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1. Inledning

1.1. Bakgrund

Aktiebolaget har varit sedan mycket lång tid tillbaka och är fortfarande i våra dagar en viktig

del av affärslivet. Den främsta orsaken till att aktiebolaget som bolagsform kommit att bli så

populär är den trygghet som bolagets kapital utgör (huruvida denna säkerhet är så trygg eller

inte är dock fråga som kommit att diskuteras mycket på senare tid) och det faktum att

aktieägarna har ett begränsat ansvar genom att de inte, i princip, kan hållas ansvariga med mer

än sitt satsade kapital. 

Aktiebolaget lever i huvudsak efter en princip om fortsatt verksamhet1 där aktieägarna inte

skall kunna påverka bolagets fortlevnad. Men trots denna going concern-princip finns det ett

antal olika tillfällen då bolaget behöver eller måste upphöra att vara ett eget rättssubjekt.

Några exempel är genom likvidation, fusion eller avregistrering till följd av att bolaget kan

antas ha upphört med sin verksamhet.2 Själv hade jag tänkt fokusera denna uppsats på

likvidation3. Som bekant finns två olika typer av likvidation, frivilliga likvidationer och

tvångslikvidationer. Jag finner det viktigt att markera att likvidation inte är att förväxla med

konkurs, även om likvidation kan förekomma i samband med konkurs. 

1.2. Syfte & avgränsningar

Det övergripande syftet med min uppsats är att se hur harmoniseringen av det andra

bolagsdirektivet, och då framför allt artikel 17, skett i svensk respektive norsk rätt.

Utgångspunkten ligger i den historiska utvecklingen av bolagsrätten samt det nordiska

samarbetet. Vidare är syftet att, genom ett komparativt angreppssätt, jämföra dessa lösningar

för att se vad de har gemensamt och vad som skiljer dem åt. Mitt slutliga syfte är att, om jag

skulle finna att det finns olikheter, ge mina synpunkter på vilket av systemen, eller eventuellt

vilka delar av systemet, som är att föredra.

                                                
1 Going-concern.
2 SOU 1999:36 Likvidation av aktiebolag. Delbetänkande av Aktiebolagskommittén, s. 54. 
3 Avveckling av affärsrörelse utan konkurs. Norstedts svenska ordbok, Norstedts 1990.
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Eftersom jag främst är intresserad av att analysera aktiebolagslagen samt därtillhörande regler

kommer jag att begränsa mig till att behandla aktiebolag. I Sverige gäller det både privata och

publika aktiebolag (AB) och inom norsk rätt såväl aksjeselskaper (AS) som

allmennaksjeselskaper (ASA).  Det skall dock betonas att det andra bolagsdirektivet endast

ställer specifika krav på publika aktiebolag samt allmennaksjeselskaper.

Arbetet måste avgränsas. Jag har valt att titta närmare på artikel 17, vilken just handlar om hur

lågt kapitalet får sjunka innan bolaget är tvunget att företa åtgärder om det ska undgå

likvidationsplikt. Likvidation förknippas starkt med bolagets kapital. Min uppsats kommer att

behandla likvidation på grund av kapitalbrist och således ej likvidation på grund av

majoritetsmissbruk, föreskrift i bolagsordning, etc.

Såsom redan nämnts i min problemformulering kommer jag i min jämförelse att inte endast

jämföra 13 kap 12 § ABL med § 3-4 och §3-5 aksjeloven/allmennaksjeloven, även om dessa

paragrafer kommer att vara min utgångspunkt. För att en komparation skall kunna göras till

fullo är det nödvändigt att även ta upp exempelvis styrelsens betalningsansvar, aktieägares

betalningsansvar, kontrollstämman etc., det vill säga, de paragrafer som efterföljer 13 kap 12

§, fram till 13 kap 19 § ABL.

1.3. Problemformulering

Mina problemställningar är följande:

1. Vad innebär det andra bolagsdirektivet, artikel 17?

2. Hur ser Sveriges respektive Norges lagstiftning ut utifrån denna artikel?

3. Vilka gemensamma drag respektive olikheter har de olika lagstiftningarna vid en

komparation av § 3-4 respektive § 3-5 samt 13 kap. 12 § (samt tilläggslagstiftningen

13 kap. 13 § till 13 kap. 19 §)? 

4. Vilka slutsatser kan dras av dessa likheter/skillnader?
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1.4. Metod och material

För att uppnå syftet med uppsatsen kommer jag främst att utgå från vedertagna rättskällor

såsom förarbeten, skrivna lagar, betänkanden, doktrin etc. Andra källor jag kommer att

använda mig av är Internet samt tidskrifter. 

Jag önskar inte endast att diskutera hur artikel 17 har implementerats i svensk rätt, utan ville

jämföra den svenska lagstiftningen med ett annat lands lagstiftning. I och med att Sverige och

Norge varit union, är det lätt att föreställa sig att även den bolagsrättsliga historien skulle se

likadan ut länderna mellan. Detta kommer jag att undersöka. En annan intressant faktor var att

utröna huruvida Sverige med sitt medlemskap i EU hade andra förutsättningar för att

implementera och tillämpa direktivet, än Norge genom EES-avtalet.  

Eftersom jag kommer att jämföra svensk och norsk rätt, blir det naturligt att jag kommer att

använda mig av ett komparativt angreppssätt. Men vad är då komparativ rätt? Kan man

verkligen säga att det är en rätt, på samma sätt som, exempelvis den positiva rätten? Själva

termen ”komparativ rätt” har omdebatterats mycket. Många forskare menar att det egentligen

är missvisande med en term som komparativ rätt eftersom det inte finns någon del av

rättsordningen dit den komparativa rätten kan sägas tillhöra. Däremot erkänner forskarna att

termen har kommit att bli så vedertagen att det skulle vara svårt att i nuläget ändra på den.4

Beteckningen ”jämförande rättsvetenskap” eller ”jämförande rättsforskning” är andra begrepp

som också använts, vilka kanske bättre visar vad konceptet innebär. På frågan huruvida den

komparativa rätten kan sägas utgöra en självständig vetenskap5 eller om den hellre skall ses

utgöra en del av en vetenskaplig metod menar många att eftersom det inte finns några gränser

mellan de olika juridiska disciplinerna, och i och med att den komparativa metoden kan

användas inom olika delar av rättsystemet, kan således ej heller den komparativa rätten sägas

utgöra en egen vetenskap.6 Själva kriterierna för en vetenskapsgrens självständighet saknas

helt enkelt. Sammanfattningsvis skulle man alltså kunna säga att jag vid min jämförelse

mellan de olika rättssystemen, kommer att använda mig av en komparativ metod.   

                                                
4 Bogdan, Michael, Komparativ rätt, Studentlitteratur 1978, s. 11.
5 Även begreppet vetenskap är svårdefinierat. Men Strömholm, Stig, Användning av utländskt material i
juridiska monografier – Några anteckningar och förslag, SvJT 1971 s. 251 menar att vetenskap är ”en
verksamhet som går ut på att med åtminstone ett visst minimum av rationell och medveten metod lösa ett eller
flera valda problem av någorlunda kvalificerad beskaffenhet.” 
6 Engström, Hans Einar; Wesslau, Hans, Komparativ rätt II – Anteckningar rörande: Jämförande rättsforskning,
Approximering – Harmonisering – Unifiering, Enhetlig tolkning av Enhetlig rätt, 1972, s. 105.
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Men så kommer de huvudsakliga frågorna; är då den komparativa rätten till någon nytta och

varför bör man använda sig av den? Faktum är att det finns mycket få discipliner som är så

nationellt präglade som juridiken. Detta beror till stor del på att det som utgör kärnan i en stats

suveränitet, har att göra med det regelsystem som staten har. Varje stat hävdar sin egen

jurisdiktion.7 Det kan dock te sig märkligt att juridiken har varit så pass nationellt utformad,

speciellt som man inom andra vetenskaper (såsom medicin, teknik och språkvetenskap) skulle

stå sig helt främmande inför tanken att inte utnyttja och lära sig av erfarenheter som gjorts i

andra stater.8 Jag tror att det är mycket viktigt att försöka använda sig av en komparativ metod

när man skall skapa såväl rättsharmonisering9 som rättsunifikation10. Det intressanta är att

försöka utröna förklaringen till likheterna och skillnaderna mellan de jämförda

rättsordningarna. Intressant är inte bara att se till skillnader och likheter, utan även att studera

om det finns någon gemensam kärna för de olika rättsordningarna. Utifrån komparationen

kommer man att kunna betrakta sin egen rättsordning från en ny synvinkel och inte bli ”fast” i

sitt eget rättsystem. Jag tycker detta är positivt och leder en bättre förståelse av såväl andras

juridiska tankesätt som det jämförda rättsystemets utformning, funktion och även

samhällsnytta. Så, jag tror de flesta med mig anser att den komparativa rätten är viktig och

kommer att bli allt viktigare. Visserligen kan det vara lättare att jämföra vissa områden är

andra inom juridiken. Jag tror dock att aktiebolagsrätten tillhör den lättare kategorin och jag

anser att den är viktig att jämföra eftersom aktiebolag är en världsomspännande företeelse där

det ofta uppstår samma problem globalt. 

Bolagsrätten håller på att genomgå en förändring och sedan ett par år tillbaka pågår ett arbete

med att utarbeta en helt ny aktiebolagslag. Propositionen11 kom ut i april 2005. Denna nya

aktiebolagslag (ABL 2005) beräknas träda ikraft den första januari 2006. Eftersom den nya

lagen inte innebär några ändringar (utom möjligtvis nya paragrafnummer) för min

framställning, har jag valt att hålla mig till den lag12 som är gällande idag. Aktiebolagslagen

bygger på olika EG-direktiv, vilkas målsättning är att skapa likvärdiga förutsättningar för

bolag inom de olika medlemsstaterna. Medlemsstaterna är skyldiga att implementera dessa i

                                                
7 Gunnestad, Annelie; Ingvarsson, Torbjörn, Den komparativa rätten – värd en omväg? SvJT 1997, s. 154.
8 Bogdan, s. 22 f.
9 Avsiktligt närmande av rättsregler mellan länder och undanröjande av olikheter i rättssystemen, men med ett
bibehållande av de nationella reglernas självständighet och nationella karaktär. Definition från Bogdan, s. 24 f.
10 Införande av identiska rättsregler i två eller flera rättsordningar med den bestämda avsikten att de också skall
komma att tillämpas och tolkas på ett likformigt sätt. Definition från Bogdan, s. 24 f.
11 Prop. 2004/05:85 Ny aktiebolagslag.
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sin bolagslagstiftning. Själv kommer jag att diskutera rådets andra direktiv 77/91/EEG av den

13 december 1976 (förkortat till det andra bolagsdirektivet och även kallat kapitaldirektivet),

vilken tar sikte på kapitalkonstruktionen i bolaget, det vill säga bolagets bildning, ökning och

minskning av bolagets kapital, vinstutdelning samt förvärv av egen aktie.

1.5. Målgrupp

Uppsatsens målgrupp är främst tänkt vara den som är intresserad av likvidation, men även av

komparativ rätt eller norsk lagstiftning inom detta område. Målgruppen förutsätts ha

grundläggande kunskaper i bolagsrätt. 

1.6. Disposition

För vidare förståelse av aktiebolaget och dess betydelse följer allra först ett avsnitt rörande

den historiska utvecklingen av bolagsrätten. Uppsatsen kommer därefter in på det nordiska

samarbetet, vilket är viktigt att känna till för att så småningom kunna förstå den komparativa

analysen. Eftersom hela bolagsrätten bygger på EG-direktiv kommer jag att behandla

harmoniseringen av den europeiska gemenskapsrätten samt ta upp vad det andra

bolagsdirektivet respektive artikel 17 går ut på. Utifrån denna bakgrund kommer två kapitel

som kommer att behandla likvidation utifrån svensk respektive norsk lagstiftning. Jag

kommer att diskutera aktiebolagets kapital, styrelsens handlingsplikt samt likvidation allmänt

i dessa kapitel. Även likvidationsparagraferna kommer att tas upp. Därefter kommer jag kort

att beskriva olika åtgärder vilka kan förhindra likvidationsplikt. Slutligen kommer jag att göra

en komparativ studie utifrån föregående två kapitel. Meningen är att göra en studie av dels

vad som utgår från artikel 17 men även vad som framgår av tilläggslagstiftningen. I dessa

komparativa kapitel kommer jag även löpande att ge mina egna synpunkter och kommentarer.

Avslutningsvis kommer jag att kort sammanfatta och kommentera vad jag kommit fram till. 

                                                                                                                                                        
12 Aktiebolagslag 1975:1385 med senaste ändringar.
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2. Bolagsrättens utveckling

För att få en introducerande förståelse till varför aktiebolaget som bolagsform kommit att bli

så pass betydande inom affärslivet, kommer jag inledningsvis att redogöra för bolagsrättens

historiska utveckling.

2.1. Historisk tillbakablick

Aktiebolagets uppkomst går att härledas ända tillbaka till medeltidens handelsliv, främst i

Italien. Möjligheten att bedriva verksamhet genom att satsa kapital, där kapitalet utgjorde

säkerheten i bolaget, samt att delägarnas egna förmögenheter skiljdes från detta kapital var en

nyhet, vilken kom att särskilja aktiebolaget från dåtidens bolagsformer (det enkla bolaget och

handelsbolag).13 Det skulle dock komma att dröja fram till under 1600-talet innan

aktiebolagsformen fick en verkligt viktig betydelse, i samband med att handelskompanier

bildades i bland annat England, Frankrike och Skandinavien. Handel via sjövägen ökade

kraftigt och denna var ofta kapitalkrävande och riskfylld14. Kungahusen uppmuntrade

bildandet av kompanier eftersom de fick in goda förtjänster via skatter och avgifter av olika

slag. I gengäld åtnjöt de olika kompanierna privilegier av staten i form av monopol och

militärt skydd.15 Men aktiebolagets verksamhet skulle snart komma att omges med skandaler.

I början av 1700-talet rådde stor spekulationsfeber och bolag med mer eller mindre

tvivelaktiga ändamål skapades bland annat i England, Frankrike och Sverige. Aktiernas värde

höjdes inflationsartat och aktier köptes till vilket pris som helst.16 Även staten drogs in genom

att de drabbades av höga statsskulder och det hela slutade i börskrascher bland annat i

England och Frankrike. 

Skandalerna förde med sig att olika lagstiftning sakta men säkert började ta form. Fram till

denna tidpunkt hade det inte funnits någon lagstiftning alls vad gällde aktiebolag, trots att de

var vanligt förekommande. I England kom hädanefter bildandet av aktiebolag att behöva ha

statens tillstånd och i Frankrike förbjöds aktiebolaget som bolagsform helt. Det skulle dock

komma att dröja ett bra tag innan lagarna verkligen infördes. Frankrike var allra först ut med

                                                
13 Smiciklas, s. 39 f.
14 Vanliga faror kunde vara pirater, fientliga skepp, stormar, okända grund, etc.
15 Smiciklas, s. 40 f.
16 Smiciklas, s. 42 ff.
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antagandet av Code de Commerce17 år 1807 och sedan under hela 1800-talet följde de andra

staterna efter. Det var tack vare Code de Commerce som bolagsformen återigen blev

etablerad.18 I och med den industriella verksamhetens utveckling och inflytande, fick även

aktiebolagsformen ett uppsving. Genom att överlåtbarhet kunde ske av aktier/andelar, vilket

gjorde bolaget till en odödlig person och att bolaget självt ansvarade för sina skulder, passade

aktiebolaget utmärkt för de som önskade organisera sig för bland annat näringsverksamhet.

Både aktieägare, borgenärer och aktiernas omsättning skyddades av aktiebolagsrätten vilket

ökade viljan att investera.19 

I Sverige framträdde aktiebolagsformen under 1600-talet. Även här bildades kompanier20 med

privilegier från staten. Kompanierna skulle dock komma att bli alltmer självständiga. Det var

emellertid inte förrän 1848 som aktiebolagsformen lagreglerades i Sverige. Lagen baserades

på allmän rättsvetenskap, allmänna teorier och kunskap om utländska lagar och inte på svensk

tradition inom området. Framförallt den franska rätten fungerade som förebild.21 Denna utgick

från naturrätten och byggde bland annat sin tro på människans sunda förnuft.22

Aktiebolagsformen kom att bli en allt mer använd företagsform, i synnerhet när även mindre

bolag23 tilläts formas. Denna första aktiebolagslag gällde, i princip oförändrad, fram till 1895.

Den nya lagen som då började gälla var influerad av tysk rätt.24 Denna rätt byggde i första

hand på skrivna rättsregler där prejudikat följdes, inte på grund av att de var bindande, utan

för att de spelade en väsentlig roll för de skrivna reglernas enhetliga tolkning.25

Redan 1910 ersattes dock 1895 års lag. Olika problem som uppstått gjorde det nödvändigt att

fylla ut luckorna i lagen. 1933 tillsattes en kommitté26 med uppdrag att göra en allmän

översyn av aktiebolagslagen. Detta ledde fram till 1944 års lag27. Det nordiska samarbetet

hade legat nere under andra världskriget, men återupptogs under 1960-talet. Olika åtgärder28

                                                
17 Redan här stadgades bland annat att det i bolagsordningen skulle sättas ut ett minimikapital under vilket
aktiekapitalet ej fick nedgå. Om detta ändock skedde, blev bolaget tvingat att träda i likvidation.
18 Smiciklas, s. 40 ff.
19 Smiciklas, s. 46.
20 Varav det mest kända torde vara Ostindiska kompaniet som bildades 1731.
21 Smiciklas, s. 51 f.
22 Bogdan, Michael, Komparativ rättskunskap (KRK), Norstedts Juridik 1993, s. 172 f.
23 Ursprungligen var det endast större och viktigare bolag som, genom Konungens prövningsmakt, tilläts driva
aktiebolag.
24 Smiciklas, s. 52 f.
25 Bogdan (KRK), s. 194 f.
26 Med delegerade från de skandinaviska länderna.
27 Denna kom dock endast att bli en svensk angelägenhet.
28 Bland annat höjdes minimigränsen för aktiekapitalet från 5 000 kronor till 50 000 kronor.
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infördes.29 Dock skapades aldrig någon enhetlig lagstiftning mellan de nordiska länderna i och

med Danmarks inträde i EG. En ny aktiebolagslag inträdde 1975 och var ”ett tekniskt

moderniseringsarbete av 1944 års aktiebolagslag.”30 Ännu en ny aktiebolagslag har skapats.

Den första januari 2006 kommer den nya ABL 2005 att träda i kraft.31 

2.2. Den fortsatta utvecklingen

ABL 1975 och nya ABL 2005 innehåller samma viktiga principer. Förändringen ligger vid att

där ABL 1975 var fåordig (där tolkningen av regleringarna överlämnats till

rättstillämpningen), beskriver nya ABL 2005 desto mer detaljerat. De flesta allmänna

grundsatserna har kodifierats och ett försök har gjorts att få den nya lagen mer pedagogisk.32 

Sedan andra världskrigets slut har den världsomspännande handeln ökat allt mer och nästan

alla företag konkurrerar idag på den internationella marknaden. Aktiebolaget har kommit att

bli den dominerande företagsformen i landet. Dessutom har företagen ofta aktieinnehav

utomlands, vilka anskaffas via internationella aktiebörser och aktieomsättningen har ökat

lavinartat sedan 1980-talet.  Den nya datortekniken innebär att hanteringen av aktier och

andra finansiella instrument har förenklats avsevärt.33 I och med den internationella

aktiehandeln skapas behov av en ännu större enhetlighet i de olika regleringarna. Den främsta

orsaken är att det skulle vara svårt att finna köpare till ett lands aktier om de olika ländernas

regleringar skiljde sig alltför mycket.34  

                                                
29 SOU 2001:1 Ny aktiebolagslag. Slutbetänkande av aktiebolagskommittén, bilaga Dir. 1990:46, s. 443.
30 Smiciklas, s. 56.
31 Prop. 2004/05:85.
32 Sandström, Torsten, Den ekonomiska dimensionen – svensk aktiebolagsrätt, Juridiska fakulteten vid Lunds
universitet 2005, s. 35 f.
33 Sandström, s. 36 f.
34 Smiciklas, s. 47, not 22.
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3. Nordiskt samarbete

Detta kapitel kommer att handla om det nordiska samarbetet, vilket är av betydelse för att så

småningom kunna förstå dels varför de svenska och norska regleringarna har varit så pass lika

varandra under lång tid dels varför de ser ut som de gör idag. 

3.1. Inledning

Det som är så speciellt med den nordiska gemenskapen är den folkliga förankring den har,

vilken är unik mellan ett så stort antal självständiga stater.35 Det politiska samarbetet bottnar i

en stark gemenskapskänsla, inte bara i fråga om historia och traditioner, utan även vad gäller

värden och kultur.36 Trots att de nordiska staterna i politiskt hänseende gått olika vägar under

1900-talet har den folkliga samhörighetskänslan bevarats. Det lagstiftningssamarbete som

utvecklats mellan de nordiska länderna har uppstått för att det verkat praktiskt och självklart.37

Ytterligare ett särskilt kännetecken för det nordiska samarbetet är den informella

arbetsmetoden, tjänstemän emellan, utan administrativa riktlinjer och politiska

överenskommelser, vilka byråkratiserar samarbetet.38 

3.2. Historisk tillbakablick

Nordiska Rådet inrättades 1952. Syftet var att skapa ett samarbetsorgan mellan Danmark,

Island, Norge och Sverige (1955 anslöt sig även Finland) och att utforma en ram för det

politiska klimatet i Norden. Nordiska rådet skulle komma att inneha en roll som

initiativtagande, rådgivande och även en kontrollerande och pådrivande uppgift i det nordiska

samarbetet.39 1962 skrevs en samarbetsöverenskommelse (Helsingforsavtalet) under mellan

Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Syftet med avtalet var att, eftersom det råder en

nära gemenskap mellan dessa länder vad gäller kultur, rätts- och samhällsuppfattning,

                                                
35 Abrahamsson, Olle, Det nordiska lagstiftningssamarbetets framtid i ett EU-perspektiv, SvJT 2001 s. 2.
36 Olsson, Curt i Nordiskt lagstiftningssamarbete i det nya Europa, s. 221 f.
37 Abrahamsson, s. 2.
38 Abrahamsson, s. 4, Mattsson, Dag, Nordiskt samarbete i EU i praktiken, SvJT 2001 s. 18.
39 Nordiska rådet, Internationella samarbetsfrågor i Nordiska Rådet: betänkande angivet av Nordiska rådets
internationella samarbetskommitté, Nordiska rådet 1989, ingress. 
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”eftersträva enhetliga regler i de nordiska länderna i så många avseenden som möjligt”.40 I

Helsingforsavtalet nämns det rättsliga samarbetet som nummer ett och går långt i sin ambition

att skapa enhetliga regler. Bland annat skall de nordiska länderna fortsätta arbetet för att

uppnå rättslig likställighet mellan medborgare i nordiskt land, som vistas i annat nordiskt

land, och vistelselandets medborgare.41 Man skall alltså behandla en nordisk medborgare

såsom en inhemsk medborgare. 

Vad gäller samverkan på det bolagsrättsliga området finns även här en samarbetstradition.

Redan under 1930-talet hade de första nordiska överläggningarna rörande

aktiebolagsstiftningens utformning ägt rum. Det primära syftet var att utarbeta ett gemensamt

lagutkast för de nordiska länderna, men arbetet avbröts av krigshändelserna. Dock återupptogs

arbetet i slutet av 1950-talet på initiativ av Nordiska Rådet. 1958 väcktes förslag om att en

översyn skulle ske av den associationsrättsliga lagstiftningen hos regeringarna i respektive

land för att på så sätt kunna vinna större rättsenhetlighet mellan länderna.42 

Samarbetet på bolagsrättens område kändes å ena sidan som en naturlig fortsättning på det

samarbete som redan skett inom handels- och obligationsrätten, å andra sidan bottnade

samarbetet i en övertygelse om att en ekonomisk integration (detta förstärktes i och med

EFTA:s43 uppkomst) skulle öka behovet av enhetliga regler.44 Det samnordiska

utredningsarbetet innebar en genomgripande teknisk översyn av aktiebolagsrätten i syfte att

förenkla denna.45 Resultatet blev att i stort sett likalydande lagförslag lades fram i de nordiska

länderna, 1969 i Danmark och Finland, 1970 i Norge och 1971 i Sverige (och på Island ett par

år senare). Förslagen mottogs först positivt av remissinstanserna, men fick senare en hel del

kritik. En kris i det nordiska lagstiftningssamarbetet uppstod i början av 1970-talet. Den

övervägande invändningen var att om det skedde ett alltför ambitiöst samarbete mellan

länderna så riskerade detta att ”fördröja och försvåra förverkligandet av angelägna reformer

på nationell nivå”. Många menade att ambitionsnivån i det nordiska samarbetet borde

sänkas.46 I den svenska propositionen fastslogs att den nordiska aktiebolagsstiftningen främst

borde ”inrikta sig på de områden av aktiebolagsrätten där behovet av en nordisk samordning

                                                
40 Samarbetsöverenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Särtryck ur Nordisk
statussamling, Nordiska rådet, 1973.
41 Artikel 2 i Helsingforsavtalet.
42 Skog, Rolf i Nordiskt lagstiftningssamarbete i det nya Europa, s. 121. 
43 Europeiska Frihandelssammanslutningen.
44 Skog i Nordiskt lagstiftningssamarbete i det nya Europa, s. 122.
45 SOU 2001:1, s. 443.
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är särskilt påtaglig och sträva efter att där nå fram till lösningar som i sak är likartade eller

likvärdiga i sina huvuddrag.”47

Många av de frågor som skulle ha kunnat få en, till det specifika landets förhållanden,

anpassad lösning hade fått stå tillbaka på grund av kravet på nordisk enighet. Dessutom

begränsades möjligheterna att importera idéer och lösningar från andra länder. Men det

kanske allra största hindret i den gemensamma nordiska fronten skapades genom Danmarks

inträde i EG år 1973. Detta faktum kom att skapa svårigheter och inverkade på det fortsatta

nordiska samarbetet på bolagsrättens område. Trots alla olika problem, slutade det med att till

stora delar likalydande aktiebolagsrättslig lagstiftning uppstod i de nordiska länderna. De nya

lagarna trädde ikraft 1974 i Danmark, 1977 i Sverige och Norge och 1980 i Finland och  på

Island.48  

3.3. Samarbetet idag

Därefter upphörde i praktiken det egentliga lagstiftningssamarbetet. Aktiebolagslagarna kom

att ändras i de respektive länderna vid ett flertal tillfällen. I Sverige skedde större och mindre

förändringar i genomsnitt tre gånger per år. En av de större förändringarna var skärpta

bestämmelser om likvidationsplikt när aktiekapitalet delvis gått förlorat.49

Redan vid det nordiska samarbetets början på aktiebolagsrättens område (i slutet av 1950-

talet), påbörjades inom EG ett omfattande arbete i syfte att harmonisera bolagsrätten i

medlemsstaterna.50 Detta skulle ske genom direktiv. Många av direktivens villkor var redan

uppfyllda i Norden och utvecklingen inom EG följdes noga. De nordiska länderna var eniga

om att de inte ville avvika från EG:s regler om inte alldeles specifika skäl skulle komma att

uppstå.51 De nordiska länderna har alla en anknytning till den europeiska gemenskapen.

Danmark, Finland och Sverige har valt att bli medlemmar och Norge och Island har en

förbindelse genom EES-avtalet.

                                                                                                                                                        
46 Skog i Nordiskt lagstiftningssamarbete i det nya Europa, s. 122 f.
47 Prop 1975:103 Aktiebolag m.m., s. 201.
48 Skog i Nordiskt lagstiftningssamarbete i det nya Europa, s. 123 f.
49 Skog i Nordiskt lagstiftningssamarbete i det nya Europa, s. 124 f.
50 Skog i Nordiskt lagstiftningssamarbete i det nya Europa, s. 125.
51 Olsson, s. 225.
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3.4. Framtida samarbete?

Alla de nordiska länderna har förpliktat sig att anpassa sin aktiebolagsrättsliga lagstiftning till

gemenskapsrättens krav. Eftersom de nordiska länderna inte är fria att utforma

bolagsstiftningen såsom de önskar, förändras också situationen för det nordiska

lagstiftningssamarbetet.52 Det faktum att Danmark, Finland och Sverige (såsom medlemmar),

har helt andra förutsättningar i EU än Island och Norge (som ingår som EES-länder),

förändrar också det nordiska samarbetet.53 De sammanfallande faktorerna att Norge och

Island inte ingår i EU och att EU får ett alltmer utvidgat kompetensområde, försvårar

möjligheterna till ett gemensamt nordiskt agerande i framtiden i det internationella

lagstiftningssamarbetet.54

Det traditionellt nordiska samarbetet har alltså förändrats. Den främsta orsaken är att EU- och

EES-samarbetet är högre prioriterat än det inomnordiska samarbetet. Dessutom kräver dessa

samarbeten mycket av de tillgängliga resurser och tid som finns.55 Det nordiska samarbetet,

för att det skall kunna överleva, måste istället söka sig nya vägar. Ett exempel skulle vara att

inrikta det mer på områden där samarbetet kan ge kollektiva fördelar inom EU- och EES-

arbetet.56 

Användandet av direktiv (till skillnad mot förordningar) gör att rättsliga frågor uppkommer i

nationell rätt, eftersom implementeringen skall göras i nationell rätt. En viss åtgärd på

gemenskapsnivå får liknande återverkningar och medför liknande svårigheter i den

samnordiska lagstiftningen.57 När det gäller att besluta om rättsakter vilka antas med

kvalificerad majoritet är det viktigt att bilda allianser. Genom att de nordiska länderna går

ihop kan de påverka lagstiftningsprocessen i större grad än vad länderna var för sig skulle

kunna göra.58 På områden där de nordiska länderna har sammanfallande intressen skapas även

det mest intensiva samarbetet.59 Det nordiska samarbetet utgör alltså en viktig (dock inte alltid

tillräcklig) grund för vårt framträdande i EU.60 Många av direktiven på bolagsrätten område är

                                                
52 Skog i Nordiskt lagstiftningssamarbete i det nya Europa, s. 126 f.
53 Schäder, Göran i Nordiskt lagstiftningssamarbete i det nya Europa, s. 231.
54 Abrahamsson, s. 9.
55 Abrahamsson, s. 3.
56 Abrahamsson, s. 3.
57 Abrahamsson, s. 11.
58 Abrahamsson, s. 8.
59 Mattsson, s. 13 f.
60 Schäder, s. 232.
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mycket gamla. Det andra bolagsdirektivet är idag nästan trettio år gammalt. I framtiden kan

behovet av översyn och revidering av redan utfärdade bolagsdirektiv komma att bli den

viktigaste uppgiften för det nordiska samarbetet.61

                                                
61 Skog i Nordiskt lagstiftningssamarbete i det nya Europa, s. 129.
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4. Harmonisering av EG-rätten

Harmonisering av bolagsrätten började långt innan Romfördraget. För att kunna möta

föränderliga ekonomiska förutsättningar, gjordes tidigt nationella ansträngningar för att

reformera bolagsrätten. Nationella reformatorer hade en benägenhet att jämföra andra staters

lagar och utifrån dessa omformulera sina egna lagar.62 Harmonisering utgör ett instrument för

att uppnå gemenskapens mål enligt artikel 3 littera h63 i fördraget. Arbetet med att försöka

harmonisera bolagsrätten inom EU började redan på 1960-talet och har kommit att bli alltmer

omfångsrik. Harmoniseringen sker med hjälp av direktiv vilket innebär att medlemsstaterna

måste anpassa sin bolagsrättsliga lagstiftning till direktivens krav samt inte får företa sådana

framtida ändringar av lagstiftningen så att dessa krav inte längre kommer att uppfyllas.64 

I många av de europeiska länderna finns sedan lång tid tillbaka två typer av bolagsformer utan

personligt ägaransvar. Den ena formen är avsedd för större bolag med stor ägarkrets och den

andra för mindre bolag med få ägare. Även i de nordiska länderna ställde man sig frågan om

en sådan uppdelning borde göras.65 Som vi kommer att se valde Sverige och Norge att lösa

frågan på två olika sätt. I Sverige konstaterade lagstiftaren att det skulle uppstå problem om

alla aktiebolag, oavsett storlek, skulle behöva foga sig under EG-direktiven. En oangelägenhet

skulle ha blivit att minsta tillåtna aktiekapital i alla aktiebolag66 skulle komma att bli över 200

000 SEK. För att underlätta EG-anpassningen valde den svenska lagstiftaren att skapa en

modell som innebar att lagstiftningen innehöll två bolagskategorier utan personligt ansvar,

publika respektive privata aktiebolag, vilka båda regleras i aktiebolagslagen.67 Den mest

grundläggande skillnaden dem emellan är att privata aktiebolag inte får rikta sig till

allmänheten för kapitalanskaffning.68 I Norge valde man slutligen, vilket kommer att

redogöras för senare, att skapa två skilda lagar för de olika bolagstyperna. 

                                                
62 Hertzog, Peter E (red.), Harmonization of Laws in the European Communities – Product liability, Conflicts of
Laws, and Corporation Law, University Press of Virginia 1983, s. 115.
63 Artikel 3 (h) har följande lydelse: ”För att uppnå de mål som anges i föregående artikel skall gemenskapens
verksamhet på de villkor och i den takt som anges i detta fördrag innefatta till närmning av ländernas nationella
lagstiftning i den utsträckning den gemensamma marknadens funktion så kräver.”
64 SOU 1999:36, s. 61. 
65 Skog, Rolf, EU och den svenska bolagsrätten – artiklar, fördrags- och författningstext, 1995, s. 10.
66 80 % av dåvarande ca. 300 000 aktiebolag hade ett aktiekapital om 50 000 SEK.
67 Skog, Rolf, EU och den svenska bolagsrätten, s. 11 f.
68 Aktiebolagslagen (1975:1385) (ABL), 1 kap. 4 §.
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4.1. Bolagsdirektiven

De rättsakter som EG utfärdat på bolagsrättens område utgörs av direktiv. Det finns tretton

direktiv inom bolagsrättens område. Dessa är utfärdade med utgångspunkt i Romfördragets

bestämmelser om etableringsfrihet (artikel 54 punkten 3 littera g)69. Syftet med

bolagsdirektiven är att skapa en minsta gemensam skyddsnivå för delägare, borgenärer och

andra som har anknytning till ett bolag. Strävan är, som redan nämnts, inte att skapa en

identiskt lika lagstiftning i medlemsstaterna, utan en harmonisering, vilken skall underlätta

bolagets verksamhet och samarbetet på den gemensamma marknaden.70 Detta gör att de

internationella implementeringslagstiftningarna kan skilja sig åt mellan medlemsstaterna.

Direktivet gäller inte heller omedelbart, utan medlemsstaterna har en viss implementeringstid

på sig att anpassa det nationella rättssystemet till den föreskrivna miniminivån.71 Så, i princip

har medlemsstaterna rätt att tillämpa nationella regler, även om dessa skulle stå i strid med

direktivet, fram till dess att implementeringstiden gått ut. 

Direktivet skall ”med avseende på det resultat som skall uppnås vara bindande för varje

medlemsstat till vilket det är riktat men överlåta åt de nationella myndigheterna att bestämma

form och tillvägagångssätt.”72 Trots att medlemsstaterna har frihet att välja form och

tillvägagångssätt för ett direktivs implementering, måste i princip direktivet genomföras

genom en rättsligt bindande åtgärd. Implementering genom exempelvis administrativ praxis

får således inte ske. Dock kan en medlemsstat ha ansetts genomfört direktivet om nationell

lagstiftning redan finns vilken tryggar tillämpningen av direktivet. Medlemsstaten kan även

bestämma sig för att delegera implementeringsuppgiften till regionala eller lokala

myndigheter, men har dock det slutgiltiga ansvaret för att direktivet blir regelrätt

implementerat.73 Direktiven förutsätter tolkning vid det nationella genomförandet och skall i

sista hand avgöras av EG-domstolen.74 

                                                
69 Artikel 54 (3g) har följande lydelse: ”Rådet och kommissionen skall fullgöra de uppgifter som tillkommer
dem enligt ovanstående bestämmelser, särskilt genom att i den utsträckning det krävs och i syfte att skapa
likvärdiga regler samordna de garantier som krävs i medlemsstaterna av bolag […] till skydd för såväl delägares
som tredje mans intressen.” Fördrag om upprättandet av europeiska ekonomiska gemenskapen,
Utrikesdepartementets handelsavdelning 1992, s. 48 f.
70 SOU 1992:83, s. 91.
71 Hagsgård, Anders, EG-rätten i nationell rättstillämpning, Juristförlaget 1996, s. 29.
72 Fördrag om upprättandet av europeiska ekonomiska gemenskapen, artikel 189, s. 121.
73 Hagsgård, s. 30 f.
74 Mattsson, s. 15.
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Plikten för medlemsstaten att införliva ett direktiv stadgas ofta i själva direktivet, annars följer

det av lojalitetsprincipen i Romfördragets artikel 5.75 Om inte direktiven genomförs på rätt

sätt eller i rätt tid gör medlemsstaten sig skyldig till brott mot EG-rätten. Antingen kan

medlemsstaten fällas för fördragsbrott vid EG-domstolen och tvingas betala ett

standardbelopp eller ett vite. Eller så kan medlemsstaten bli kallad inför rätta vid nationell

domstol och beordrad att betala skadestånd till den berörda parten.76

Mycket har förändrats allt sedan bolagsdirektiven utfärdades för trettio år sedan och nya

förhållanden föranleder nya diskussioner. Just eftersom dagens situation på bolagsrättens

område ser annorlunda ut än då direktiven utfärdades tillsatte kommissionen 1999 en

arbetsgrupp inom det så kallade SLIM-initiativet. SLIM-gruppens uppgift var att försöka hitta

lösningar för att förenkla och modernisera det första77 och det andra bolagsdirektivet.78 Även

en grupp av bolagsexperter, the High Level Group of Company Experts, tillsattes 2001 för att

diskutera en modernisering av bolagsrätten i Europa.79 

4.1.1. Det andra bolagsdirektivet och kapitalkonstruktionen

Det finns ett antal olika modeller inom bolagsrätten där kapitalskydd mer eller mindre står i

fokus. Den första är ett kapitalsystem med ett minimikapitalkrav som villkor för att

överhuvudtaget få stifta ett bolag och sedan kunna fortsätta verksamheten (såsom i Sverige

samt till viss del i Norge). Den andra bygger på ett solvenssystem där det enda kravet är att

bolagets disponering av kapitalet ej får leda till insufficiens80 eller insolvens81 (såsom

tillämpas i många amerikanska delstater). Den tredje utgörs av ett försvarlighetssystem utan

egentlig större åtskillnad mellan fritt och bundet kapital, utan där det fastslås att bolaget till

                                                
75 Artikel 5 har följande lydelse: ”Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder, både allmänna och
särskilda, för att säkerställa att de skyldigheter fullgörs som följer av detta fördrag eller av åtgärder som vidtagits
av gemenskapens institutioner. Medlemsstaterna skall underlätta att gemenskapens uppgifter fullgörs. De skall
avstå från alla åtgärder som kan äventyra förverkligandet av fördragens mål.”
76 Hagsgård, not 41, s. 29.
77 Rådets direktiv nr 68/151/EEG av den 9 mars 1968. Även kallat publicitetsdirektivet vilken bland annat
behandlar krav på offentliggörande av uppgifter och handlingar rörande bolag, begränsningar för bolagets
förpliktelser och ogiltighet. 
78 Dejmek, Paulina, Den europeiska bolagsrätten – igår, idag och i morgon. En analys av den senaste
utvecklingen med särskild tonvikt på direktivet om offentliga uppköp, SvJT 2002, s. 590 f.
79 För mer information, se
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/company/company/modern/consult/1_en.htm#onlineconsult
80 Skulderna överstiger tillgångarna, Norstedts Svenska Ordbok. 
81 Oförmåga att betala förfallna skulder, Norstedts Svenska Ordbok. 
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var tid skall ha ett försvarligt kapital (vilket är grunden i norsk rätt, låt vara att den norska

rätten även innefattar den första modellen).

Det andra bolagsdirektivet bygger på en kapitalkonstruktion, det vill säga ett kapitalsystem

som skall skydda bolagets borgenärer genom att ställa upp regler för att se till att bolaget

alltid har något slags kapital (enligt den första modellen med minimikapitalkrav). Här tas

bestämmelser upp beträffande bolagskapitalets storlek, ökning och minskning av bolagets

kapital, vinstutdelning samt förvärv av egen aktie. Såsom nämnts är tillämpningen av det

andra bolagsdirektivet endast tvingande på publika bolag. I och med att det är en

minimireglering står det medlemsstaterna fritt att ge eller ställa upp längre gående regleringar

i sin inhemska lagstiftning.82 Medlemsstaterna har emellertid inte alltid rätt att ha en striktare

reglering, oavsett om det är en minimireglering eller ej. Det finns även i själva direktivet

regler om huruvida medlemsstaten har tillåtelse att införa striktare reglering (exempelvis

artiklarna 2, 3 och 26) eller inte (exempelvis artiklarna 7, 8 punkten 1 och 11 punkten 2). 83

4.1.2. Artikel 17

Vad gäller likvidation stadgar artikel 17: 

1. Vid betydande förlust av det tecknade kapitalet skall kallelse inom den tid som anges i medlemsstaternas

lagstiftning ske till en bolagsstämma, som skall pröva om bolaget skall upplösas eller om andra åtgärder skall

vidtas.

2. Gränsen för betydande förlust enligt punkt 1 får i medlemsstaternas lagstiftning inte sättas högre än till hälften

av det tecknade kapitalet.84

Artikel 17 tar sikte på villkor då bolaget måste träda i likvidation. Tanken är att ett bolag inte

skall kunna ha möjlighet att göra så pass dåliga affärer att bolagets kapital går förlorat. En

gräns kommer nämligen att aktualiseras innan kapitalet sjunkit så lågt. Som nämnts ovan har

medlemsstaterna rätt att uppställa strängare reglering och de flesta av dem har också gjort så.

Även om privata bolag och motsvarande inte behöver ha någon sådan gräns, har många stater

valt att även här införa en minimigräns. 

                                                
82 Marthinussen; Aarbakke, s. 19.
83 Edwards, Vanessa, EC Company Law, New York Oxford University Press 1999, s. 55 f.
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Det kan tyckas lite konstigt att det i samband med art 17 ej finns något krav på sanktion. Man

kanske får tolka det som att det är upp till medlemsstaterna själva att sanktionera regeln.

Annars kan det tyckas märkligt att ställa upp en sådan pass hård regel, utan att låta den vara

sanktionerad på ett eller annat sätt. Det finns alltså inga bestämmelser om vare sig styrelsens

eller eventuellt aktieägares ansvar. 

                                                                                                                                                        
84 Thorell, Per (red.), EG:s direktiv i bolags- och börsrätt – direktivsamling, Iustus Förlag, Uppsala 1993, s. 37.
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5. Likvidation i svensk rätt

Utifrån ovanstående bakgrund kommer följande två kapitel som kommer att behandla

likvidation utifrån svensk respektive norsk lagstiftning. Jag kommer att ge en redogörelse för

aktiebolagets kapital, styrelsens handlingsplikt, allmänt om likvidation samt

likvidationsparagraferna i respektive lagstiftning. 

Enligt 1910 års ABL var ett aktiebolag ovillkorligen skyldigt att träda i likvidation när

aktiekapitalet gått förlorat till två tredjedelar. Det var därför viktigt att styrelsen och den

verkställande direktören upprättade en kontrollbalansräkning när det fanns skäl att anta att två

tredjedelar av aktiekapitalet gått förlorat. Om ett bolag meddelats av bolagsstämman att

kapitalbrist förelåg måste detta ha åtgärdas inom tre månader, i annat fall blev bolaget

likvidationspliktigt.85 I 1944 års ABL utsträcktes fristen med en månad till fyra månader. En

annan förändring var att bolaget kunde undgå likvidationsplikt genom att sätta ned sitt

aktiekapital. Det förelåg ej längre en omedelbar skyldighet att träda i likvidation utan en rätt

för styrelseledamot, verkställande direktör och aktieägare att hos rätten ansöka om likvidation.

Det sattes även upp regler om att revisors yttrande över kontrollbalansräkningen var

obligatoriskt.86

Inför instiftandet av 1975 års aktiebolagslag ansåg aktiebolagsutredningen att krav på bolagets

täckning av det registrerade aktiekapitalet ”bör göras avsevärt mindre stränga och

komplicerade än nu gällande lag.”87 I propositionen påpekas att styrelsen snarast möjligt

skulle hänskjuta frågan om bolagets trädande i likvidation till bolagsstämman. Om stämman

inte beslutade om likvidationsplikt skulle det innebära att bolaget fick en frist fram till nästa

ordinarie bolagsstämma under nästkommande räkenskapsår. Vid denna bolagsstämma räckte

det om halva registrerade aktiekapitalet stod intakt.88 1981 gjordes en lagändring som innebar

att styrelsen ofördröjligen skulle upprätta en särskild balansräkning så snart det fanns skäl att

anta att aktiekapitalet understeg en tredjedel av det registrerade aktiekapitalet. Syftet med

denna ändring av ordalydelsen var att undvika missförstånd och gjordes för att tydliggöra

                                                
85 Granath, Mikael, Tvångslikvidation och ansvar enligt ABL 13:2, Juristförlaget 1994, s. 7.
86 Granath, s. 7.
87 Prop. 1975:103, s. 104.
88 Prop. 1975:103, s. 104.
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styrelsens handlingsplikt, fast det rent sakligt inte innebar någon ändring av

handlingsplikten.89

I 1975 års aktiebolagslag stadgades att två tredjedelar av aktiekapitalet skulle vara förbrukat

för att skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning skulle föreligga. Under början av 1980-

talet tilltog dock den ekonomiska brottsligheten vilket medförde förluster både för det

allmänna och för de enskilda. För att försvåra förutsättningarna för brottslighet skärptes

reglerna om tvångslikvidation vid kapitalförlust.90  Detta kom att innebära att skyldigheten att

upprätta kontrollbalansräkning inträdde då misstanke fanns om att halva aktiekapitalet gått

förlorat.91 Bestämmelser om att kontrollbalansräkning skall upprättas då halva aktiekapitalet

är förbrukat infördes 1984. Den långa respit som funnits för att återställa aktiekapitalet

kortades dessutom ned till åtta månader.92 1992 infördes ytterligare ändringar som innebar att

styrelsen hade att ofördröjligen upprätta och låta revisor granska en kontrollbalansräkning så

snart det fanns skäl att anta att bolagets eget kapital understeg hälften av det registrerade

aktiekapitalet. Samma skyldighet skulle inträda om bolaget vid verkställighet enligt 4 kapitlet

utsökningsbalken befunnits sakna utmätningsbara tillgångar.93 

5.1. Aktiebolagets kapital

Redan den första svenska aktiebolagslagen 1848 hade som utgångspunkt att det i aktiebolaget

fanns ett fast kapital. Däremot uppställdes inget krav på kapitalets storlek. I förslaget till 1895

års aktiebolagslag föreslogs att aktiebolaget skulle ha ett minimikapital om minst 25 000

SEK. Beloppet fastställdes emellertid till 5 000 SEK.94

I det andra bolagsdirektivet stadgas att det i medlemsstaternas lagstiftning skall finnas

bestämmelser om bland annat aktiekapitalets minsta storlek. Den minsta storleken på

aktiekapitalet skall vara på 25 000 Euro (drygt 200 000 SEK) i publika (och motsvarande)

bolag. I medlemsstaterna har dock detta kapitalkrav satts högre. I Norge uppgår kapitalkravet

för de publika bolagen till 1 000 000 NOK och i Sverige till 500 000 SEK. Som nämnts ovan

                                                
89 Granath, s. 8, Prop. 1979/80:143 Förslag till en ny lagstiftning om handelsbolag m.m., s. 185 f.
90 Prop. 1982/83:139 Om likvidation av aktiebolag m.m., s. 8.
91 Granath, s. 10.
92 Granath, s. 8.
93 Granath, s. 8.
94 SOU 1992:83, s. 124.
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så saknas EG-rättsliga regler om minimikapital vad gäller de privata aktiebolagen (eller

motsvarande). I Norge uppgår emellertid kapitalkravet på denna typ av bolag till 100 000

NOK och i Sverige till 100 000 SEK.95 

Bolagets eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Vad som

utgör fritt respektive bundet eget kapital regleras i årsredovisningslagen (ÅRL). Det bundna

kapitalet utgörs av aktiekapitalet, uppskrivningsfonden och reservfonden. Det fria kapitalet

utgörs av fria fonder, balanserad vinst eller förlust samt vinst eller förlust för räkenskapsåret.96

I den nya aktiebolagslagen (ABL 2005) kommer inte överkursfonden längre räknas som

bundet eget kapital.97 Dessutom kommer några ytterligare förändringar att ske vad gäller

aktiebolagets kapital. Krav på avsättning till reservfond skall tas bort eftersom det lilla skydd

som reservfonden98 ger upphov till inte anses uppväga det motsvarande administrativa arbete

som måste utföras.  De avsättningar som är gjorda skall bland annat kunna användas till

förlusttäckning, och i vissa fall, även för återbetalning till aktieägarna. Det senare kräver dock

tillstånd från Bolagsverket och tingsrätten. Överkursfonden skall komma att räknas som fritt

eget kapital och i och med det även kunna bli utdelningsbart. 99

Några specifika händelser vilka förpliktigar styrelsen att upprätta en kontrollbalansräkning

finns inte utpekade i lagen. Det måste emellertid antas att den kritiska gränden för

aktiekapitalet är underskriden i de fall det konstaterats att bolaget saknar utmätningsbara

tillgångar. Styrelsen har en skyldighet att vara speciellt observant då signaler som tyder på

obestånd uppkommer, exempelvis då bolaget inte förmår att betala leverantörsskulder i den

takt de förfaller till betalning eller då bolaget överskrider sina checkräkningskrediter under en

längre period.100 En kontrollbalansräkning ”skall upprättas i de fall då det råder en sådan brist

i bolagets egna kapital att mer än halva aktiekapitalet står utan täckning och styrelsen har haft

anledning att anta det.” 101 Det skall alltså finnas skäl att anta att det egna kapitalet understiger

hälften av det registrerade aktiekapitalet. Denna brist i aktiekapitalet kan inträffa när som

helst under löpande räkenskapsår och innebär att regelbundna kontroller måste ske. Det räcker

således inte med att styrelsen avvaktar årsbokslut för att se huruvida aktiekapitalet är

                                                
95 Andersson i Selskabers kapital – Nye tendenser i skandinavisk selskabsret (3), s. 33.
96 Årsredovisningslag (1995:1554) (ÅRL), 5 kap. 14 § 1 st.
97 Svensson, Ulf, Nya aktiebolagslagen – en utförlig genomgång, Björn Lundéns Information 2004, s. 33.
98 I aktiebolag med ett minimikapital om 100 000 SEK uppgår reservfonden endast till 20 000 SEK (sedan den
fyllts).
99 Svensson, s. 33 f.
100 Granath, s. 13.
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tillräckligt eller ej. Detta betyder även att om styrelsen skulle finna att det uppstått en

bokföringsmässig brist men att det finns dolda värden, som skulle leda till att aktiekapitalet

översteg den kritiska gränsen om de redovisades korrekt, kan underlåta att vidta åtgärder.102 

För att skydda det bundna kapitalet finns vissa regler för hur värdeöverföring får ske. Men

förutom dessa utdelningsregler finns även en kompletterande försiktighetsprincip103 vilken

innebär att till exempel vinstutdelning inte får ske med ett så stort belopp att utdelningen med

hänsyn till bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt står i strid med god

affärssed. I propositionen inför den nya ABL 2005 stadgas att en värdeöverföring endast få

ske om den kan anses som försvarlig, en bedömning som skall ske mot bakgrund av

förhållandena i det specifika fallet och de särskilda omständigheter som bolaget verkar under.

Även bolagets storlek och riskfylld verksamhet skall tas i beaktande.104

5.2. Likvidation

Vid frivillig likvidation är det bolagsstämman som beslutar att aktiebolaget skall träda i

likvidation. För beslut krävs absolut105 majoritet, om inte bolagsordningen ställer strängare

krav. I de fall bolagsordningen föreskriver kvalificerad106 majoritet, kan bolagsstämman fatta

ett likvidationsbeslut med absolut majoritet, om bolaget är skyldigt att gå i likvidation.107 I

1944 års lag krävdes kvalificerad majoritet, men nackdelarna108 övervägde fördelarna menade

aktiebolagskommittén. Därför skulle inte kvalificerad majoritet återinföras vid frivillig

likvidation.109 Det finns ett antal olika fall då bolaget är tvingat att träda i likvidation. Rätten

kan besluta att ett bolag skall träda i likvidation exempelvis då aktieägare uppsåtligen genom

missbruk av sitt inflytande i bolaget, medverkat till överträdelse, om likvidationsskyldighet

                                                                                                                                                        
101 Granath, s. 12.
102 Granath, s. 12, SOU 1999:36, s. 55 f.
103 Se även nedan under 8.9.
104 Andersson, Jan, Kapitalskyddet i aktiebolag – en lärobok, LitteraturCompagniet 1999, s. 35, Prop.
2004/05:85, s. 751.
105 Beslutet skall biträdas av aktieägare med mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna.
106 Förslaget måste ha en i förväg fastställd del av rösterna för att beslutet skall gälla. Denna del måste vara större
än hälften av rösterna.
107 Svensson; Danelius, s. 269 f.
108 Exempelvis om majoriteten skull bedöma bolagets framtidsutsikter som negativa, medan minoriteten tycker
tvärtom, anses det inte lämpligt att låta minoriteten bestämma, enligt aktiebolagskommittén.
109 SOU 1999:36, s. 88.
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föreligger enligt bolagsordningen och bolagsstämman underlåter att fatta beslut om

likvidation eller vid bristande täckning av aktiekapitalet.110 

Om kontrollbalansräkningen är upprättad och denna visar att mer än halva aktiekapitalet är

förbrukat, skall styrelsen snarast möjligt (för att senare undvika personligt betalningsansvar)

hänskjuta frågan om bolagets trädande i likvidation till en bolagsstämma. Om det skulle vara

så att nästa ordinarie bolagsstämma är nära stundande kan styrelsen vänta tills detta tillfälle

med hänskjutandet.111  

Vid den första kontrollstämman skall styrelsens förslag till beslut huruvida bolaget skall träda

i likvidation eller ej läggas fram tillsammans med kontrollbalansräkningen och revisorns

yttrande. Detta skall ligga till grund för stämmans likvidationsprövning. Om stämman skulle

besluta sig för att bolaget skall försöka vidta rekonstruktionsåtgärder, skall fråga om

likvidation prövas på nytt inom åtta månader från den första kontrollstämman. Denna

åttamånaders frist har bolaget för att kunna lösa sina kapitalproblem.112 Det finns inget i

aktiebolagslagen som pekar på att fristen måste uppgå till åtta månader. Skulle

omständigheter visa att bolaget bör försättas i likvidation eller tvärtom, att det kan fortsätta sin

verksamhet innan tidsfristen gått ut, kan bolagsstämman sammankallas vid denna tidpunkt.113

Även om bolaget lyckas få aktiekapitalet täckt till hundra procent eller mer, måste en andra

kontrollstämma hållas. Om denna stämma inte hålls inom föreskriven tid eller om andra

omständigheter uppstår vilka inte lyckas visa att kapitalet är täckt, måste bolagsstämman

besluta att bolaget skall gå i likvidation. Om inte bolagsstämman fattar ett sådant beslut, skall

styrelsen114 ansöka om likvidation hos rätten.115 Normalt sett skall rätten förordna om

likvidation om ansökan skett. Däremot skall rätten inte förordna om likvidation i de fall att det

under ärendets gång skulle visa sig att bolagets eget kapital uppgår till det registrerade

aktiekapitalet och att balansräkningen blivit granskad av revisor samt godkänd av

bolagsstämman.116

                                                
110 SOU 1999:36, s. 57.
111 Granath, s. 16.
112 Svensson; Danelius, s. 278 f.
113 Granath, s. 18.
114 Ansökan kan även göras av enskild styrelseledamot, verkställande direktör, revisor eller aktieägare.
115 Svensson; Danelius, s. 285, SOU 1999:36, s. 56.
116 SOU 1999:36, s. 56.
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5.2.1. 13 kap. 12 § ABL
Styrelsen skall genast upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning

1. när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital, beräknat enligt 13 §, understiger hälften av det

registrerade aktiekapitalet, eller 

2. när det vid verkställighet enligt 4 kap. utsökningsbalken har visat sig att bolaget saknat utmätningsbara

tillgångar.

5.3. Styrelsens handlingsplikt

Kontrollbalansräkningen skall upprättas ”genast”. Någon saklig skillnad mellan genast och

föregående ord ofördröjligen är inte avsedd enligt förarbetena. Hur lång tid som styrelsen har

på sig innan kontrollbalansräkningen senast skall vara upprättad får bedömas från fall till fall.

Det bör dock inte kunna bli fråga om mer än högst någon eller ett par månader.117 Styrelsen

skall upprätta en kontrollbalansräkning enligt ÅRL. Värderingar sker ofta enligt principen om

att verksamheten skall fortsätta sin drift. I de fall det tydligt står klart att verksamheten inte

har möjlighet att fortsätta sin drift, skall going concern-principen inte tillämpas. Enligt ÅRL

gäller att ett företag i huvudsak skall hålla sig till samma redovisningsprincip. Undantag görs

dock vid upprättande av kontrollbalansräkning. Den värderingsprincip som leder till att det

mest fördelaktiga egna kapitalet redovisas får användas i detta fall.118

Kontrollbalansräkningen skall granskas av bolagets revisor. Revisorn skall kontrollera att

tillgångar och skulder är riktigt angivna och att de har värderats i enlighet med 13 §119.

Granskningen skall utmynna i ett skriftligt yttrande, vilket framgår av 14 § andra stycket. 

Det görs en skillnad i till vilken del återställande av aktiekapitalet skall ske beroende på om

åtgärder för att undvika likvidation sätts in innan frågan om trädande i likvidation hänskjutits

till bolagsstämma eller ej, Om åtgärden vidtas innan kontrollbalansräkningen hänskjutits till

bolagsstämman, räcker det med att halva aktiekapitalet står orört. Om däremot

likvidationsfrågan har hänskjutits till bolagsstämman, fordras att hela aktiekapitalet återställs

för att eliminera likvidationsplikten.120 Anledningen till varför hela aktiekapitalet skall

återställas inom de åtta månaderna är att lagstiftaren inte bedömer att det kan anses som

                                                
117 Prop. 2000/01:150 Likvidation av aktiebolag m.m., s. 91.
118 Svensson, Bo; Danelius, Johan, Aktiebolagslagen – kommentarer och lagtexter, Tholin & Larsson 2002, s.
272 f.
119 Vilken bland annat säger att tillgångar får tas upp till ett högre värde och skulder och avsättningar får tas upp
till ett lägre värde än i den ordinarie redovisningen.
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försvarligt (ur borgenärshänseende) att ett bolag under en längre period har ett aktiekapital

vilket understiger dess registrerade aktiekapital.121 

Aktiebolagskommittén menar att trots att 13 kap. 12 § aktiebolagslagen har kritiserats i

doktrinen för att vara oklar och inte ändamålsenlig vad gäller borgenärsskyddet, så är det

främsta kännetecknet med ett aktiebolag att aktieägarna inte personligen är ansvariga för

bolagets skulder och att det endast är bolagets tillgångar som kan tas i anspråk för betalning

av skulderna. Detta gör att det i aktiebolagslagen finns regler för att garantera att den

bolagsförmögenhet som skapas vid bolagets bildande inte kommer att försvinna under

bolagets varaktighet. Borgenärerna skulle riskera att bolagets förmögenhet inte räckte till att

betala deras skulder om bolaget hade haft frihet att göra sig av med dess tillgångar och ådra

sig skulder som det önskade. Kapitalskyddsreglerna begränsar värdeöverföringar på så sätt att

en marginal alltid måste finnas kvar mellan bolagets tillgångar och skulder (det bundna egna

kapitalet).122 Kommittén finner vidare att det torde finnas en gräns för hur långt verksamheten

får fortgå innan den (i borgenärernas intresse) måste upphöra genom likvidation. Det vore

ingen idé att ha regler om minimikapital om aktiekapitalet tilläts försämras hur mycket som

helst. Därför finner kommittén att en gräns även fortsättningsvis bör finnas kvar. Om det

däremot hade saknats en gräns (såsom i Förenta staterna) skulle saken te sig annorlunda. Men

kommittén konstaterar att EG-rätten hindrar den svenska lagstiftningen från att förändras i

alltför stor utsträckning.123

                                                                                                                                                        
120 Granath, s. 34.
121 Prop. 1982/83:139, s.9.
122 SOU 1999:36, s. 90.
123 SOU 1999:36, s. 91.
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6. Likvidation i norsk rätt 

Med början i slutet av 1980-talet gjordes en modernisering för att uppfylla det allmänna

behovet av en generell översyn av 1976 års lag och tillförsäkra att norsk bolagsrätt anpassades

till EG-rätten. Det första lagförslaget kom i NOU 1992:29, Lov om aksjeselskaper.124 

För att göra det lättare att anpassa den norska bolagsrätten till EG-direktiven skulle således, i

lagförslaget, en indelning av två bolagstyper göras, mellan privata och ”offentliga”

aktiebolag. Förslag uppstod om att skillnader skulle göras, men inom ramen av en gemensam

lag om aktiebolag. Särregler skulle finnas inom lagen, med olikheter mellan

bolagsformerna.125 Aktiebolagskommittén fann att det var spridningen av aktierna som skulle

vara det avgörande. Reglerna för de ”offentliga” aktiebolagen skulle särskilt ta sikte på bolag

med stor aktiespridning (med många aktieägare). Dessa bolag skulle även kunna börsnoteras.

Reglerna för de privata aktiebolagen var utarbetade för bolag med liten aktiespridning

(familjebolag). Det skulle inte vara alltför stora skillnader mellan de två aktiebolagstyperna i

övrigt. Det var upp till bolagen själva att bestämma vilken bolagstyp de ville bli, beroende på

vilken lag de ville underkastas.126

Slutligen kom dock de två nya bolagsformerna att kallas ”allmenne aksjeselskaper” och

”private aksjeselskaper”. Eftersom de allmenne aksjeselskaper var till för stora bolag kom de

flesta lagändringarna att gälla dessa bolag, men precis som förut skulle stora likheter mellan

bolagstyperna finnas. Några av skillnaderna gällde bland annat aktiekapitalets storlek,

handlingsplikt vid förlorat aktiekapital och kapitalökning.127 Innan denna nya

aktiebolagslagstiftning fanns det många bolag med ett alldeles för lågt aktiekapital. Dessutom

drevs många aktiebolag alldeles för länge fastän aktiekapitalet var helt eller delvis förlorat,

utan att rekonstruera eller avveckla bolaget. En av målsättningarna med den nya lagen var att

ställa upp strängare och tydligare regler till skydd för bolagets kapital, för att på så sätt

förbättra denna situation. Samtidigt skulle ansvarsreglerna för bolagets ledning mana till att

                                                
124 Bråthen, Tore, De nye lovene om aksjeselskaper og allmennakjeselskaper, Lov og rett nr 9 1997, s. 516.
125 NOU 1992:29 Lov om aksjeselskaper, s. 26.
126 Bråthen, s. 516, NOU 1992:29, s. 28 f.
127 Bråthen, s. 518.
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den drev bolaget på ett försvarbart sätt, så att bolagsborgenärerna inte blev utsatta för onödiga

risker.128 

I NOU 1996:3, Ny aksjelovgivning mot vad som tidigare gällt, lades ett förslag till lagar

gällande två slags bolagstyper med begränsat aktieägaransvar; lov om aksjeselskaper och lov

om allmennaksjeselskaper. Här lades förslag fram, bland annat om, att en större skillnad

skulle göras mellan aksjeselskaper och allmennaksjeselskaper, att fokus på bolagets kapital

skulle ökas och att förbättring av borgenärsskyddet skulle ske. Aksjeselskaper skulle bli

fåmansbolag med liten aktiespridning medan allmennaksjeselskaper skulle vara bolag med

stor aktiespridning. Så, även om skillnaderna är större och fler här än i 1976 års aksjeloven,

liknar lagarna i mångt och mycket varandra.129 Den första januari 1999 trädde lov 13 juni

1997 nr 44 om aksjeselskaper (aksjeloven/asl.) och lov 13 juni 1997 nr 45 om

allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven/asal.) i kraft. 

6.1. Likvidation

Det är bolagsstämman som har kompetensen att upplösa bolaget. Beslutet måste bifallas med

två tredjedelars majoritet, både av avgivna röster på stämman som av ägare av det aktiekapital

som är representerad på bolagsstämman.130 I särskilda fall kan

aksjeselskap/allmennaksjeselskap upplösas efter ansökan av en aktieägare.131

Efter styrelsens förslag till åtgärder står det bolagsstämman fritt att bestämma vad den skall

besluta. Bolagsstämman kan alltså besluta att bolaget skall fortsätta verksamheten som förut,

utan att extra åtgärder sätts in. I sådana fall kan dock aktieägarna hållas ersättningsansvariga

om det skulle visa sig att detta beslut var oaktsamt. Ersättningsansvar skulle kunna komma att

bli aktuellt i fall aktieägarna rimligen måste förstå att ett fortgående av verksamheten skulle

innebära en betydlig risk för att bolagsborgenärerna kommer att missgynnas på ett

oacceptabelt sätt.132

                                                
128 Helstad, Ingvill, Styrets handleplikt ved tap av egenkapital, Konkursrådet, Upprättat 02-06-29, Hämtat 05-05-
20. http://www.konkursradet.no/kjopte_artikler/styrets_handleplikt.html#2, under stycke 1.1. 
129 Bråthen, s. 519.
130 Jfr asl./asal.. § 5-18.
131 Gjems-Onstad, s. 180.
132 Lov om aksjeselskaper – informasjonsbrosjyre.
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Det föreligger inget bestämt tidskrav för när upplösning av bolaget måste vara genomfört.

Upplösning bör emellertid ske så snart det med hänsyn till omständigheterna anses

naturligt.133

6.2. Aktiebolagets kapital

Aksjeloven och allmennaksjeloven stadgar i princip samma sak vad gäller kapitalkrav. § 3-4 i

asl. respektive asal. är identiska och har ingen direkt motsvarighet i aksjeloven 1976.134 § 3-5

är i princip identisk mellan de båda lagarna, med undantag av en extra mening som lagts till i

allmennaksjeloven.  

6.2.1. § 3-4. Krav om forsvarlig egenkapital 
       Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital135 som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av

virksomheten i selskapet. 

6.2.2. Egenkapitalbegreppet

Det finns ingen definition av egenkapitalbegreppet i lagparagrafen och inte heller lagen

uppställer någon generell definition om vad som är att anses som egenkapital.136 Aktiekapital,

överkursfond och fond för värdeförändringar137 är bolagets bundna egenkapital. Detta skall

utgöra bolagets säkerhetsmarginal. Huruvida det är bolagets bokförda kapital eller det

reella138 egenkapitalet som skall utgöra grunden vid försvarlighetsvärderingen så framgår det

uttryckligen av förarbetena139 att det är bolagets reella egenkapital som skall ligga till grund

för värderingen av § 3-5 och så även § 3-4.140 Dock menade departementet att bolaget kan,

om tvivel skulle uppstå om vilket värde som skall tas upp, hålla sig till det lägre, bokförda

                                                
133 Helstad, under stycke 3.5.
134 Akjseloven og allmennaksjeloven – med kommentarer av Aarbakke, Magnus; Skåre, Jan, (mfl.), Tano
Aschehoug 1999, s. 153.
135 Jag kommer att använda den norska termen.
136 Sandstad, Bård, Kravet till forsvarlig egenkapital – forsvarlighetsstandarden i asl./asal. § 3-4, Universitetet i
Oslo 2002, s. 17.
137 Fond for vurderingsforskjeller = en positiv differanse mellom investeringens balanseførte verdi og dens
anskaffelseskost.
138 Här har även andra hänsyn tagits såsom obeskattade- eller dolda värden etc. I svensk rätt är detta samma sak
som det färdigjusterade aktiekapitalet.
139 Opt. prp. nr. 23 (1996-97), s. 52, 54.
140 Helstad, under stycke 2.1.2.1.
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värdet.141 När bolaget hävdar att det har ett egenkapital som är högre än den bokförda, måste

detta grunda sig på en försvarlig värdering.142 

Den reella egenkapitalen kan variera, beroende på vem som det tas hänsyn till i värderingen.

För bolaget är egenkapitalen en källa för att kunna vidarefinansiera sin verksamhet och de

reella värdena bör därför baseras på huruvida egenkapitalen är ägnat åt detta eller ej. För

aktieägarna däremot är egenkapitalen ett bevis på storleken på deras bolagsinvestering. I detta

sammanhang kommer ofta det reella värdet på egenkapitalen vara en del av värderingen runt

aktiens marknadsvärde. I värderingen skall dock alltid finnas en förutsättning om going

concern.143

6.2.3. Försvarlighetskravet

I såväl asl. som i asal. § 3-4 stadgas att bolaget skall till ”var tid ha ett egenkapital som är

försvarligt utifrån risken och omfattningen av verksamheten i bolaget”144. Detta innebär att en

fortlöpande värdering av bolagets ekonomiska situation måste ske. Det är bolagets styrelse

som har en skyldighet att utföra detta (enligt § 3-5, se nedan).145 Syftet med regleringen är

dock att styrelsen skall vara uppmärksam på när bolagets ekonomiska situation blir så pass

dålig att det föreligger en påtaglig risk för att en ekonomisk kris kommer att inträda. I

samband med årsredovisningen skall styrelsen ta ställning till om förutsättningarna för fortsatt

drift föreligger. Styrelsen har även en självständig plikt att värdera om going concern-

förutsättningen skall användas vid egenkapitalvärderingen. Denna plikt skall följas upp som

en fortlöpande värdering.146 Ledningen kan således ej nöja sig med att värdera situationen i

samband med utarbetande av årsredovisningen.

Kravet på att bolaget skall ha ett försvarligt egenkapital, innebär enligt förarbetena att det

måste företas en helhetsvärdering av bolagets samlade kapitalgrund och ekonomiska ställning.

Förändringar i förhållanden, exempelvis mellan egenkapital och skuld, skuldens

                                                
141 Sandstad, s. 19.
142 Helstad, under stycke 2.1.2.2.
143 Sandstad, s. 19 f.
144 ”enhver tid ha en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet.”
145 Akjseloven og allmennaksjeloven, s. 154, Lov om aksjeselskaper – informasjonsbrosjyre om den nye
aksjeloven (lov 13 juni 1997 nr 44), Justis- og Politidepartementet, Upprättat 98-11-26, Hämtat 05-05-20.
http://odin.dep.no/jd/norsk/regelverk/lover/012005-990036/index-dok000-b-n-a.html.
146 Helstad, under stycke 2.1.3.4.
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sammansättning och de villkor som knyter sig till bolagets förpliktelser måste även beaktas.147

Enligt förarbetena skall bolagets egenkapital även vara försvarlig i förhållande till bolagets

likviditet och ställning i övrigt.148 Såsom nämnts ovan är det inte det bokföringsmässiga

egenkapitalen som måste vara försvarlig, utan det reella egenkapitalen, vilket utgår från reella

värden. Tillgångar står ofta uppförda med betydligt lägre värde än de reella värdena.149 Även

Goodwill och FoU är poster som måste tas i beräkning. 

Försvarlighetsbedömningen kommer alltid att ha ett subjektivt inslag. Dock bör värderingen

ske utifrån det konkreta förhållandet i varje bolag. Eftersom det inte finns någon norm för vad

som är försvarligt, kan, i vissa fall, branschpraxis indikera vad som anses som försvarlig inom

en specifik bransch. Inte heller i förarbetena finns tydliga riktlinjer för hur tolkning skall ske

av vad som kan anses som försvarlig. Däremot nämns några objektiva kriterier som styrelsen

skall ta ställning till i själva ordalydelsen i asl./asal. § 3-4 och asl./asal. § 3-5 första ledet

första punkten.150 

Trots denna subjektiva värdering anges dock en mer absolut gräns151 för när styrelsens

handlingsplikt verkligen inträder i asl./asal. § 3-5 första ledet tredje punkten. ”Det samma

gäller när det kan antas att bolagets egenkapital blivit mindre än halva aktiekapitalet”.152 Även

här utgås det från reellt (d.v.s. justerat) egenkapital vilket innebär att det därmed även här

finns inslag av subjektivism (i och med att justeringen kan göras på olika sätt. Dock är denna

subjektivism av betydligt lägre grad än vid försvarlighetsvärderingen). Det är dock upp till

styrelsen att värdera hur stort det färdigjusterade egenkapitalet är.153 

Vid riskvärderingen blir det viktigaste avgörandet av i hur stor grad bolagets verksamhet är

utsatt för risk. I riskexponerade branscher med stora konjunktursvängningar måste

egenkapitalen vara större för att den skall kunna räknas som försvarlig.154 För riskberäkningen

bör olika osäkerhetsfaktorer rörande bolagets tillgångar och resurser, osäkerhet beträffande

                                                
147 Akjseloven og allmennaksjeloven, s. 153.
148 Helstad, under stycke 2.1.3..3.
149 Gjems-Onstad, Ole, Valg av selskapsform – en innforing i norsk selskapsrett, Ad Notam Gyldendal 1999, s.
78.
150 Helstad, under stycke 2.1.3.1.
151 Denna utgår från kapitaldirektivets artikel 17.
152 ”Det samme gjelder hvis det må antas at selskapets egenkapital er blitt mindre enn halvparten av
aksjekapitalen.”
153 Gjems-Onstad, s. 78.
154 Helstad, under stycke 2.1.3.2.
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vilken typ av verksamhet bolaget bedriver etc. räknas in.155 Även vid omfattningen av

verksamheten måste det på liknande vis värderas huruvida storleken på bolagets verksamhet

överensstämmer med bolagets egenkapital. Vid väsentlig expansion av verksamheten skall

värdering ske huruvida egenkapitalen behöver stärkas. Normalt sett bör dock expansionen

följas av en ökning i egenkapitalkravet.156 En annan viktig fråga för försvarlighetsvärderingen

är huruvida bolaget är i startskedet eller om det har funnits i några år. I ett bolag som har

funnits till länge och som gått med överskott de sista åren, kan egenkapitalen vara lägre än

försvarlig då bolaget plötsligt börjar förlora kapital och kanske till och med går med

underskott. En annan faktor att räkna in är hur pass hög egenkapitalen var före underskottet

uppstod. Om det skulle visa sig att egenkapitaltäckningen fortsätter att vara hög också efter

det att underskottet uppstod, kan normalt inte egenkapitalen sägas vara lägre än försvarlig. Ett

bolag som däremot befinner sig i uppstartningsfasen är i ett helt annat skede. Ofta uppstår

stora etableringskostnader i samband med produktutveckling och inarbetning på marknaden

och detta medför att en objektivt sätt svagare ekonomisk ställning kan godtas.157  

Det väsentliga i denna värdering är huruvida egenkapitalen är så låg att, om bolaget skulle

fortsätta, detta skulle innebära en risk för borgenärerna. Om ledningen tycker att

egenkapitalen är oförsvarligt låg, har den skyldighet att utföra åtgärder.158 Alltså, när det är

konstaterat att egenkapitalen i bolaget inte uppfyller kravet i § 3-4, pålägger §3-5 bolagets

styrelse en handlingsplikt för att rätta till förhållandet. 

6.3. Styrelsens handlingsplikt

6.3.1. § 3-5. Handleplikt ved tap av egenkapital 
       (1) Hvis det må antas at egenkapitalen er lavere enn forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av

virksomheten i selskapet, skal styret straks behandle saken. Styret skal innen rimelig tid innkalle

generalforsamlingen, gi den en redegjørelse for selskapets økonomiske stilling og foreslå tiltak som vil gi

selskapet en forsvarlig egenkapital. Det samme gjelder hvis det må antas at selskapets egenkapital er blitt mindre

enn halvparten av aksjekapitalen. 

                                                
155 Sandstad, s. 41.
156 Helstad, under stycke 2.1.3.2.
157 Helstad, under stycke 2.1.3.3.
158 Lov om aksjeselskaper – informasjonsbrosjyre om den nye aksjeloven.
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Generalforsamlingen skal i så fall innkalles innen seks måneder159. 

       (2) Hvis styret ikke finner grunnlag for å foreslå tiltak som nevnt i første ledd, eller slike tiltak ikke lar seg

gjennomføre, skal det foreslå selskapet oppløst. 

6.3.2. Första ledet

Paragrafen innebär en precisering och skärpning av styrelsens ansvar när bolaget inte befinner

sig i en normalsituation eller när bolaget befinner sig i en ekonomisk nedgång och där det

finns en verklig risk för att bolaget kommer att inträda i en ekonomisk kris. Två alternativa

grundförutsättningar för styrelsens handlingsplikt ställs upp. Handlingsplikt inträder för det

första då det kan antas att bolagets egenkapital är lägre än vad kravet i § 3-4 yrkar på.  För det

andra inträder handlingsplikt när det kan antas att bolagets egenkapital är mindre är hälften av

det registrerade aktiekapitalet. (Begreppet egenkapital hänvisar sig även här i båda fallen till

bolagets reella kapital). Handlingsplikten samt även en kontrollplikt är riktat mot bolagets

styrelse och förutsätter att denne fortlöpande värderar bolagets ekonomiska situation.160 

Lagen ställer upp praktiska konsekvenser av denna handlingsplikt. När styrelsen menar att

egenkapitalen är lägre än försvarlig, ”skall styrelsen strax behandla saken. Styrelsen skall

inom rimlig tid kalla in bolagsstämman, ge den en redogörelse för bolagets ekonomiska

ställning och föreslå åtgärder som skall ge bolaget ett försvarligt kapital”161. Detta innebär

alltså att styrelsen på bolagsstämman dels skall ge en redogörelse för bolagets ekonomiska

ställning dels föreslå åtgärder i syfte att ge bolaget ett försvarlig kapital. Om det inte är

möjligt att genomföra åtgärder som skulle kunna ge bolaget ett försvarligt kapital, skall

styrelsen föreslå att bolaget upplöses (enligt andra ledet). Sådan plikt har styrelsen även då

egenkapitalen är mindre än hälften av aktiekapitalet.162 Genom ”strax villkoret” tvingas

styrelsen att vara uppmärksam på bolagets ekonomiska problem. Villkoret innebär troligast att

en oförsvarlig fördröjning av styrelsens handling skulle kunna medföra ersättningsansvar.163 

                                                
159 Denna kursiverade extra mening finns endast med i allmennaksjeloven och inte i aksjeloven. Annars är
paragraferna identiska.
160 Akjseloven og allmennaksjeloven, s. 155 f, Bedin bedriftsinformasjon – styreguiden: styrets rolle og ansvar,
Bedin, Hämtat 05-05-18. http://www.bedin.no/cwobjekter/Guide_styre_kap2.shtml#anchor-eKEgenkapital.
161 ”skal styret straks behandle saken. Styret skal innen rimelig tid innkalle generalforsamlingen, gi den en
redegjørelse for selskapets økonomiske stilling og foreslå tiltak som vil gi selskapet en forsvarlig egenkapital.”
162 Gjems-Onstad, s. 78, Lov om aksjeselskaper – informasjonsbrosjyre.
163 Helstad, under stycke 3.1.
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Kravet om inkallelse till bolagsstämma ”inom rimlig tid”164 betyder att styrelsen i någon grad

kan se situationen an och sätter en gräns för hur lång tid styrelsen kan använda till att

behandla saken. Lagen definierar inte vad som ligger ”inom rimlig tid”. Formuleringen

innebär dock att styrelsen inte har en omedelbar plikt att kalla in bolagsstämman. Mycket

beror på hur styrelsen värderar situationen av hur dåliga borgenärernas betalningsmöjligheter

är och hur stor risken är för att aktieägarna förlorar sitt investerade kapital. Styrelsen kan

besluta att avvakta situationen för att se om egenkapitalen inom loppet av kort tid åter

kommer upp till en försvarlig nivå, exempelvis i de fall egenkapitalen är oförsvarligt låg till

följd av en enstaka händelse. Styrelsen uppträder dock under påtryckning om

ersättningsansvar. Om det är osäkert bör därför styrelsen inkalla bolagsstämman med en gång.

Det är emellertid inte nödvändigt att styrelsen själv har genomfört åtgärder inom denna

”rimlig” tid, för att förbättra bolagets ekonomiska ställning, så att villkoren för handlingsplikt

ej längre föreligger. Tidsfristen längd beror alltså mycket på hur mycket tid styrelsen behöver

för att värdera situationen och ger styrelsen ett andrum och tid till att värdera olika alternativa

åtgärder och förbereda inför bolagsstämman.165  Om styrelsen hävdar att bolaget trots allt har

en försvarlig egenkapital, har den ingen skyldighet att föreslå konkreta handlingar för att

ändra på förhållandet mellan egenkapital och det registrerade aktiekapitalet.166 Om

bolagsstämman däremot har inkallats och det har konstateras att bolaget kan fortsätta sin

verksamhet och det strax senare skulle visa sig att bolagets ekonomiska situation blir så pass

förvärrad att bolagsstämman på nytt bör ta ställning till om nya åtgärder skall sättas i verket,

har styrelsen skyldighet att åter kalla in bolagsstämman.167

Den konkreta gränsen för handlingsplikten går dock när egenkapitalen blivit mindre än

hälften av aktiekapitalet. Här finns ej plats för någon närmare värdering av om egenkapitalen

är försvarlig eller ej. Styrelsen har även mer begränsade möjligheter att verkställa åtgärder

som ändrar förhållandet mellan egenkapital och aktiekapitalet. Tidsfristen räknas från det att

”det kan antas”168 att bolagets egenkapital blivit lägre än halva aktiekapitalet och slutar att

löpa när bolagsstämman blivit inkallad.169 Det finns inte lagstadgat bestämda tidsgränser för

när åtgärderna måste vara genomförda eller när egenkapitalen måste nå en försvarlig nivå. I

                                                
164 ”innen rimelig tid”.
165 Akjseloven og allmennaksjeloven, s. 157 f, Helstad, under stycke 3.2.
166 Akjseloven og allmennaksjeloven, s. 158.
167 Helstad, under stycke 3.2.
168 ”det må antas”.
169 Bedin bedriftsinformasjon – styreguiden, Helstad, under stycke 3.2.
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förarbetena motiveras detta med att det är de konkreta förhållandena som avgör vad som är

rimligt och hänsynsmässigt. Styrelsen har dock krav på handlings- och aktsamhetsplikt.170

6.3.3. Andra ledet

När styrelsen ”inte finner grund för att föreslå åtgärder som nämns i första ledet, eller sådana

åtgärder inte låter sig genomföras, skall den föreslå bolaget upplöst”171. Andra ledet innebär

att styrelsen har en plikt att föreslå bolaget upplöst dels när den under sin behandling av den

ekonomiska situationen kommer fram till att det inte finns anledning att föreslå ingripande

vilket skulle kunna komma att ge bolaget ett försvarligt egenkapital, dels när styrelsen finner

att en åtgärd för att förbättra bolagets ekonomiska situation inte låter sig genomföras. Båda

dessa situationer är knutna till villkoren i första ledet. Detta innebär alltså, att istället för att

föreslå åtgärder med sikte på att förbättra bolagets ekonomiska situation, styrelsen i dessa fall

förpliktigas att föreslå att bolaget skall upplösas.172

Med begreppet ”sådana åtgärder inte låter sig genomföras” omfattas flera situationer,

exempelvis den situationen att bolagsstämman röstar ned styrelsens förslag till åtgärder eller

röstar för andra åtgärder vilka styrelsen inte finner realistiska. Kravet på förslag om

upplösning är nödvändigt eftersom det ger aktieägarna ett incitament till att upplösa bolaget

när det har ekonomiska problem.173   

För allmennaksjeselskaper gäller i de fall egenkapitalen är lägre än halva aktiekapitalet en

särskild frist på sex månader för styrelsens kallelse till bolagsstämma (för aksjeselskap krävs

även i dessa fall endast att kallelse sker inom rimlig tid). Denna särregel för

allmennaksjeselskaper har sin bakgrund i EG:s andra bolagsdirektiv, artikel 17.174

                                                
170 Helstad, under stycke 3.2.
171 ”ikke finner grunnlag for å foreslå tiltak som nevnt i første ledd, eller slike tiltak ikke lar seg gjennomføre,
skal det foreslå selskapet oppløst”.
172 Akjseloven og allmennaksjeloven, s. 159 f.
173 Helstad, under stycke 3.5.
174 Aksjeloven og allmennaksjeloven, s. 863.
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7. Åtgärder för att undvika likvidationsplikt 

Om likvidationsbrist har fastställts har bolaget olika åtgärder för att kunna undvika

likvidationsplikten. Jag kommer inte att titta närmare på dessa, utan helt kort bara nämna dem.

Dessa åtgärder är ej heller heltäckande, utan andra alternativ kan även tänkas förekomma.  

7.1. Svensk Rätt

Under den åtta månader långa rådrumsfristen har bolaget olika möjligheter att läka bolagets

kapitalbrist. Det första är genom nedsättning av aktiekapitalet. Nedsättning får ske för att

täcka förlust enligt den fastställda balansräkningen (6 kap. 1 § ABL). Om förlusten uppstått

under det löpande räkenskapsåret måste bolaget gå vägen via reservfonden. Om förlusten

däremot har uppstått under tidigare räkenskapsår men inte framgår förrän vid den senaste

balansräkningen, får nedsättning ske och nedsättningsbeloppet användas för förlusttäckning.

Nedsättningen skall registreras för att anses giltig. Dock kan aldrig aktiekapitalet sättas ned

under 50 000 SEK. Det andra sättet att rekonstruera bolaget är genom tillskott. Detta tillskott

kan ytterligare delas upp i tillskott från aktieägarna och att någon efterger helt eller delvis en

fordran mot bolaget (ackord). Tillskottet sker genom att bolagets tillgångar ökas utan att

motsvarande belopp belastar skuldsidan. Det krävs dock att den som gjort utfästelsen saknar

möjlighet att kräva återbetalning hur som helst. Två olika slags återbetalningsvillkor kan

komma i fråga, varav det ena innebär att återbetalning skall ske allt eftersom bolaget får fritt

eget kapital tillgängligt för detta ändamål och det andra innebär att tillskottet vid likvidation

eller konkurs inte skall återbetalas förrän samtliga övriga borgenärer, oprioriterade liksom

övriga, fått full betalning för sina fordringar (efterställningsklausul). Ett tredje sätt är att öka

aktiekapitalet genom nyemission. Nyemission till parikurs påverkar förhållandet mellan

aktiekapitalet och eget kapital men kan endast företas innan en kontrollbalansräkning

hänskjutits till bolagsstämman. Om däremot kontrollbalansräkningen redan har hänskjutits till

bolagsstämman vilken utvisar att mer än halva aktiekapitalet gått förlorat måste hela

aktiekapitalet återställas. Nyemissionen måste då ske med en sådan överkurs att hela bristen

fylls. Även här anses nyemissionen genomförd då den registrerats. Däremot kan nyemission

aldrig bli aktuell sedan rätten eller bolagsstämman beslutat om likvidation. Förutom
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ovanstående åtgärder kan bolaget (och dess ägare) genomföra kostnadsreduktioner eller

hoppas på att kunna ingå avtal med bra vinstmöjligheter.175 

7.2. Norsk rätt

Styrelsen skall föreslå åtgärder för att avvärja likvidationsplikten. Förhandling med

borgenärerna (ackord) är en lösning för att helt eller delvis få ned fordringsbeloppet till dessa.

En annan lösning är att höja aktiekapitalet och detta kan ske genom nyemission, antingen

riktad eller vanlig där redan existerade aktieägare har företrädesrätt att teckna de nya aktierna.

Även fission eller fusion kan komma ifråga om detta skulle innebära att bolaget tillförs nytt

aktiekapital. Bolaget kan även genomföra kostnadsreduktioner eller sälja av eller lägga ned

delar av verksamheten, kanske de mest riskutsatta. En omdiskuterad fråga är om nedsättning

av aktiekapitalet är en relevant åtgärd eller ej. I och med att inget nytt kapital tillförs har

diskussionen varit om en oförsvarligt låg egenkapital kan anses komma att bli försvarlig i och

med nedsättning. I den händelse att egenkapitalen är försvarlig, men lägre än halva det

registrerade aktiekapitalet får ej det nedsatta kapitalet icke ge ett så pass lågt egenkapital att

den kommer att bli oförsvarlig utifrån den verksamhet som bolaget bedriver. Det anses dock

inte tillräckligt att företa en nedsättning av aktiekapitalet för att ansvaret (för styrelsen antar

jag) skall falla bort.176 

                                                
175 Stycket utgår från Andersson, Kapitalskyddet, Granath, Svensson; Danelius samt Kedner; Roos; Skog
Aktiebolagslagen Del II (10-19 kap.) med kommentarer, Norstedts Juridik 1996.
176 Stycket utgår från Gjems-Onstad, Helstad, NOU 1992:29 samt NOU 1996:3.
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8. Jämförelse mellan svensk och norsk rätt – utifrån artikel 17

Jag kommer att börja min komparativa analys med att jämföra de viktigaste skillnaderna och

likheterna mellan den svenska och den norska lagstiftningen runt likvidationsbegreppet

utifrån vad det andra bolagsdirektivet, artikel 17 kräver. Jag kommer samtidigt löpande ge

mina egna kommentarer och synpunkter. 

8.1. Minimikapitalet

Artikel 17 utgår från kapitalskyddsbestämmelsen om att bolaget måste ha ett lägsta kapital,

vilket inte får underskrida hälften av det tecknade aktiekapitalet, för att över huvud taget

kunna få fortsätta sin verksamhet. 

I både Sverige och Norge finns minimikapitalet främst för att bolagets borgenärer skall

skyddas. Dessutom innebär det att bolaget ej kan stiftas och registreras i aktiebolagsform om

det inte fyller minstakravet. Reglerna om minimikapital har funnits sedan mycket länge och

den europeiska bolagsrätten har inte kommit så långt att ett beslut emot minimikapital helt

förkastas. Dock diskussionen om minimikapitalets vara eller icke vara pågått under en längre

tid, men det verkar som om det är en långsam process som lär dra ut på tiden. Det finns

många argument, såväl för som emot minimikapitalet. De röster som är emot, och som vill att

EG-rätten skall gå mot den amerikanska lagstiftningen, där inget kapital krävs alls, tycks dock

växa sig allt starkare. Eftersom syftet med denna uppsats inte är att utröna huruvida ett

minimikapital är att föredra eller ej och det faktum att jag inte har studerat argumenten för

respektive emot ett minimikapital finner jag det svårt att på lösryckta grunder diskutera min

ståndpunkt i denna fråga. 

Dock tycker jag att om minimikapitalregleringen skall finnas kvar, så måste den noga ses över

och kanske till och med höjas avsevärt. Inflationen är en orsak till att 100 00 SEK eller 500

000 SEK inte längre har samma värde som när reglerna infördes. Det finns allt fler stora bolag

på marknaden som omsätter stora belopp. Där är inte ett minimikapital på vare sig 100 000

SEK eller 500 000 SEK något tryggt belopp. Troligtvis har många av bolagen lån som

överskrider dessa belopp flera gånger om. För att borgenärernas skydd ska kunna tas till vara

(vilket är syftet med minimikapitalregeln) krävs det att bolagens minsta kapital höjs till en
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nivå som känns betryggande för borgenärerna. Denna avvägning är givetvis svår och måste

ställas emot det faktum att det kan skapa hinder och hämma affärslivet eftersom inte lika

många har finansiella möjligheter att starta ett aktiebolag. Den norska modellen med att

bolaget skall ha ett förvarligt kapital utifrån bolagets individuella förutsättningar tycker jag

verkar logiskt. Det finns en väsentlig skillnad i vilken verksamhet bolaget bedriver. Rör det

sig om en privat översättningsbyrå med en enda aktieägare, kanske 100 000 SEK ger ett

fullgott skydd, medan om det rör sig om, exempelvis, ett skeppsrederi ger ett knapphändigt

skydd. Detta kommer dock att diskuteras vidare under kapitel 9.7. Jag kan även konstatera att

frågan om minimikapital är en fråga som har dryftats länge och förmodligen kommer att

debatteras länge till innan vi får se en ändring eller ett avlägsnande av minimikapitalet. 

8.2. Styrelsens handlingsplikt

Den svenska regleringen går ut på att styrelsen måste handla endast då de har skäl att anta att

bolagets aktiekapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Om bolaget

däremot gör så pass dåliga affärer att en betydlig del av aktiekapitalet går förlorat, trots att det

inte undgår hälften av det registrerade aktiekapitalet, behöver åtgärder ej sättas in. Detta

tycker jag är märkligt och anser att den svenska regleringen även bör ta upp handlingsplikt där

bolaget gör stora förluster där en betydlig del av kapitalet går förlorat. Jag tycker att det ger

fel signaler om man låter bolag, och då främst de stora bolagen med miljonomsättning vilka

kanske ändå väljer att registrera sitt aktiekapital på 500 000, har tillåtelse att göra förluster på

stora summor utan att behöva kontrollera bolagets ekonomiska ställning. 

Som redan konstaterats så finns det två olika typer av handlingsplikt i asl./asal. § 3-5. Det

första hänger ihop med asl./asal. § 3-4 och innebär att handlingsplikt uppstår när det kan antas

att bolagets egenkapital är lägre än vad kravet i § 3-4 yrkar på. För att precisera när

egenkapitalet verkligen inte kan anses som försvarlig finns en andra bestämmelse om att

handlingsplikt177 inträder när det kan antas att bolagets egenkapital är mindre är hälften av det

registrerade aktiekapitalet. Den första regel sker utifrån en subjektiv bedömning, där styrelsen

självt skall avgöra huruvida bolaget har ett försvarligt egenkapital eller ej. Likaså borde det gå

att utläsa att handlingsplikt föreligger för styrelsen utan att det är fråga om förhållande som

nödvändigtvis medför ersättningsansvar. Den andra regeln däremot är anknuten till mera

                                                
177 Denna föreskrift är en följd av det andra bolagsdirektivets bestämmelse.
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generella och objektiva kriterier. Detta tycker jag är lämpligt med tanke på borgenärsskyddet.

Styrelsens handlingsplikt består alltså av att behandla ärendet, inkalla bolagsstämman inom en

viss tidsfrist och där redogöra för bolagets ekonomiska situation för att slutligen ge förslag på

åtgärder som antingen kan höja bolagets kapital eller föreslå att bolaget upplöses. Det finns

ingen uttrycklig plikt för bolagsstämman att vidta konkreta åtgärder som kan höja bolagets

ekonomiska ställning. Det torde dock vara mest vanligt att detta sker eftersom ansvarsfrågan

kan komma upp i det fall bolagsstämman beslutar sig för att ej vidta åtgärder och det senare

skulle visa sig att bolaget inte lyckas ”av sig självt” läka sitt aktiekapital. 

Just i den norska rätten skall styrelsen föreslå åtgärder som leder till att bolaget återfår ett

försvarligt kapital. Åtgärderna kan vara mycket varierande, beroende på den individuella

hänsynen till varje bolag. En följd av försvarlighetskravet är att bolaget i vissa fall måste höja

kapitalet med mycket större del än vad den svenska regleringen kräver. Den svenska

regleringen kräver, som högst, att hela aktiekapitalet skall ha läkts, medan i den norska

regleringen ett ännu högre belopp skulle kunna krävas, om omständigheterna visar på att det

behövs för att bolaget skall få ett försvarligt kapital. 
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9. Jämförelse mellan svensk och norsk rätt – utifrån
tilläggslagstiftning

Detta kapitel är en fortsättning av den komparativa analysen, men även vad som framgår av

tilläggslagstiftningen. Den svenska regleringen framför allt har lagt till en hel del lagstiftning

omkring likvidationsregeln. Jag kommer alltså att behandla påföljande paragrafer till 13 kap.

12 §, vilka också handlar om tvångslikvidation på grund av kapitalbrist. Även här kommer jag

löpande att ge mina egna synpunkter och kommentarer.

9.1. Styrelsens ansvar

Personligt betalningsansvar kan uppkomma vid olika situationer. Antingen då styrelsen

underlåter att upprätta och låta revisorerna granska en kontrollbalansräkning, trots misstanke

om att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet; eller då

styrelsen underlåter att sammankalla bolagsstämman, trots att den är skyldig att göra det; och

slutligen då styrelsen underlåter att ansöka om likvidation, trots att någon andra

kontrollstämma inte hållits inom föreskriven tid eller det finns någon kontrollbalansräkning

som visar att aktiekapitalet är läkt. I svensk rätt är styrelsens ansvar utformat som ett

presumtionsansvar vilket innebär att en styrelseledamot undgår ansvar endast om han kan visa

på underlåtenheten/försummelsen inte skett från dennes sida. Dock omfattar detta ansvar

enbart förpliktelser som uppkommit efter försummelsen. Det personliga betalningsansvaret

kan alltså uppkomma vid olika tidpunkter för olika styrelseledamöter, beroende på vilken typ

av försummelse som styrelseledamoten gjort sig skyldig till. Ytterligare förutsättning för

ansvar är att faktisk kapitalbrist måste ha förelegat vid tidpunkten för försummelsen. Det

personliga betalningsansvaret kan ses som ett viktigt skydd för att se till att någon kan hållas

ansvarig i de fall kapitalbrist har förelegat. Men jag undrar just hur pass vanligt det är att det

personliga betalningsansvaret slår till. Det torde vara svårt att bevisa att styrelsen inte handlat

i rätt tid eller handlat vårdslöst. Det känns som om regeln är till för att i preventivt syfte

avskräcka mer än att praktiskt kunna tillämpas. Jag tycker att bolagets verksamhet och

styrelsens kunskaper borde ha avgörande betydelse i vilken grad styrelsen kan hållas för

ansvariga. I vissa situationer kanske det kanske inte går att upptäcka förrän sent att

kapitalbrist förekommit.
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I norsk rätt löper denna ansvarsfrist från det att ”det kan antas” att bolagets egenkapital blivit

lägre än halva aktiekapitalet och slutar att löpa när bolagsstämman blivit inkallad. En fråga att

ställa sig är huruvida denna frist skall beräknas från det att styrelsen konstaterar att halva

aktiekapitalet är förlorat eller om den skall anses ha börjat löpa redan styrelsen borde ha

upptäckt kapitalbortfallet. Jag tycker att detta måste avgöras från fall till fall med

utgångspunkt i var gränsen går för hur mycket styrelsen rimligen borde ha anat. I själva

bestämmelsen § 3-5 asl./asal. finns inga regler om ansvar, utan de tas upp som mer allmänna

regler om ersättning och straff. Dock skall det inte krävas en alltför nitisk kontroll av

styrelsen. Om senaste årsredovisningen visar att bolagets egenkapital är mer än tillräckligt och

att det inte kommer att inträda förhållanden som riskerar att påverka bolagets egenkapital

negativt, ska inte styrelsen gång på gång behöva kontrollera egenkapitalen. Detta tror jag bara

skulle avskräcka personer från att åta sig dylika uppdrag. Om regleringen är alltför sträng

kommer företagandet att minska, vilket är motsatt mot vad regleringarna syftar till. Kravet

som ställs på styrelsen har betydelse i olika sammanhang. Dels uppmanas styrelsen till att gör

en fortlöpande värdering av bolagets ekonomiska ställning och komma fram till 

nödvändiga åtgärder. Om det visar sig att styrelsen brister i detta kan skadeståndsanspråk

riktas mot styrelsen. För att styrelsen skall kunna bli ersättningsansvarig, är det emellertid inte

tillräckligt att egenkapitalen är eller blir oförsvarligt låg. Styrelsen måste också ha handlat

oaktsamt. Kan styrelsen däremot dokumentera att den på ett aktsamt sätt har hållit fokus på

bolagets egenkapitalsituation, skulle det vara alltför strängt att låta styrelsemedlemmarna bli

ersättningsansvariga.

9.2. Aktieägaransvar 

I den svenska regleringen kan även aktieägare hållas för ansvarig i de fall denne deltar i ett

beslut om att fortsätta bolagets verksamhet med vetskap om att bolaget är skyldigt att träda i

likvidation. Det förutsätts alltså att kapitalbrist måste föreligga. Kapitalbrist kan konstateras

om mer än hälften av aktiekapitalet är förbrukat. 13 kap. 12 § är ingen uttrycklig

ansvarsgenombrottsregel, men man skulle kunna se den som en sådan. Även i den norska

lagstiftningen kan man hitta en generell ansvarsregel.178  En aktieägare kan alltså bli ansvarig

gentemot bolaget eller gentemot bolagsborgenärerna enligt vanliga ersättningsregler om

ansvar i förhållande till bolaget. En förutsättning för ansvar är att aktieägaren av oaktsamhet

                                                
178 Asa/asal § 17-1.
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har vållat förlust för bolaget eller för borgenär. Jag tycker att det inte kan vara mer än rimligt

att frihet från personligt ansvar skulle tillåtas i alla situationer. Exempelvis då aktiebolaget

används i olagliga syften eller då aktieägare medvetet förfar orätt mot borgenärer är det

rimligt att till och med aktieägare skall stå för konsekvenserna för sitt handlande. 

9.3. Ansvarsgenombrott

Hittills finns det vare sig i svensk lagstiftning eller i den norska någon uttrycklig lagreglering

om ansvarsgenombrott. Ansvarsgenombrottet finns dock idag, men endast genom praxis.

Själva huvudsyftet med aktiebolag är att aktieägarna inte skall kunna hållas personligt

betalningsansvariga för bolagets skulder med mer än sitt satsade kapital. Om man ser utifrån

denna aspekt finner jag att det skulle vara motsägelsefullt att sätta upp en uttrycklig

ansvarsgenombrottsregel. Men å andra sidan skall personligt ansvar kunna åläggas, så att

aktieägarna inte skall kunna agera hur som helst. Frågan är bara vilka rekvisit som skulle

kunna tänkas uppställas för bestämmandet av ansvarsgenombrott. Det torde vara svårt att

ställa upp alla möjliga tänkbara situationer. Om däremot rekvisiten skulle vara alltför

allmänna skulle de ändå, i praktiken, ändå inte göra vidare nytta. De kanske snarare skulle

skrämma och hämma företagande. Bolagens ägare skulle kanske inte våga satsa på mer

riskfyllda projekt, om de visste att de skulle kunna riskera ansvargenombrott. 

Jag vet inte om en ansvarsgenombrottsregel inte skulle vara till någon större nytta. Dels för att

det skulle vara svårt att ställa upp en sådan regel vilken skulle kunna passa in på alla tänkbara

situationer, men framför allt för att aktieägarnas begränsade personliga ansvar skulle komma

att äventyras om en uttrycklig lagregel uppställdes. 

9.4. Kontrollbalansräkning

I svenska regleringen framgår det uttryckligen att styrelsen skall upprätta en

kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av

det registrerade aktiekapitalet. Detta framgår däremot ej av den norska regleringen. Däremot

måste det anses högst sannolikt att styrelsen även här måste ställa upp någon slags

balansräkning för att kunna ta ställning till och värdera vad som ingår i samband med att

bolagets egenkapitalteckning skall försöka fastställas. Denna värdering kanske sker oftare i



46

norsk rätt, eftersom en bättre kontroll krävs enligt den norska rätten. Det skulle vara bättre ur

borgenärssynpunkt om även den svenska regleringen krävde att en mer regelbunden kontroll

genomfördes. En förenklad balansräkning skulle kanske kunna vara en lösning för att

kontinuerligt kunna hålla uppsikt på bolagets ekonomiska ställning.

9.5. Värdering av kapitalet

Det finns olika regler för hur bolagets tillgångar får värderas, speciellt inför hot om

likvidationsplikt. Jag kommer inte att närmare gå in på dessa, utan bara konstatera att det inte

finns någon större skillnad i hur tillgångarna tillåts värderas i svensk respektive norsk

lagstiftning. Viktiga utgångspunkter vid värderingen är hur bolagets finansieringssituation ser

ut, bland annat förfallotidpunkt och villkor för bolagets skuld. Det samma bör gälla när

bolaget har garanti från aktieägare eller ett annat bolag i samma koncern. Troligen bör det

också vara relevant om bolaget kan förvänta sig tillförsel av kapital vid kapitalförlust, något

som kan vara aktuellt då ett dotterbolag har ett moderbolag som är ekonomiskt starkt.

Att värdera om egenkapitalen är försvarlig, är knappast en enkel uppgift. Den måste ske med

utgångspunkt i styrelsens kunskaper, och därför är det extra viktigt att ha en styrelse med

engagemang och kunskaper. Eftersom värderingen blir mer eller mindre subjektiv, utifrån

bolagets reella egenkapital och going concern är det viktigt att styrelsen är väl informerad om

bolagets ekonomiska situation. En viktig detalj vid värderingen i förhållande till

verksamhetens risk är självklart till vilken grad bolagets verksamhet är riskexponerat. Bolag i

branscher som är riskexponerade bör ha större egenkapital, än branscher som är lite påverkade

av konjunkturer och marknadsmässiga svängningar. Ekonomiska försäkringar, värdepapper,

kapitalreserver och andra åtgärder som begränsar förlustmöjligheten utgår också från hur stor

risken är för bolaget. Viktiga inslag är även om det är tal om en situation med ordinär drift

eller om det är fråga om en utökning av verksamheten och om eventuell försäkringstäckning

finns. 

Svensk rätt tar varken hänsyn till i vilken fas bolaget befinner sig eller andra individuella

omständigheter som spelar roll i den norska värderingen. Jag tycker att den norska

bestämmelsen uppmuntrar bolagsbildande, i och med att bolaget tillåts ha en ”oförsvarligt”

låg egenkapital under en viss period.
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9.6. Försiktighetsprincipen 

I Sverige har man gått in på den linjen att allmän försiktighetsprincip måste beaktas när

utdelning sker. Denna regel kan liknas vid en försvarlighetsregel, men medan

försiktighetsprincipen skall tillämpas vid utdelning, skall försvarlighetsregeln gälla vid var

tidpunkt och med allt bolaget företar sig. Den är således mer omfattande och hänsynstagande.

Jag tycker att försiktighetsprincipen borde få ett mycket utökat tillämpningsområde så att den

inte bara gäller vid vinstutdelning utan även vid varje annan form av värdeöverföring till

aktieägare eller utomstående. Likaså borde bedömningen ske mot bakgrund av förhållandena i

det specifika fallet. Dessutom borde mer individuella hänsyn såsom särskilda omständigheter,

bolagets storlek och riskfylld verksamhet tas i beaktande. Detta är visserligen vad regeringen

föreslår i den nyaste propositionen 2004/05:85. Jag tror att det är en influens av den norska

rätten och kanske ett närmande mot det norska försvarlighetskravet, något jag enbart finner

positiv. 

9.7. Försvarlighetskravet

Försvarlighetsregeln i § 3-4 asl./asal. är sammanhängande med § 3-5 asl./asal. vilken stadgar

en allmän handlingsplikt för bolagsstyrelsen så fort bolagets egna kapital ej längre kan anses

försvarligt samt om bolagets egenkapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Å ena sida kan förvarlighetsregeln ses som en ansvarsregel för bolagets ledning. Däremot

måste man nog vara försiktig, så att försvarlighetskravet och följande handlingsplikt inte

tillämpas allt för strikt så att konsekvensen blir att styrelsen aldrig kommer att kunna utsätta

bolaget och dess borgenärer för några risker över huvud taget. Å andra sida fungerar reglerna

som en utdelningsbegränsning. Utdelning från bolaget är olovlig när antingen bolaget har en

egenkapital som inte är försvarlig utifrån risken och omfattningen av verksamheten, eller att

utdelningen kommer att medföra att bolaget kommer att hamna i en sådan situation.

Vissa kritiker kanske menar på att ett stort ansvar läggs på bolagets ledning att hela tiden vara

uppmärksam på bolagets ekonomiska situation. Eftersom styrelsen och verkställande direktör

redan har en allmän lojalitetsplikt och aktsamhetsplikt, anses jag inte att det är en alltför stor

belastning för ledningen att hålla sig à jour med bolagets ekonomiska situation vid varje
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tidpunkt. Det kanske starkaste argumentet för försvarlighetsprincipen är helt enkelt att olika

aktiebolag har olika kapitalbehov. 

Den norska lagtexten ger inte någon närmare vägledning om vad som ligger i att

egenkapitalen i aksjeselskaper och allmennakjeselskaper skall vara försvarlig. En viktig

utgångspunkt torde emellertid vara att bolaget skall ha en egenkapital som är anpassat till den

verksamhet bolaget bedriver. Är egenkapitalen lägre än vad verksamheten finansiellt kräver,

utgör detta ett argument för att egenkapitalen är oförsvarligt låg. Huruvida bolaget har

försvarlig egenkapital, kommer därmed att ha betydelse för i princip allt bolaget företar sig.

Bland annat huruvida om och i vilken utsträckning vinst kan delas ut, i vilken grad bolaget

kan förvärva egna aktier och om det kan företas nedsättning av kapital. Kravet om försvarlig

kapital kommer i sådana fall in som ett tillägg till de begränsningar som annars följer av

reglerna om aksjeselskapers och allmennaksjeselskapers bundna egenkapital. 

Omfattningen av bolagets verksamhet kan också påverka behovet av egenkapital. Ett stort

bolag har ofta större kapitalbehov än ett litet. Till exempel kan ett bolag som består av två

divisioner sälja ut den ena och därmed sitta inne med väsentligt större egenkapital än vad som

krävs. Vidare är det av vikt om det är frågan om en situation med ordinär drift, eller om det

skall ske utvidgning av verksamheten. Om bolaget är i etableringsfasen eller om bolaget är i

en expansiv fas föreligger det normalt sätt etableringskostnader i samband med inarbetning på

marknaden. Detta måste tas i beaktning vid värderingen av om egenkapitalen är försvarlig på

så sätt att det objektivt kan godtas en svagare ekonomiska ställning än för bolag som är i

normal drift. Allt eftersom bolaget expanderar bör egenkapitalen byggas upp systematiskt i

förhållande till verksamheten. För att egenkapitalen skall vara försvarlig, bör egenkapitalen

vara sådan att likviditetsbehovet även under lågsäsongen är tillvaratagen. Säsongsbetonade

bolag bör alltså ha en tillräcklig hög egenkapital till att komma igenom lågsäsongen. Att ha en

försvarlig egenkapital innebär dock inte att ett krav uppställs om att bolaget ska ha en

kapitalgrund som är tillräcklig för att täcka alla tänkbara resultat. 

Försvarlighetsvärderingen som sådan anser jag till övervägande del är positiv. Visst, många

kanske skulle hävda att regleringen är oklar och luddig i det hänseendet att den inte vad som

egentligen gäller. Värderingen skall ske utifrån bolagets individuella förutsättningar, vilket

jag bara kan finna positivt. Det finns så många olika slags bolag, med så olika verksamheter

och utgångspunkter, att det vore mycket svårt att begära att alla skulle utgå från samma strikta
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premisser. Reglerna i Norge verkar mer komplexa men samtidigt mer flexibla med bättre

anpassningsmöjligheter. Jag tycker att det är bra att det ställs strängare krav på bolag som

driver riskfylld verksamhet. Det känns även rimligt att ställa lite mindre stränga krav och i

och med det uppmuntra bolag som är i uppstartningsfasen. Det är dock viktigt att betona att

denna övergångsperiod inte får sättas till en alltför lång tid, det gynnar varken bolaget eller

marknaden.

9.8. Tidsfristen

Som redan diskuterats har bolaget enligt svensk rätt åtta månader på sig, efter det första

hänskjutandet, att läka kapitalbristen. Som nämnts har tiden för rådrumsfristen varierat allt

ifrån fyra månader upp till över ett år. Till sist hamnade den vid åtta månader. Frågan är

huruvida åtta månader kan ses som en ”skälig tid”. Olika avvägningar måste göras mellan dels

borgenärernas intressen om att kunna ansöka om konkurs innan bolaget helt förlorat sitt

kapital dels aktieägarnas intressen av att behålla bolaget och inte förlora det de har investerat.

Även framtida borgenärer borde kunna tas med i beaktande. För dem är det viktigt att hinna se

i tid om bolaget är på väg att avvecklas. Tolkningen av tidsaspekten borde dock göras utifrån

olika, enskilda faktorer, snarare än en strikt gräns vid åtta månader. Jag tycker att det till

exempel borde finnas mer tolerans mot säsongbetonade bolag, såsom skidorter,

sommaranläggningar och Ishotellet i Jukkasjärvi. Om det är omöjligt att skaffa fram

tillräckligt med snö och is en vinter och bolaget kanske inte har möjlighet att läka

kapitalbristen inom de åtta månaderna, skall det anses rimligt att det skall likvideras, om det i

övrigt går bra för bolaget? Kanske kunde min argumentation kritiseras genom den invändning

att bolag som har haft en dålig säsong även sparat in kostnader som de skulle ha haft om

säsongen varit som den borde (det vill säga vinstdrivande). Dock tror jag att det finns en hel

del ”förkostnader” som verksamheten har, innan ens intäkter kan förväntas inkomma, som

kommer att bli helt värdelösa för bolaget om ingen vinst genereras. Så, enligt mig borde mer

individuella hänsyn och resurser tas i beaktning när det gäller att bestämma hur lång tid

bolaget har på sig att läka sin kapitalbrist. I norsk rätt står ingenting om hur lång tid bolaget

har på sig att läka kapitalbristen. Däremot står att bolagsstämman skall inkallas inom rimlig

tid. Som redogjorts för ovan är denna rimliga tid till för att styrelsen skall hinna komma upp

med förslag för att läka bolagets kapital. Låt säga att dessa två regleringar innebär samma sak,

det vill säga att i ena fallet har bolaget åtta månader på sig och i det andra fallet har bolaget en
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rimlig tid på sig. Genom att inte fastställa någon exakt tid, tycker jag att den norska rätten har

tagit större hänsyn till bolagets individuella behov. I vissa fall kanske en mycket strängare

tidsintervall är att föredra för att bolagets likvida medel inte skall urholkas helt och hållet.

Den svenska lagstiftaren bedömer det inte heller som försvarligt ur borgenärssynpunkt att ett

bolag under en längre period har ett bolag under en längre period har ett aktiekapital vilket

understiger dess registrerade aktiekapital. Detta håller jag till fullo med. 

Tidsbegränsningen på åtta månader kan anses vara bra från bolagets sida. Denna tid behövs

nog gott och väl för att försöka återställa kapitalet. Om man tittar från borgenärernas

synvinkel kan det vara bra även för dem att bolaget har denna tid på sig att återställa kapitalet,

under förutsättning att det lyckas. Skulle däremot bolaget misslyckas och bli tvunget att träda

i likvidation, är chanserna ännu mindre för bolagets borgenärer att få ut sina fordringar. Som

jag framhärdat ovan tycker jag att mer individuella hänsyn bör tas i svensk rätt, vad gäller den

tidsfrist innan bolaget är skyldigt att läka aktiekapitalet. Ett steg mot den norska rätten tycks

mig vara ett steg i rätt riktning. 

9.9. Ansökan om likvidation

Som redan sagts så kan en ansökan om likvidation sökas av både styrelseledamot,

verkställande direktör, aktieägare och revisor. En borgenär kan ansöka om konkurs. I norsk

rätt framgår det endast att det är bolagsstämman som beslutar om att bolaget skall upplösas.

Styrelsen (eller snarare hela bolagets ledning, även verkställande direktör179antar jag) kan

endast föreslå att bolaget skall upplösas. Inte heller föreligger (enligt ordalydelsen) någon

uttrycklig plikt för bolagsstämman att besluta om att bolaget skall upplösas. Däremot kan

ansvarsfrågan komma att påverka huruvida bolagsstämman önskar följa styrelsens förslag

eller ej. Om inte förslaget om upplösning godtas med tillräcklig majoritet, lever bolaget

vidare. Som nämnts ovan har styrelsen varken en självständig plikt eller någon rätt att upplösa

bolaget (till skillnad mot svensk rätt). Men däremot kan styrelsen ges en upplösningsrätt. Jag

finner konstigt att styrelsen inte automatiskt skulle ha rätt att kunna begära bolaget upplöst.

Vad händer med borgenärsskyddet om ingen kan stoppa bolagsstämmans beslut om att inte

upplösa ett bolag som det går mycket dåligt för? Om ledningen finner att bolaget bör lösas

upp, känns det rimligt att bolagsstämman måste förlita sig på dessa uppgifter och göra som

                                                
179 Daglig leder på norska.
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styrelsen föreslår. Inte heller finns det reglerat att enskilda aktieägare skall kunna ansöka om

likvidation. Förvisso är det indirekt aktieägarna som ansöker om likvidation vid

bolagsstämmobeslut. Jag menar dock att det här, med hänsyn till förutsebarheten, skall

regleras tydligt att även enskilda aktieägare, och inte endast hela bolagsstämman, har rätt att

söka om likvidation eftersom detta i sin tur påverkar ansvarsfrågan. 

9.10. Utmätningsbara tillgångar saknas

Det är endast den svenska regleringen som presumerar att bolaget inte har tillräckligt med

kapital i de fall utmätningsbara tillgångar saknas. Denna reglering känns enligt mitt tycke lite

överflödig eftersom det torde mycket till innan bolaget skulle sakna utmätningsbara tillgångar

och att åtgärd borde ha satts in mycket tidigare än i det skede att aktiekapitalet sjunkit så pass

lågt. En fråga man skulle kunna ställa sig är, om styrelsen upprättar en kontrollbalansräkning

och det visar sig att över halva aktiekapitalet finns kvar (men kanske inte så mycket mera),

detta kommer att betyda att inga åtgärder behöver sättas in? Bolaget saknar fortfarande

utmätningsbara tillgångar. Jag tycker att denna regel helt skulle slopas. Om regeln ändock

skulle finnas kvar, borde den knytas hårdare till aktiekapitalet, med krav på att aktiekapitalet

skulle höjas över en viss nivå, även om över halva aktiekapitalet är intakt.

9.11. Bolagsstämma

Den svenska regeln ålägger styrelsen att ”snarast möjligt” inkalla till bolagsstämma i det fall

kontrollbalansräkningen visar att bolagets eget kapital understiger hälften av sitt registrerade

aktiekapital. Denna tidsaspekt sammanhänger med det faktum att inkallning måste ske till

ytterligare en bolagsstämma i det fall åtgärder visar sig nödvändiga för att höja aktiekapitalet. 

I den norska regleringen finns inte samma frist, utan det är den rimliga fristen som avgör.

Dessutom skall styrelsen ha tid på sig att göra eventuella åtgärder innan bolagsstämman

samlas. Jag tycker att det låter klokt att låta bolagets ledning, som är det organ som är mest

insatt i bolagets ekonomiska ställning, ha en viss tid på sig innan bolagsstämman kallas in.

Dessutom finns en spärr på sex månader i fall bolagets egenkapital har sjunkit under halva det

registrerade aktiekapitalet. Detta gäller visserligen bara allmennaksjeselskaper, men borde

kanske även appliceras på aksjeselskaper. Med tanke på att de sistnämnda gäller för bolag

med mindre aktiespridning torde dessa ha lättare att under en sexmånadersperiod kunna samla



52

ihop sina aktieägare. Bolagets försvarliga kapital borde stå i samma proportion som till

allmennaksjeselskapernas försvarliga kapital och nödvändigheten att sätta in åtgärder torde då

vara lika viktiga i båda bolagstyperna. 

Jag förstår inte vitsen med den svenska regleringen om att inkalla till två bolagsstämmor. Det

verkar bara krångligt och resurskrävande. Den tid och energi som läggs åt detta kanske kunde

användas på bättre sätt, speciellt i större bolag där borgenärerna finns utspridda. En smidigare

lösning borde kunna hittas. Dessutom tycks den norska regleringen fungera bra, utan att

kallelse behöver ske till två lika bolagsstämmor. 

9.12. Åtgärder för att läka bolagets kapital

I de flesta åtgärder för att återställa aktiekapitalet såsom genom tillskott, nyemission, fission

etc., kommer nytt kapital in i bolaget. Detta gäller dock inte vid nedsättning av aktiekapitalet.

Man kan tycka att nedsättning av aktiekapitalet urholkar meningen med ett

minimikapitalskydd. Dock kommer framtida avtalsparter åtminstone kunna ta ställning till

huruvida de vill ingå affärer med bolaget eller ej, i och med att nedsättningen offentliggörs.

Däremot är skyddet för redan existerande borgenärer inte vidare stabilt vilket är en stor

nackdel, eftersom det är de som redan har ingått avtal med bolaget. Jag anser inte att

argumenten för varför bolaget skall kunna sätta ned sitt aktiekapital är tillräckliga. Bolagets

borgenärer kan visserligen kräva skadestånd men det torde vara svårt att få igenom. De

framtida borgenärerna behöver inte skyddas alls i samma utsträckning som redan existerande

borgenärer. Jag tror att det är svårt rent praktiskt att ingå avtal, då borgenären vet om att

bolaget har fått sitt aktiekapital nedsatt. Det är nog många borgenärer som blir

misstänksamma om de vet om detta. Så, i själva verket kanske det i slutändan är dåligt för

bolaget att ha rätt att sätta ned sitt aktiekapital. Vid nyemission så kommer visserligen nya

pengar in i bolaget, men frågan är vad dessa pengar är värda för bolaget? Ett problem med

nyemission kan bli att aktiekursen sätts alltför lågt på grund av att bolaget förlorar värde. Jag

tror att det kan vara svårt att hitta någon som vill ge mer än vad han anser att bolaget är värt,

om bolaget ändå ligger på gränsen att vara tvunget att likvideras. Detta skulle däremot kunna

vara en bra lösning, om nyemissionen görs i samband med nedsättning av aktiekapitalet. Så

slutligen, vad gäller aktieägartillskott (vare sig det är av aktieägarna eller någon som

efterskänker en fordran) skall det uppmärksammas att det är helt frivilligt och således upp till
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de berörda hur välvilliga de är. Aktiebolaget karaktäriseras, vilket redan konstaterats, av att

aktieägarna inte har ansvar för bolagets skulder. Om aktieägarna inte avtalat om att göra

aktieägartillskott, kan bolaget ej tvinga dem att tillföra kapital. Likaså vad gäller frivilligt

ackord. Vill borgenären inte efterge sin fordran kan bolaget bli tvingat att likvideras eller gå i

konkurs. 

9.13. Aktiekapitalet efter bolagsstämmans beslut

Den svenska regleringen säger att hela det registrerade aktiekapitalet måste vara täckt vid den

andra bolagsstämman för att inte bolaget skall bli likvidationspliktigt. I detta hänseende är den

svenska regeln i vissa fall strängare än den norska där det räcker att höja egenkapitalen till en

försvarlig nivå (vilket kanske just i detta fall uppgår till 51 % av det registrerade

aktiekapitalet). Frågan är hur stor säkerhetsmarginalen bör vara. Själv tycker jag att den

svenska regeln är bättre, i de fall det försvarliga kapitalet uppskattas endast till att övergå 51

%-gränsen. Om inte hela det registrerade aktiekapitalet läks tycker jag inte att tillräckliga

åtgärder vidtagits för att se till bolagets borgenärers bästa.

Vitsen med att ha kapitalskyddsregler är för att det hela tiden skall finnas en ”buffert” i

bolaget. Om denna buffert sätts så pass lågt att det inte tjänar något syfte längre, vore det

meningslöst att behålla den. Eftersom denna buffert skall finnas så måste bolaget se till att

relativt snabbt få ett kapital som når upp till åtminstone denna buffertgräns. Jag tycker att,

givetvis med utgångspunkt av hur det individuella bolagets ekonomiska ställning ser ut och

har sett ut under de senaste åren, att hänsyn skall tas till hur mycket kapitalet måste öka. Även

här tycker jag att den norska regleringen är att föredra. Inte för att den är strängare, utan för

att den är strängare endast där det krävs, men blidare där det anses resonabelt, utifrån bolagets

hänsyn. 
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10. Avslutande kommentarer

I detta kapitel kommer jag att göra en kort sammanfattning och ge avslutande kommentarer

till vad jag kommit fram till i mina komparativa kapitel. 

Det övergripande syftet med min uppsats var att se hur harmoniseringen av det andra

bolagsdirektivet, och artikel 17, skett i svensk respektive norsk rätt. För att kunna göra detta

tittade jag dels på den övergripande historiska utvecklingen av bolagsrätten samt mer specifikt

det nordiska samarbetet. Vidare använde jag mig av en komparativ metod då jag jämförde

respektive lands lösningar för att se vad de har gemensamt och vad som skiljer dem åt. Mitt

slutliga syfte var att ge mina synpunkter på systemen och vilka delar av systemet, som enligt

mig är att föredra. Jag nöjde mig inte med att strikt analysera 13 kap. 12 § ABL och § 3-4

samt § 3-5 asa./asal., utan tittade på den tilläggslagstiftning som framförallt svensk

lagstiftning ställt upp. 

Det viktigaste med likvidationsregler är att det är meningen att bolag inte skall kunna få

fortsätta existera då de har ett alldeles för lågt aktiekapital. Reglerna utformades för att trygga

marknaden och göra fler mer benägna att investera genom att trygga så att bolag inte kan

komma undan med att göra hur dåliga affärer som helst. 13:12 går in och ger skydd mot dessa

dåliga affärer. Huruvida dessa regler fortfarande kan anses ge ett fullgott skydd har diskuteras

mycket i doktrin. Kapitalkonstruktionen kommer kanske att försvinna en dag, men än är inte

lagstiftaren beredd att kritisera EG-rättens bestämmelser. 

Vad gäller Sveriges och Norges olikheter vad gäller tvångslikvidation vid kapitalbrist finner

jag det märkligt att länderna som har samarbetat under en så pass lång tid med att skapa

liknande lagstiftning på bolagsrättens område kunnat få en så pass olik reglering inom detta

område. Jag har inte funnit något svar på hur det kom sig att ländernas regleringar har kommit

att utformas olika. Kanske har det att göra med den kris som uppstod på 1970-talet mellan de

nordiska länderna.

Den försiktighetsprincip som skall iakttas i svensk rätt tycker jag inte är tillräcklig alls.

Visserligen har aktiebolagskommittén uppmärksammat detta och jag hoppas att det på allvar

kommer att tas större hänsyn till det enskilda bolaget. Tyvärr tyder inte den nya lagstiftningen

på någon förändring av detta. Dock kanske praxis mer och mer kan ta till sig det individuella
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försvarlighetskravet. Jag tror att alla förutsättningar finns för Sverige att gå mot en norsk

reglering. Båda länderna har en långt gående historisk gemenskap på många olika plan, inte

minst inom det bolagsrättsliga samarbetet. Inte heller EG-rätten skulle ställa hinder i vägen

för att Sverige anammade det norska systemet. 

Utifrån vad jag kommit fram till verkar den norska rätten på området grundligare genomtänkt

och mer anpassad till bolagets olika förhållanden. Mer hänsyn och eftertanke tycks ha legat

bakom det norska synsättet. Eftersom den norska varianten med försvarlighetskrav är en

relativt ny bestämmelse finns inte någon egentlig rättspraxis på området. Detta gör det svårt

att uttala sig om hur det möjligen kommer att se ut i de fall problem skulle uppstå. Innebär det

faktum att det inte finns någon praxis att regleringen har en preventiv funktion och fungerar så

som det är tänkt? Detta kan bara spekuleras i. 

Norges reglering är en blandning av kapitalskyddsreglerna. Det ställs krav om minimikapital

vid bolagets bildande, men detta krav ställs mest (förutom att det är ett krav i och med EES-

avtalet) för att motverka oseriösa bolagsbildningar. Fokus finns dock främst på att

egenkapitalen skall vara försvarlig utifrån det specifika bolaget. Det är denna hänsyn som jag

tycker är viktigast. Enligt min uppfattning så ger den norska regleringen ett bättre skydd och

en större trygghet i och med att den norska modellen förstärker reglerna med kapitalskydd.

Genom de norska reglerna om försvarligt kapital, skulle minimiskyddsreglerna helt kunna

slopas. Om varje bolag blev tvunget att genomgå en individuell värdering, vilken givetvis

måste uppdateras allteftersom bolaget växer, utsätter sig för större risker eller genomgår andra

förändringar som påverkar bolagets borgenärer, skulle det skapa förutsättningar för flera att

starta bolag utifrån kunskaper och förmåga. Detta skulle gynna både näringslivet och

konkurrensen på marknaden. 
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Nordiska rådets internationella samarbetskommitté, Nordiska rådet, Stockholm 1989.

Samarbetsöverenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Särtryck

ur Nordisk statussamling, Nordiska rådet, Stockholm 1973.
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