, som krävs. 172 

                                                
170 MBCA, s 1536. 
171 Brocker, Grapatin, s 67. 
172 Id. 
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5 ÅSIKTER OM KAPITALSKYDDET  

5.1  Inledning 

I doktrin och i förarbeten har det ibland debatterats kring kapitalskyddsreglerna vara 

eller icke var samt om reglerna fyller sitt syfte och skyddar bolagets borgenärer och 

andra intressenter. I detta kapitel framförs några av de åsikter som finns på området. 

5.2  Minimikapitalet 

I aktiebolagsrättsliga propositioner förekommer det med jämna mellanrum diskussioner 

om nivån på minimikapitalkravet för privata bolag är riktigt satt. Syftet med 

minimikapitalsreglerna är, som tidigare nämnts, att till skydd för bolagets borgenärer 

skapa och behålla en förmögenhet i bolaget. En höjning av minimikapitalkravet skulle 

inte bara innebära att skyddet för borgenärerna stärks, utan även att det skulle bli lättare 

för bolaget att erhålla nödvändig kredit. Därutöver sägs att en väsentlig höjning av 

minimikapitalet skulle kunna motverka missbruk av aktiebolagsformen i form av 

ekonomisk brottslighet av olika slag.173  

 

Något som även talar för en höjning av minimikapitalkravet är inflationens påverkan på 

aktiekapitalet. Hela 10 år har gått sedan minimikapitalkravet höjdes från 50 000 kr till 

100 000 kr. 100 000 kr i dag är inte längre lika mycket värt som 100 000 kr för 10 år 

sedan. Främst Jan Andersson menar att inflationen inte bara leder till att aktiekapitalet 

urholkas utan även till att borgenärernas skydd försvagas.174  

 

Mot en höjning av aktiekapitalet har i propositioner tagits upp en mängd anledningar. 

Nivån på minimikapitalet sägs inte ensamt vara avgörande för borgenärernas skydd. 

Kommer ett aktiebolag i ekonomisk kris spelar det ofta ingen roll om minimikapitalet är 

på 100 000 kr eller på 200 000 kr. En höjning av minimikapitalet innebär således inte 

alltid någon verklig förstärkning av skyddet för bolagets borgenärer.175  

 

                                                
173 Prop. 1993/94:196 s 82. 
174 Andersson 1999, s 39. 
175 Prop. 1993/94:196 s 82. 
 



 49 

Mot en höjning av minimikapitalet talas också intresset av att stimulera 

småföretagsamheten. Höjs lägstanivån kan intresset för att bilda och driva bolag 

hämmas, vilket kan påverka potentiella borgenärer negativt.  Det är dock viktigt att 

komma ihåg att aktiekapitalet skall ersätta aktieägarnas personliga ansvar för bolagets 

förpliktelser176  och den som vill bedriva verksamhet i aktiebolagsform skall vara 

beredd att göra en betydande kapitalinsats. 177  

 

Det framhålls åsikter i doktrin och förarbeten som menar att en höjning av 

minimikapitalkravet inte alls garanterar att inte aktiebolagsformen utnyttjas till 

ekonomisk brottslighet. Det avgörande sägs inte vara hur högt minimikravet är satt utan 

hur aktiekapitalet skyddas. Varken gällande eller kommande regler i ABL innehåller 

några kontrollmekanismer som förhindrar, att det belopp som har satts in på bolagens 

bankkonto före registreringen omedelbart tas ut efter registrering och används till annan 

verksamhet.178  

 

Ändras lagstiftningen i syfte att förhindra missbruk måste dock konsekvenserna av 

förändringar på det seriösa företagandet beaktas. I propositionen till nya ABL fastställs 

att en aktiebolagsrättslig reglering som i allt för hög grad utformas för att förhindra 

missbruk, kan leda till olägenheter och kostnader för de många aktiebolag som bedriver 

helt seriös verksamhet.179  

5.3  Kapitalskyddskonstruktionen i sin helhet 

Något som diskuterats i doktrin är om hela kapitalkonstruktionen verkligen ger 

borgenärerna det skydd de eftersträvar. Detta eftersom nivån på minimikapitalet inte har 

något samband med de krav på aktiebolagets kapital som är ekonomiskt motiverat 

utifrån storleken på och riskerna förknippade med bolagets verksamhet. Andersson och 

Mats Sacklén menar att minimikapitalkravet blir alltför lågt så snart bolaget bedriver 

verksamhet i någon större omfattning eller ändrar inriktning på sin verksamhet t.ex. 

genom investeringar i riskfyllda projekt. Borgenärerna invaggas i en falsk trygghet, 

eftersom de tror att lagstiftningen skyddar dem. 180 Enligt Andersson och Sacklén väljer 

                                                
176 SOU 1992:83, s 127. 
177 Prop. 2004/05:85, s 212. 
178 Prop 1993/94:196 s 82. 
179 Prop 2004/05:85, s 204. 
180 Andersson 1999, s 39. 
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många borgenärer att på grund av osäkerhet skydda sig genom olika former av avtal. 

Leverantörer säljer ofta sina investeringsvaror med återtagandeförbehåll, och banker 

företar noggranna kreditprövningar och kräver som regel betryggande säkerhet för sitt 

kreditgivande.181  

 

Andersson menar även att borgenärsskyddets principiella utformning och effekt är 

orättvis. Tanken med borgenärsskyddsreglerna i nya ABL är att alla fordringsägare skall 

få samma skydd. Detta gäller såväl under bolagets verksamhetstid som vid en eventuell 

konkurs. I händelse av en konkurs tillgodoses dock, i praktiken, först och främst 

prioriterade borgenärer, såsom borgenärer med företagshypotek. Alla fordringsägare har 

därmed inte samma skydd och borgenärsskyddsreglerna framstår enligt Andersson som 

något vilseledande.182 

 

För att komma runt problematiken föreslår Andersson att hela den svenska 

kapitalkonstruktionen om möjligt borde ändras. Den norska modellen med försvarligt 

kapital eller en modell liknade den amerikanska med sufficiens och solvens kan enligt 

honom ses som bra alternativ.183  

 

Förslag om att ändra kapitalkonstruktion ses dock inte alltid med blida ögon och ofta 

argumenteras det, i rättspolitiska diskussioner, om vikten av att behålla rättsliga 

värderingar och traditioner.184 Erik Nerep menar att det finnas ett betydande egenvärde i 

att inte, i allt för stor utsträckning, avvika från ett sedan länge inarbetat 

borgenärsskyddssystem. Förutsatt att inte ändamålsenligheten efterges, vill Nerep helst 

inte att de aktiebolagsrättsliga justeringar som görs skall vara allt för 

systemfrämmande.185 En möjlig lagreform skulle enligt honom vara utbyggnaden av 

ansvarsgenombrottsreglerna. Reglerna får dock inte medföra att den grundläggande 

aktiebolagsrättsliga principen om ansvarsfrihet försvagas så mycket att värdet av 

aktiebolagsformen inom ramen av det ekonomiska systemet reduceras.   

                                                
181 Sacklén, SvJT 1994, s 154 f.  
182 Andersson 1995, s 140. 
183 Andersson 1995, s 138, Andersson 1999, s 44. 
184 Andersson 1999, s 45. 
185 Nerep, s 423. 
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6 ARGUMENTATION OCH ANALYS 
 

6.1  Inledning 

I min argumentation analyseras fördelar respektive nackdelar för borgenärerna med de 

kapitalskyddsregler som rör minimikapitalet, vinstutdelning, förvärv av egna aktier, 

minskning av aktiekapitalet, låneförbud samt tvångslikvidation. Därutöver analyseras 

hur reglerna i nya ABL skulle kunna ändras för att ge borgenärerna ett bättre skydd 

samt vilka konsekvenser av en ändring skulle kunna bli. Slutligen ges även min syn på 

om jag anser att det finns regler i Norge och USA, som skulle kunna tjäna som 

förebilder för nya svenska kapitalskyddsregler. 

6.2  För- och nackdelar med plikten att tillskjuta kapital  

Som läsaren tidigare blivit upplyst om, måste det vid bildandet av ett privat eller publikt 

aktiebolag tillföras ett aktiekapital på 100 000 kr respektive 500 000 kr. Eftersom 

bolagets borgenärer enbart kan få betalt för sina fordringar ur bolagets förmögenhet, är 

tanken med aktiekapitalet att det skall fungera som en säkerhet för borgenärerna, i fall 

bolaget hamnar i ekonomiskt trångmål på grund av dåliga affärer. Fördelen med kravet 

på minimikapital är således att borgenärerna får ett visst skydd för sina intressen i 

bolaget. 186 

 

Nackdelen med plikten att tillskjuta kapital är att minimikapitalkravet inte tar hänsyn 

till den verksamhet som bolagen bedriver. Oavsett om bolaget ämnar bedriva glasskiosk 

eller kärnkraftverk är nivån på minimikapitalet detsamma. För de borgenärer som har 

intressen i glasskiosken ger minimikapitalet ett relativt gott skydd medan det knappt ger 

något skydd för de borgenärer som har intressen i kärnkraftverket. 

6.2.1 Hur skulle reglerna kunna ändras för att ge borgenärerna ett bättre 
skydd? 

Miniminivån i privata bolag är inte särskilt hög. Hamnar bolaget i ekonomiskt trångmål 

ger 100 000 kr inte något speciellt bra skydd, särskilt inte för borgenärer med intressen i 

riskfylld verksamhet. För att öka borgenärsskyddet borde därför minimikapitalnivån 

höjas.  
                                                
186 Se ovan under 2.4 
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Något som även talar för en höjning är inflationens påverkan på aktiekapitalet. De bolag 

som 1995 startade med ett minimikapital på 100 000 kr har inte längre ett minimikapital 

som är värt lika mycket som vid starten. För borgenärerna borde det därför vara av 

intresse att minimikapitalet höjs, eftersom värdet på säkerheten blir mindre ju längre tid 

som går.187  

 
Inflationsrisken borde dock inte vara den avgörande anledningen till en höjning, 

eftersom risken för att inflationen skall skjuta i höjden är inte speciellt stor. Trots att 

Sverige valt att stå utanför EMU försöker vi till största delen följa de regler som gäller i 

valutaunionen, däribland inflationsreglerna. Sedan Sveriges inträde i EU har vår 

inflation inte varit speciellt hög och kommer med stor sannolikhet inte vara det i 

framtiden heller.188  

 
För publika bolag är en höjning av minimikapitalnivån inte lika aktuell. Svenska bolag 

har redan ett högre minimikrav än vad EG-rätten kräver. För att bolagen skall kunna 

skaffa kapital och konkurrera på den gemensamma marknaden torde det vara viktigt att 

miniminivån i de svenska bolagen ligger på samma nivå som bolagen i övriga Europa. 

Om minimikapitalnivån kraftigt höjs finns risk för att publika bolag bara blir en 

aktiebolagsform för de allra största bolagen. Därmed skulle medelstora bolag inte kunna 

vända sig till allmänheten för att skaffa kapital och möjligheten till att konkurrera 

internationellt riskera att minska. 189  Följden därav skulle kunna bli minskad 

initiativkraft, vilket skulle kunna leda till att svenska bolag får svårt att etablera 

uppfinningar på den internationella marknaden.  

 
Utöver en höjning av minimikapitalnivån i privata bolag borde kapitalskyddsreglerna 

ändras så att bolag hela tiden har ett aktiekapital som stämmer överens med den 

verksamhet som bolaget bedriver. Jag håller helt med Andersson och Sacklén när de 

menar att det bör finnas ett samband mellan aktiekapitalets nivå och omfattningen av 

                                                
187 Se ovan under 5.2 
188http:// www.regeringen.se, sökord: inflation. 
189 Prop. 1993/94:196 s 80. 
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och riskerna förknippade med bolagets verksamhet. För mig är det därför självklart att 

kärnkraftverket borde ha ett högre aktiekapital än glasskiosken.190 

 
Reglerna skulle kunna ändras så att minimikapitalnivån var satt antingen utifrån 

förhållandena i det enskilda bolaget eller schablonmässigt utifrån den bransch bolaget 

ingår i. Sätts nivån utifrån bolagets bransch skulle riskfyllda branscher, såsom IT-

branschen eller bioteknikbranschen, ha ett högre minimikapital än icke riskfyllda 

branscher, såsom livsmedelsbranschen. En generalisering av detta slag skulle dock 

kunna leda till att bolagets aktiekapital i slutändan inte stämmer överens med den 

verksamhet bolaget bedriver. Ett bioteknikföretag behöver inte nödvändigtvis vara 

riskfyllt bara för att branschen över lag är det. Således förespråkar jag att 

minimikapitalnivån i aktiebolagen sätts utifrån omfattningen av och riskerna 

förknippade med det enskilda bolagets verksamhet. 

6.3  För- och nackdelar med dispositionsbegränsningar 

Till skydd för bolagets borgenärer finns regler som hindrar aktieägarna från att helt 

tömma bolaget på dess tillgångar. Skyddsreglerna är dock inte alltid till fördel för 

borgenärerna utan det finns även nackdelar med bestämmelserna. 

6.3.1 Vinstutdelning 

Syftet med aktiebolagets verksamhet är i regel att bereda vinst åt aktieägarna. 

Vinstsyftet kan dock leda till att bolagsledningen önskar dela ut mer än vad som är 

positivt för borgenärerna. Det är därför viktigt att lagstiftningen tillgodoser både 

borgenärernas intresse av skydd och aktieägarnas intresse av att få ut så mycket vinst 

som möjligt.191 

 

Ur borgenärernas synvinkel är det negativt när bolagets tillgångar försvinner ut ur 

bolaget och hamnar hos aktieägarna. I stället för att dela ut vinst är det bättre för 

borgenärerna om bolaget betalar av skulder, gör nyinvesteringar eller placerar 

tillgångarna i värdehandlingar.192   

 

                                                
190 Se ovan under 5.3 
191 Se ovan under 2.3 
192 Allard, Borén, s 70 
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För borgenärerna behöver vinstutdelning dock inte bara vara negativt utan det kan även 

vara positivt. I publika bolag skickar vinstutdelning ut en signal till marknaden om att 

bolaget går bra. Detta kan leda till att kursen på bolagets aktier stärks, vilket i sin tur 

kan leda till att bolagets blir finansiellt starkare.193 I privata bolag är en vinstutdelning 

inte på samma sätt till fördel för bolagets borgenärer, eftersom någon handel med 

bolagets aktier inte förekommer.  

6.3.2 Minskning av aktiekapitalet 

Reglerna om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust behöver inte vara till 

nackdel för vare sig borgenärerna eller andra bolagsintressenter t.ex. aktieägare. Detta i 

de fall då aktiekapitalet är satt för högt i förhållande till den verksamhet som bolaget 

bedriver. Minskas aktiekapitalet till en nivå som motsvarar det kapitalmässiga behovet 

behöver inte någon av bolagets intressenter drabbas negativt.194  

 

För borgenärerna och andra intressenter kan det t.o.m. vara positivt när bolaget minskar 

sitt aktiekapital för att täcka en förlust. Om möjligheten inte fanns skulle bolaget vara 

tvunget att träda i likvidation, något som de flesta intressenter troligen skulle vilja 

undvika. Träder bolaget i likvidation finns inget bolag som fordringsägarna kan 

rättshandla med, vilket för många borgenärer skulle kunna medföra förödande 

konsekvenser för den egna verksamheten.195  

 

Det är dock viktigt att inse att en minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust inte 

innebär att de bakomliggande orsakerna till förlusten är lösta. Det är därför väsentligt att 

bolaget företar åtgärder för att komma tillrätta med varför bolaget gick dåligt. Görs inte 

detta riskerar bolaget att gå med förlust även i framtiden, vilket då troligen kommer leda 

till en tvångslikvidation.   

 

När en minskning av aktiekapitalet sker för återbetalning till aktieägarna uppkommer i 

princip samma risker för bolaget borgenärer som det gör vid en vinstutdelning. Den 

markanta skillnaden är dock att vid en minskning av aktiekapitalet för återbetalning till 

aktieägarna tas även bolagets bundna kapital i anspråk, något som är mycket negativt ur 

                                                
193 Id 
194 Se ovan under 2.5.2.5 
195 Id. 



 55 

borgenärssynpunkt. Det bundna kapitalet finns för att skydda borgenärerna och skall 

egentligen inte få disponeras av aktieägarna.196  

 

Några större fördelar för borgenärerna torde en minskning av aktiekapitalet för 

återbetalning till aktieägarna inte medföra. 

6.3.3 Förvärv av egna aktier 

Förvärv av egna aktier tillåts numera i Sverige, eftersom det anses leda till en effektiv 

användning av bolagets kapital och till ett bättre utnyttjande av bolagets resurser, vilket 

är bra för både borgenärerna och andra bolagsintressenter, t.ex. aktieägarna197 

 

För bolagets borgenärer är ett förvärv av egna aktier i publika bolag inte negativt i den 

bemärkelse som en värdeöverföring i form av vinstutdelning eller minskning av 

aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna är. Detta eftersom förvärv av egna aktier 

innebär att bolaget får en motprestation för det kapital som ges ut, vilket betyder att 

något definitivt avhändande av bolagets tillgångar inte sker.198  

 

För både borgenärerna och aktieägarna kan det vara positivt när bolaget förvärvar egna 

aktier. Detta därför att de förvärvade aktierna kan säljas i framtiden för att täcka en 

eventuell förlust. För borgenärerna är fördelen vidare att det, precis som vid en 

vinstutdelning, skickas ut en signal till marknaden om att bolaget går bra, vilket i 

slutändan kan stärka bolagets finanser och därmed gynna borgenärerna.  

 

Det finns dock negativa aspekter för borgenärerna med förvärv av egna aktier. För 

borgenärerna skulle det t.ex. vara fördelaktigare om bolaget använde sitt kapital på ett 

bättre sätt. I likhet med vinstutdelning skulle kapitalet kunna användas till att betala av 

skulder, nyinvesteras, satsas i vinstgivande projekt eller placeras i värdepapper.  

 

Det finns även risk för kursmanipulation när egna aktier förvärvas. Risken är dock 

relativt liten, eftersom innehavet av de egna aktierna bara får uppgå till högst 10 procent 

av samtliga aktier i bolaget.199  
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I privata bolag får förvärv av egna aktier bara ske i undantagsfall.  I dessa bolag torde 

förvärv inte vara till skada för bolagets borgenärer. I ett av undantagsfallen får aktier 

bara förvärvas om det inte betalas någon ersättning för dem, något som är positivt för 

borgenärerna, eftersom några tillgångar inte lämnar bolaget. I annat undantagsfall får 

aktier bara förvärvas för att förhindra en likvidation, vilket är positivt för borgenärerna, 

eftersom bolaget därmed kan fortleva.200  

 

Att reglerna om värdeöverföring inte gäller för förvärv i undantagsfall är inte speciellt 

negativt för borgenärerna. Dels är det omöjligt att applicera reglerna på förvärv som det 

inte betalas någon ersättning för, dels behövs ofta det bundna kapitalet tas i anspråk för 

att förhindra en tvångslikvidation.201   

6.3.4 Hur skulle reglerna kunna ändras för att ge borgenärerna ett bättre 
skydd? 

 

De flesta kapitalskyddsregler som tar sikte på dispositionsbegränsningar är bra för 

borgenärerna, eftersom reglerna stadgar att aktieägarna bara får förfoga över bolagets 

fria kapital. Vidare måste en beloppsspärr och en försiktighetsregel iakttas. 

Beloppsspärren slår fast att bolaget inte får företa en värdeöverföring om det inte, 

omedelbart efter överföringen, finns full täckning för det bundna kapitalet. 

Försiktighetsregeln slår fast att en värdeöverföring bara får ske om den framstår som 

försvarlig utifrån förhållandena i det enskilda fallet och de särskilda omständigheter 

som bolaget verkar under.202  

 

Vid alla minskningar av aktiekapitalet disponerar bolaget över det bundna kapitalet, 

vilket är negativt för borgenärerna. Det finns dock flera regler till skydd för 

borgenärerna, exempelvis möjligheten till full säkerhet för fordringarna samt den 

treåriga karenstiden för vinstutdelningar. Vid minskning av aktiekapitalet för 

återbetalning till aktieägarna, krävs även tillstånd från Bolagsverket samt att reglerna 

om värdeöverföring följs.203  
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Trots alla skyddsmekanismer finns det inga fördelar för borgenärerna när aktiekapitalet 

minskas för återbetalning till aktieägarna och utifrån borgenärernas synvinkel borde 

därför minskning inte längre tillåtas. Fördelen för borgenärerna med ett borttagande av 

tillåtelsen måste dock jämföras med de negativa konsekvenser ett borttagande medför 

för andra bolagsintressenter. För aktieägarna är tillåtelse därtill fördelaktigt, eftersom 

det innebär att de, precis som vid vinstutdelning, får avkastning på sitt satsade kapital 

utan att behöva göra sig av med några aktier. För aktieägarna är det dock inte bara 

fördelaktigt men en minskning av nämnda slag. Även för dem är det av intresse att 

bolaget har ett högt aktiekapital, eftersom aktiekapitalet kan behövas i framtiden för att 

täcka en eventuell förlust. Finns inte möjlighet att täcka en förlust med aktiekapitalet 

riskerar bolaget tvångslikvidation, vilket både aktieägarna och borgenärerna säkerligen 

önskar undvika.  

 
För att ge borgenärerna ett bättre skydd skulle de dispositiva reglerna i nya ABL kunna 

göras tvingande. En ändring skulle medföra att reglerna blir klarare samt att 

förutsebarheten för bolagets borgenärer ökar. I många stora bolag är dock redan alla 

regler i princip tvingande. Detta eftersom en dispositiv regel endast kan åsidosättas om 

samtliga aktieägare är överens därom, något som nästintill är omöjligt i bolag med 

många aktieägare.204   

 
Om alla regler gjordes till tvingande skulle förutsebarheten öka även gällande 

rättsföljden av beslut fattade i strid med reglerna, eftersom dessa beslut alltid blir 

ogiltiga. Den nu gällande rättsföljden av beslut som strider mot de dispositiva reglerna 

är i viss mån svår att förutse, då beslutet kan klandras inom viss tidsfrist. Väcks inte 

talan inom den förskrivna tidsfristen, blir beslutet gällande och kan verkställas.205 Å 

andra sidan är rättsföljden av beslut fattade i strid med de dispositiva reglerna efter 

tidsfristens utgång inte svår att förutse, eftersom beslutet blir giltigt och kan verkställas. 

Rättsföljden av ett beslut fattat i strid med de tvingande reglerna kan istället anses svår 

att förutse, eftersom beslutet kan förklaras ogiltiga när som helst.  

 
Frågan är dock vilka konsekvenserna skulle bli om de dispositiva reglerna gjordes till 

tvingande.  I små bolag skulle en ändring kunna innebära att allt färre personer väljer att 
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starta aktiebolag, vilket för potentiella borgenärer inte är positivt eftersom det innebär 

färre bolag att rättshandla med. Inte heller för potentiella aktieägare eller staten skulle 

det vara positivt med färre aktiebolag. För potentiella aktieägare skulle det finnas färre 

bolag att satsa kapital i och för staten skulle det innebära bl.a. minskade skatteintäkter. 

6.3.5 Låneförbud 

För borgenärerna är fördelen med låneförbudet att det hindrar personer med stort 

bolagsinflytande från att fritt låna medel av bolaget. Skulle dessa personer kunna låna 

fritt finns risk för att bolagets tillgångar helt försvinner ur bolaget. Genom reglerna i nya 

ABL hålls tillgångarna kvar i bolaget, vilket är positivt för borgenärerna.206 

 

För borgenärerna är det även positivt att låneförbudet finns, eftersom låneverksamhet 

inte stämmer överens med den verksamhet de flesta bolag bedriver. Med omfattande 

långivande skulle osäkerhet för borgenärerna kunna uppstå om vad som är föremål för 

bolagets verksamhet. Troligtvis vill borgenärer i ett restaurangbolag rättshandla med en 

restaurang och inte med en låneverksamhet. 

 

I undantagsfall finns det möjlighet för bolag att lämna affärsmässiga lån. Detta är 

positivt för borgenärerna, eftersom lånen måste främja den verksamhet som bolagen 

bedriver. När verksamheten främjas är chansen att bolaget stärks, vilket innebär 

minskad risk för att borgenärernas säkerhet skall försämras.207 

 

Något som är mycket negativt för borgenärerna med reglerna i nya ABL är att det inte 

finns något bristtäckningsansvar vid givande av förbjudna lån. Detta kan leda till att 

borgenärernas intressen skadas, då bolaget riskerar att inte få tillbaka de felaktigt 

utlånade tillgångarna.208  

 
6.3.5.1 Hur skulle reglerna kunna ändras för att ge borgenärerna ett bättre skydd? 
 

För att ge borgenärerna ett bättre skydd borde bristtäckningsansvar införas. 

Låneförbudet är visserligen straffsanktionerat, vilket betyder att de som medverkat till 

givande av förbjudna lån riskerar fängelsestraff, men det ger inte bolaget tillbaka de 

tillgångar som förlorats. 
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Det finns dock vissa fördelar för borgenärerna med tillåtelse att ge de i dagsläget 

förbjudna lånen. Lämnas lånen på affärsmässiga villkor skulle långivande kunna vara en 

bra placeringsmöjlighet, vilket skulle kunna innebära att bolaget finnanser stärks och 

därmed borgenärernas ställning.  

 

Tyvärr finns det svenska låneförbudet inte bara för att skydda borgenärerna utan även 

för att förhindra skattesmitning. De fördelar som ett hävande av låneförbudet skulle 

kunna medföra uppmärksammas inte, eftersom skatteaspekterna väger tyngre än vad 

borgenärsfördelarna gör. Frågan är dock om skattemässiga hänsyn bör vara en av 

anledningarna till varför lån inte tillåts. Problematiken kring skattesmitningen borde 

kunna regleras i skattelagstiftning och inte i aktiebolagslagen.209  

 

Skulle de förbjudna lånen tillåtas borde reglerna om värdeöverföring gälla även vid 

långivning. Inga lån skulle få lämnas om de strider mot beloppsspärren eller 

försiktighetsregeln. Ställs betryggande säkerhet för lånet torde skyddet för borgenärerna 

bli mycket starkt.  

6.4  För- och nackdelar med reglerna om tvångslikvidation 

Reglerna om tvångslikvidation finns för att skydda borgenärerna mot att bolagets hela 

förmögenhet förbrukas. Fördelen med reglerna är således att borgenärerna har möjlighet 

att få vissa delar av sina fordringar täckta även om bolaget tvingas upphöra. Vanligtvis 

är dock största delen av aktiekapitalet förbrukat när ett bolag tvingas träda i likvidation 

p.g.a. allvarlig kapitalbrist. Har bolaget ett aktiekapital som bara motsvarar miniminivån 

är risken att bolagets borgenärer i slutändan inte får någonting eller bara mycket liten 

del av sina fordringar täckta.210 

 

För borgenärerna är dock bolagets möjlighet att undvika en tvångslikvidation genom att 

fylla upp aktiekapitalet positivt. Precis som vid minskning av aktiekapitalet för täckande 

av förlust innebär möjligheten till fortsatt verksamhet att borgenärerna även framöver 

                                                
209 Id. 
210 Se ovan under 2.5.3 



 60 

har ett bolag att rättshandla med, vilket för många borgenärer kan vara helt avgörande 

för den egna verksamheten.211  

 

Till både fördel och nackdel för borgenärerna finns reglerna om tidsfristen på åtta 

månader. Förmår inte bolaget att genomföra åtgärder för att täcka aktiekapitalet riskerar 

det att urholkas ännu mer under tidsfristen. Detta kan leda till att det överhuvudtaget 

inte finns någon säkerhet kvar för borgenärernas intressen vid en likvidation. Fördelen 

med fristen är dock att bolaget har möjlighet att täcka sitt aktiekapital och därmed 

kunna fortleva.212 

6.4.1 Hur skulle reglerna kunna ändras för att ge borgenärerna ett bättre 
skydd? 

 

Regeländringar som innebär att åttamånadersfristen skulle kortas ner eller att t.ex. 

bolaget skulle vara tvunget att företa åtgärder när det bokförda aktiekapitalet uppgår till 

2/3 av det registrerade aktiekapitalet skulle kunna ge ett bättre borgenärsskydd. De 

negativa konsekvenserna som följer dylika regeländringar torde dock överväga dess 

fördelar. Fler bolag skulle säkerligen tvingas träda i likvidation, vilket varken skulle 

gynna borgenärerna eller samhället i övrigt.  

 

Något som verkligen skulle kunna ge borgenärerna ett bättre skydd vid likvidation är 

om reglerna ändrades så att aktiekapitalet var satt med hänsyn till bolagets verksamhet. 

Reglerna skulle kunna innebära att bolagsledningen var tvungen att vidta åtgärder för att 

höja aktiekapitalet så fort bolagets aktiekapital inte stämde överens med bolagets 

verksamhet. Kan eller lyckas inte ledningen höja aktiekapitalet skulle en 

tvångslikvidation kunna bli aktuell.  

 

Vidare skulle skyddet vid en likvidation även bli bättre om nivån på minimikapitalet 

höjdes, eftersom mer kapital skulle finnas kvar i bolaget vid en likvidation. 
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6.5  Vilka skulle konsekvenserna för borgenärerna kunna bli om 
kapitalskyddsreglerna ändrades?  

 

Konsekvenserna av ändring av kapitalskyddsreglerna skulle bli olika för de olika 

borgenärstyperna.  Banker är en av de borgenärer som troligen skulle beröras allra 

minst av en lagändring. Detta eftersom de innan givande av lån, har möjligheten att 

företa noggranna kreditprövningar. Vidare kräver de ofta olika former av säkerheter t.ex. 

personlig borgen eller olika sorters panträtt för att överhuvudtaget ge krediter. Även 

andra borgenärer har möjlighet att få betryggande säkerhet för sina fordringar. Vissa 

leverantörer säljer varor med återtagandeförbehåll eller kräver betalning i förskott. Alla 

borgenärer har dock inte möjlighet att skydda sig genom diverse säkerhetsavtal. Dessa 

borgenärer är helt beroende av att kapitalskyddsreglerna i nya ABL skyddar dem och 

skulle i vissa fall vara i behov av ett bättre skydd.  

 
Grundtanken med kapitalskyddsreglerna är enligt Andersson att ge alla borgenärer 

samma skydd. Genom att vissa borgenärer kan skaffa sig betryggande säkerhet för sina 

fordringar ges inte alla borgenärer samma skydd och Andersson anser därför att 

kapitalskyddsreglerna måste ändras så att skyddet blir lika för alla.213  

 
Jag är benägen att hålla med Andersson om kapitalskyddsreglernas grundtanke, men 

anser att vissa borgenärers krav på full säkerhet har gjort att alla borgenärer inte längre 

är lika skyddsvärda. Aktiebolag skall kännetecknas av den personliga ansvarsfriheten, 

vilket innebär att bolagets borgenärer inte kan vända sig till aktieägarna för att få betalt 

för sina fordringar, utan måste förlita sig på aktiebolagets förmögenhetsmassa för att få 

ut sina pengar. Borgenärer i form av t.ex. banker har, då de kräver personlig borgen, 

möjlighet att vända sig direkt till aktieägarna för att få betalt för sina fordringar, vilket 

jag anser strider mot den personliga ansvarsfriheten. De borgenärer som kan få full 

säkerhet för sina fordringar, antingen genom personlig borgen eller på annat sätt, 

behöver inte den skyddsmekanism som finns i lagstiftningen. Att ändra lagstiftningen så 

att alla borgenärer får samma skydd anser jag därför vara onödigt. I stället borde en 

lagändring främst ske för att ge de borgenärer som inte kan skydda sig genom olika 

sorters säkerhetsavtal ett bättre skydd för sina intressen.  
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Vidare tror jag inte att de borgenärer som skaffat sig full säkerhet, eller kan skaffa sig 

full säkerhet, för sina intressen är speciellt intresserade av de regler som skyddar 

bolagets borgenärer. För dessa borgenärer torde det inte spela någon roll om t.ex. 

minimikapitalnivån för privata bolag ligger på 100 000 kr eller på 200 000 kr. För de 

borgenärer som bara har liten eller ingen säkerhet för sina fordringar torde nivån på 

minimikapitlet vara av stort intresse. Ju högre miniminivån är, desto större är bufferten 

som skyddar dem. I förarbetena till nya ABL framhålls åsikten om att det inte spelar 

någon större roll större roll om minimikapitalet är på 100 000 kr eller på 200 000 kr om 

bolaget hamnar i ekonomisk kris och att en höjning därför inte alltid förstärker skyddet 

för bolagets borgenärer. Jag är i viss mån benägen att hålla med om den åsikten. Dock 

är en höjning alltid en höjning och chansen att bolagets borgenärer får ta del av bolagets 

återstående tillgångar vid en likvidation ökar ju högre aktiekapitalet är.214  

 
Kapitalskyddsreglerna skulle kunna ändras på många sätt för att ge borgenärerna ett 

bättre skydd. Dock är det inte säkert att alla ändringar i slutändan är till fördel för dem. 

Skulle t.ex. vinstutdelning inte tillåtas finns risken att allt färre personer vill starta 

aktiebolag. För borgenärerna betyder färre aktiebolag att det finns färre bolag att 

rättshandla med, något som inte är speciellt positivt. 

6.5.1 Vilka skulle konsekvenserna i övrigt kunna bli?  

Ur näringspolitisk synvinkel skulle konsekvenserna av en kapitalskyddsändring kunna 

bli tämligen negativa. Om minimikapitalnivån höjdes skulle många personer, som 

besitter stor kunskap, kanske inte ha råd att starta aktiebolag. Detta skulle kunna inverka 

negativt på samhällsutvecklingen, eftersom aktiebolagen är en viktig del av ett 

fungerande näringsliv. Genom bolagens produktion skapas arbetstillfällen åt 

medborgarna och skatteintäkter till staten. Bolagens utbud av varor och tjänster leder till 

kundkonkurrens, vilket i sin tur leder till lägre priser och högre effektivitet. Begränsas 

möjligheten att starta aktiebolag finns viss risk att samhällsutvecklingen stannar av.215  

 
Jag tror dock inte att risken för ett avstannande är speciellt stor om minimikapitalnivån 

höjs, eftersom en höjning inte behöver betyda att möjligheten till att bedriva 

näringsverksamhet går förlorad. Den som inte vill eller kan betala minimikapitalet har 
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andra associationsformer att använda sig av, t.ex. handelsbolag eller kommanditbolag. 

Möjligheten till personlig ansvarsfrihet försvinner i dessa bolag men inte möjligheten 

till att bedriva verksamhet.   

6.6  Utländska regler som kan vara förebilder 

Vid en ändamålsprövning av de svenska kapitalskyddsreglerna är det viktigt att även 

titta på hur lagstiftningen i andra länder ser ut, eftersom regler i andra rättsordningar 

skulle kunna tjäna som förebild för nya funktionella svenska regler.  

6.6.1 Plikten att tillskjuta kapital 

När det gäller plikten att tillskjuta kapital skulle de norska reglerna kunna vara utmärkta 

förebilder för nya svenska regler. I både Sverige och Norge finns krav på minimikapital 

men kravets syfte skiljer sig åt i länderna. I vårt grannland finns kravet främst för att 

bolag skall kunna bildas på ett korrekt sätt och för att förhindra ekonomisk brottslighet, 

medan kravet här finns främst för att skydda bolagets borgenärer. De norska 

borgenärerna skyddas istället genom att bolaget hela tiden har ett eget kapital som är 

försvarbart med hänsyn till risken och omfattningen av bolagets verksamhet. I Norge är 

det således krav på att ett bolag som bedriver kärnkraftverk har ett betydligt större eget 

kapital än ett bolag som bedriver glasskiosk. För de svenska borgenärerna borde regler 

likt de norska vara mycket eftersträvansvärda, eftersom de norska borgenärerna genom 

reglerna ges ett mycket bra skydd.216  

 

I den amerikanska guiden RMBCA och i de flesta amerikanska delstater saknas numera 

plikt att tillskjuta kapital vid bolagets bildande. Kravet på minimikapital togs bort, 

eftersom det inte tog hänsyn till den verksamhet bolaget bedrev. Vidare ansågs inte 

kravet behövas, eftersom borgenärerna hellre förlitade sig på kreditupplysningar och 

ställande av säkerhet än storleken på minimikapitalet.217  

 

Att ta bort kravet på minimikapital i Sverige är för mig främmande. Minimikapitalet i 

svenska privata bolag är inte speciellt högt men det ger ändå borgenärerna visst skydd 

för sina fordringar. Utan krav på minimikapital skulle de borgenärer som inte kan 

skydda sig genom olika sorters säkerhetsavtal stå helt utan minimiskydd.  

                                                
216 Se ovan under 4.1.1 
217 Se ovan under 4.2.1 
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6.6.2 Dispositionsbegränsningar 

De norska och svenska kapitalskyddsreglerna som tar sikte på 

dispositionsbegränsningar är mycket lika varandra.  I båda länderna delas bolagets 

kapital upp i fritt eget kapital och bundet eget kapital och över det fria, men inte det 

bundna, får aktieägarna i princip fritt disponera. Vidare finns i båda länderna en 

nästintill identisk beloppspärregel och en snarlik försiktighetsregel.218  

 

Med nya ABL införs regeln om att värdeöverföringar från svenska bolag skall vara 

försvarliga.219  Genom regeln har lagstiftaren stiftat en regel likt den norska, där 

bestämmelsen om försvarligt kapital har funnits sedan slutet av 1990-talet. Precis som 

de nya svenska reglerna stadgar de norska reglerna att en försvarlig värdeöverföring 

skall bedömas utifrån förhållandena i det enskilda bolaget. Hur länge bolaget har 

existerat, inom vilken bransch bolaget verkar och hur riskfylld dess verksamhet är, är 

exempel på faktorer som måste beaktas vid prövningen i det enskilda fallet.220 

 

Reglerna om vinstutdelning, minskning av aktiekapitalet och förvärv av egna aktier är i 

princip lika i Sverige och Norge. Det som dock skiljer länderna åt är att i Norge, men 

inte Sverige, tillåts privata bolag förvärva egna aktier. Detta kommer nog inom en snar 

framtid även att tillåtas i Sverige, eftersom anledningen till det svenska förbudet inte är 

borgenärsskyddsrelaterat utan har att göra med olösta beskattningsfrågor.221 

 

När det gäller låneförbudet skiljer sig Norge och Sverige markant åt. I de norska 

aktiebolagslagarna finns inget generellt låneförbud, utan det är tillåtet för bolag att 

lämna penninglån eller liknande till bolagsledning, aktieägare eller dess närstående. 

Dock finns vissa begränsningar i utlånandet. Dessa innebär att lån bara får lämnas om 

det utlånade beloppet ryms inom det utdelningsbara beloppet och om betryggande 

säkerhet ställs för lånet. Personligen tycker jag att de norska lånereglerna är mycket bra 

och skulle tjäna som utmärkta förebilder för en svensk reglering. Borgenärerna skadas 

inte genom långivandet, eftersom någon tillgångsmassa inte försvinner från bolaget då 

säkerhet måste ställas.222  

                                                
218 Se ovan under 4.1.2 och 4.1.2.1 
219 Se ovan under 2.5.2.2 
220 Se ovan under 4.1.1 
221 Se ovan under 2.5.2.6 och 4.1.2.1  
222 Se ovan under 4.1.2.3 
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I USA gäller att vinstutdelning, minskning av aktiekapitalet och förvärv av egna aktier 

bara får ske om bolaget efter dispositionen kan betala de skulder som förfaller till 

betalning och om bolagets tillgångar är större än dess skulder. Bolaget får således 

varken vara insolvent eller insufficient efter genomförandet. Ur de svenska 

borgenärernas synvinkel förefaller de amerikanska reglerna inte vara tillräckligt hårt 

satta, eftersom reglerna inte tar hänsyn till betalningsförmågan på lång sikt. Vidare 

finns inget skydd för bolagets bundna kapital, ingen beloppsspärr och inget krav på 

försvarligt kapital. De amerikanska reglerna skulle således inte tjäna som bra förebilder, 

eftersom bolagets borgenärer inte ges ett speciellt bra skydd.223  

 

I RMBCA tillåts lån till anställda och aktieägare utan några restriktioner. Till 

bolagsledningen får lån bara ges om en majoritet av aktieägarna röstar för beslutet eller 

om styrelsen beslutar att lånet är till fördel för bolaget. Personligen förespråkar jag ett 

hävande av det svenska låneförbudet, men anser inte att lån skall tillåtas i enlighet med 

de amerikanska reglerna. Guidens regler ger inte bolagets borgenärer något nämnvärt 

skydd, eftersom någon ställande av säkerhet inte krävs.224 

6.6.3 Reglerna om tvångslikvidation 

När det gäller reglerna om tvångslikvidation vid allvarlig kapitalbrist är den svenska 

och norska lagstiftningen lika på många sätt. I båda länderna finns regler som stadgar att 

tvångslikvidation kan bli aktuellt om det bokförda aktiekapitalet understiger hälften av 

det registrerade aktiekapitalet. Vidare finns liknande regler om kontrollbalansräkning, 

kallelse på okända borgenärer och hur bolagets återstående tillgångar skall skiftas.225  

 

Till skillnad från vad som gäller i Sverige kan även ett norskt bolag tvingas träda i 

likvidation om det egna kapitalet är lägre än vad som krävs för bolagets verksamhet. 

Detta hänger samman med regeln om att bolaget hela tiden måste ha ett kapital som är 

försvarbart med hänsyn till risken, storleken och omfattningen av bolagets verksamhet.  

Regeln skulle fungera som en utmärkt förebild för ny svensk reglering. Detta förutsätter 

                                                
223 Se ovan under 4.2.2 
224 Se ovan under 4.2.2.3 
225 Se ovan under 2.5.3 och 4.1.3 
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dock att även en regel om att bolaget hela tiden måste ha ett försvarligt aktiekapital 

införs.226 

 

De amerikanska tvångslikvidationsreglerna skiljer sig markant från de svenska och 

norska, eftersom RMBCA saknar specifika regler om likvidation vid allvarlig 

kapitalbrist. För både aktieägarna och borgenärerna finns dock, i vissa olika situationer, 

möjlighet att kräva tvångslikvidation. En aktieägare kan t.ex. kräva att bolaget skall 

likvideras om bolaget använder sina tillgångar felaktigt eller slösaktigt. Att denna 

rättighet enbart tillkommer aktieägarna och inte borgenärerna finner jag till viss del 

märkligt. Det skulle självklart vara ohållbart om borgenärerna skulle kunna kräva 

tvångslikvidation varje gång de anser att bolaget använder sina tillgångar felaktigt eller 

slösaktigt men i slutändan blir det dock borgenärerna som drabbas av bolagets felaktiga 

beteende. Detta då det till slut inte finns några tillgångar kvar i bolaget och därmed inga 

medel att betala borgenärernas fordringar med. Det är vidare märkligt att bolaget måste 

vara insolvent för att borgenärerna skall kunna kräva tvångslikvidation. Får inte 

borgenären betalt för sina fordringar trots exekutionstitel borde det vara möjligt att 

kräva likvidation oavsett insolvens eller inte.227  

 

De amerikanska reglerna ser jag inte som speciellt bra förebilder för svenska 

bestämmelser, främst eftersom det saknas specifika regler om likvidation vid allvarlig 

kapitalbrist. Med regler likt de amerikanska skulle bolagets borgenärer riskera att gå 

helt lottlösa ur en likvidation.  

6.6.4 Ansvarsgenombrott 

Som tidigare nämnts, kännetecknas aktiebolagsformen av friheten från personligt ansvar 

för bolaget förpliktelser. Det är dock inte rimligt att denna ansvarsfrihet skall vara total. 

I flera situationer skulle det vara oskäligt om aktieägarna inte behövde svara för 

bolagets skyldigheter, t.ex. när aktiebolagsformen utnyttjas för ekonomisk brottslighet 

eller då aktieägarna förfar orätt mot borgenärerna.228  

 

I saknaden av lagreglering har det förekommit att domstolarna i både Norge och Sverige 

ålagt aktieägarna ansvar för bolagets förpliktelser. Det har ofta diskuterats om en 
                                                
226 Se ovan under 4.1.3 
227 Se ovan under 4.2.3 
228 Se ovan under 2.3 och 2.6 
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lagreglering är behövlig men aktiebolagskommittéerna i båda länderna har ansett att det 

inte är motiverat, vilket jag är benägen att hålla med om eftersom det skulle vara svårt 

att ställa upp en lagregel som passade alla situationer. Risken med en specifik lagregel 

är att den skulle bli för snäv och inte kunna fånga in alla relevanta omständigheter. Med 

en allt för generell lagregel är istället risken att rättsosäkerhet skulle kunna uppkomma. 

Jag finner det därför bra att utvecklingen av ansvarsgenombrottet ligger hos 

domstolarna.229   

 

Både en lagreglering och domstolarnas utveckling av ansvarsgenombrottet skulle kunna 

vara till fördel för borgenärerna. Det är dock viktigt att uppmärksamma de negativa 

konsekvenserna en eventuell lagreglering eller drastisk utveckling skulle kunna 

medföra. Tas ansvarsfriheten i hög grad bort kan följden bli att allt färre personer väljer 

att starta aktiebolag, vilket både är negativt för borgenärerna och samhällsutvecklingen.  

 

Inte heller i USA finns lagreglering om ansvarsgenombrott, dock är principen väl 

utvecklad i praxis. Där förekommer ansvar för bolagets förpliktelser främst då 

aktieägarna inte upprätthållit den juridiska åtskillnaden som krävs mellan bolaget och 

dess aktieägare eller då aktieägarna handlat olämpligt mot tredje man.230 

 

Utvecklingen i USA har kommit långt och fungerar bra, men det är tveksamt om 

Sverige borde sträva efter en utveckling likt den amerikanska. En utveckling skulle 

dock vara fullt möjlig eftersom det saknas EG-rättsliga bestämmelser som hindrar att 

ansvarsgenombrottet breder ut sig, så länge reglerna om personlig frihet för bolagets 

förpliktelser inte sätts ur spel. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att 

kapitalskyddsreglerna i USA skiljer sig från våra regler på många sätt och att skyddet 

för bolagets borgenärer inte är lika starkt på andra sidan Atlanten. USA saknar flera av 

våra kapitalskyddsregler och vissa regler, t.ex. de som berör vinstutdelning, är inte 

speciellt hårt satta. I USA finns det därför ett större behov av ansvarsgenombrott än vad 

som finns i både Sverige och Norge.231  

 

                                                
229 Se ovan under 2.6 och 4.1.4 
230 Se ovan under 4.2.4 
231 Se ovan under 4.2.1 och 4.2.2 
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En utveckling likt den amerikanska behöver inte heller vara till fördel för bolagets 

borgenärer. Detta eftersom det t.ex. kan vara svårt för bolaget att få ersättning av den 

som drabbas av ansvar, då ersättningsbeloppen ibland torde bli mycket höga. Jag ser 

hellre att Sverige satsar på bättre kapitalskyddsregler än en drastisk utveckling av 

ansvarsgenombrottet.  
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7 SAMMANFATTANDE ANALYS 
Som en avslutning på uppsatsen sammanfattas den argumentation och analys som 

presenterades i det sjätte kapitlet.  

7.1  Plikten att tillskjuta kapital 

Fördelen för bolagets borgenärer med plikten att tillskjuta kapital är att de får ett visst 

skydd för sina intressen. Minimikapitalnivån i privata bolag är dock inte speciellt hög, 

varför en höjning borde vara aktuell.232  

 

Nackdelen med plikten att tillskjuta kapital är att minimikapitalet inte tar hänsyn till den 

verksamhet bolaget bedriver. Enligt reglerna i nya ABL kan minimikapitalnivån således 

vara lika hög i bolag med riskfylld verksamhet som i bolag med låg risk. För att ge 

borgenärerna ett bättre skydd borde därför reglerna ändras så att aktiekapitalet speglar 

den verksamhet som bolagen bedriver. Den norska regeln om försvarligt kapital skulle 

tjäna som utmärkt förebild vid en ändring av de svenska reglerna. För borgenärerna är 

fördelen med en lagregel likt den norska stor, eftersom deras säkerhet hela tiden 

stämmer överens med riskerna och omfattningen av bolagets verksamhet.233 

7.2  Dispositionsbegränsningar 

När det gäller vinstutdelning eller förvärv av egna aktier är det bättre för borgenärerna 

om bolaget betalar av skulder eller nyinvesterar än delar ut vinst åt aktieägarna eller 

förvärvar egna aktier. Fördelen för borgenärerna med förfarandena är dock att 

marknaden får en signal om att bolaget går bra, vilket kan leda till att aktiekursen stärks 

och bolaget bli finansiellt starkare. När egna aktier förvärvas är det vidare fördelaktigt 

för borgenärerna att inga tillgångar lämnar bolaget definitivt samt att aktierna kan säljas 

i framtiden för att täcka en eventuell förlust. 

 

Minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust är inte negativt för borgenärerna 

eller andra bolagsintressenter om aktiekapitalet är satt för högt i förhållande till bolagets 

verksamhet. Det kan det t.o.m. vara positivt för borgenärerna när nämnda minskning 

sker, eftersom bolaget därmed kan undvika en tvångslikvidation.  

                                                
232 Se ovan under 2.1 
233 Se ovan under 4.1.1 
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Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna medför inte några fördelar 

för borgenärerna och borde ur deras synvinkel inte tillåtas. Även för aktieägarna är det 

negativt när nämnda minskning sker, även om det finns vissa fördelar med förfarandet. 

För både borgenärerna och aktieägarna är det av intresse att bolaget har ett aktiekapital 

som i framtiden kan minskas för att täcka eventuella förluster. Detta eftersom en 

minskning innebär att tvångslikvidation kan undvikas. 234  

 

När det gäller låneförbudet är det bra för borgenärerna att det finns, eftersom det hindrar 

inflytelserika personer i bolaget från att fritt låna medel ur bolaget. Det finns dock 

fördelar med hävandet av låneförbudet. Lämnas lånen på affärsmässiga villkor skulle 

långivningen kunna vara en bra placeringsmöjlighet, vilket kan stärka bolagets finanser. 

Om förbjudna lån skulle tillåtas i Sverige, skulle de norska reglerna vara bra förebilder 

för nya svenska regler.  Där tillåts lån till inflytelserika personer i bolaget om lånet ryms 

inom det utdelningsbara beloppet och om betryggande säkerhet ställs. Genom regler likt 

de norska är risken för borgenärsskada minimal. De amerikanska reglerna ser jag inte 

alls som bra förebilder för nya svenska låneregler, detta eftersom lån till inflytelserika 

personer i princip tillåts utan restriktioner eller ställande av säkerhet.235 

 

Över lag ger de flesta svenska dispositionsreglerna borgenärerna ett bra skydd och 

behöver inte ändras. Dock borde det införas en regel som aktualiserar 

bristtäckningsansvar vid givandet av förbjudna lån. Vidare skulle borgenärsskyddet 

kunna bli bättre om de dispositiva reglerna i nya ABL gjordes tvingande, eftersom 

förutsebarheten för borgenärerna skulle öka med klarare regler. Konsekvenserna av att 

de dispositiva reglerna blir tvingande skulle dock kunna vara negativa. Om aktieägarna 

inte längre skulle ges möjlighet att själva bestämma formen för t.ex. vinstutdelning 

skulle bolagsformens attraktivitet riskera att minska, något som inte skulle vara positivt 

för vare sig staten, potentiella aktieägare eller potentiella borgenärer.  

7.3  Reglerna om tvångslikvidation 

Fördelen för borgenärerna med reglerna om tvångslikvidation är att bolaget inte får 

förbruka hela sitt aktiekapital innan likvidationsåtgärder företas. Vidare är fördelen för 

borgenärerna och andra bolagsintressenter att bolaget har möjlighet att täcka sitt kapital 

                                                
234 Se ovan under 2.5.2.5 
235 Se ovan under 4.1.2.3 och 4.2.2.3 
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och därigenom kunna fortsätta sin verksamhet. 236  Även när det gäller 

tvångslikvidationsreglerna skulle den norska regeln om försvarligt kapital kunna ge 

borgenärerna ett bättre skydd. Detta i och med att norska bolag måste företa 

likvidationsåtgärder eller åtgärder för att täcka aktiekapitalet så snart det bokförda 

aktiekapitalet inte är så högt som verksamheten kräver.237  

7.4  Vilka skulle konsekvenserna kunna bli om kapitalskyddsreglerna 
ändrades?  

Konsekvenserna för borgenärerna blir olika beroende på vilken borgenärstyp som 

träffas. Borgenärer som kan skaffa sig full säkerhet för sina fordringar är de borgenärer 

som berörs allra minst av en lagändring och dessa är troligen inte heller speciellt 

intresserade av att reglerna ändras. För de borgenärer som inte kan få någon säkerhet för 

sina fordringar är dock en ändring av kapitalskyddsreglerna mycket intressant.  

 

Genom att vissa borgenärer kan kräva t.ex. personlig borgen för sina fordringar anser 

jag att det görs avsteg från den personliga ansvarsfriheten. De borgenärer som kan kräva 

säkerhet är därför inte lika skyddsvärda som de utan säkerhet och behöver inte den 

skyddsmekanism som finns i lagstiftningen. En ändring av kapitalskyddsreglerna borde 

därför företas för att ge främst de ”oskyddade” borgenärerna ett bättre skydd.   

 

I övrigt skulle konsekvenserna av att t.ex. minimikapitalnivån höjdes kunna bli att allt 

färre personer har råd att starta bolag. Ur samhällsynpunkt skulle detta vara negativt, 

eftersom samhället är mycket beroende av aktiebolagens verksamhet. Risken för att 

samhällsutvecklingen stannar av tror jag dock inte är speciellt stor, då den som inte har 

råd att starta aktiebolag kan välja att driva sin verksamhet i t.ex. handelsbolag eller 

kommanditbolag. Den personliga ansvarsfriheten finns inte i dessa bolag men väl 

möjligheten att bedriva näringsverksamhet.  

 

Gällande ansvarsgenombrottet skulle både en lagreglering och en drastisk utveckling av 

ansvarsgenombrottet genom praxis vara till fördel för borgenärerna. Konsekvenserna av 

detta skulle dock kunna bli negativa. Tas ansvarsfriheten i hög grad bort kan följden bli 

att allt färre personer väljer att starta aktiebolag, vilket både är negativt för borgenärerna 

och samhällsutvecklingen. Vidare kan det vara svårt för bolaget att få ersättning av den 
                                                
236 Se ovan under 2.5.3 
237 Se ovan under 4.1.3 
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som drabbas av ansvar, då ersättningsbeloppen ibland kan bli mycket höga. Jag ser 

därför hellre att Sverige satsar på bättre kapitalskyddsregler än en drastisk utveckling av 

ansvarsgenombrottet.  
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