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Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar borgenärsskyddet vid värdeöverföringar. Det primära målet för 

begränsningar vid värdeöverföringar är att skydda borgenärer. Borgenärsskyddet i svensk rätt 

återfinns i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen i form av beloppsspärren, som benämns som 

principen om skyddet för det bundna kapitalet, och försiktighetsregeln. De lege lata ger inte 

lagregeln något nämnvärt skydd för bolagets borgenärer. Framförallt kritiseras kravet på att 

aktiekapitalet inte fyller den funktion som lagstiftaren åsyftat. Behovet av en mer modern 

lösning kring borgenärsskyddet vid värdeöverföring bör således ses över. Vid studier av andra 

rättskällor finns flertalet lösningar i ett försök att på ett mer reellt sätt uppnå det primära 

syftet. En lösning som framförts i kalifornisk rätt är § 500 California Corporations Code, där 

lagstiftaren utformat två alternativa tester. En värdeöverföring får endast genomföras om 

aktiebolaget disponerar över behållna vinstmedel (retained earnings) eller, om bolaget inte 

disponerar över behållna vinstmedel, bolaget skall disponera över tillgångar som minst 

motsvarar en och en fjärdedel (1,25) av bolagets totala skulder samtidigt som 

omsättningstillgångarna minst skall motsvara dess kortfristiga skulder. Bolaget måste även 

efter värdeöverföringen vara solvent, jfr. § 501 California Corporations Code. Denna 

reglering är en strängare reglering än § 6.40 MBCA, en modellakt utarbetad i USA. Den 

kaliforniska modellens förtjänster ligger i att den i förväg kan förutse om en värdeöverföring 

är lovlig eller olovlig, samtidigt som den är mer flexibel ifråga om bolagets storlek eller 

branschtillhörighet. Bristerna med § 500 California Corporations Code har sin grund i att 

aktiebolag tätt inpå en konkurs kan disponera över behållna vinstmedel, samtidigt som 

modellen är relativt dålig på att förutspå om ett bolag efter en värdeöverföring skulle riskera 

att vara på obestånd. Jag har istället valt att kombinera § 500 Cal. Corp. Code (b) med den 

svenska försiktighetsregeln och ett explicit solvenskrav. Genom denna kombination skulle 

denna lösning vara väl applicerbar i svensk rätt och ett starkt alternativ till att ersätta den nu 

gällande regleringen i 17 kap. 3 § ABL.      
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1. Problembakgrund 

En värdeöverföring enligt aktiebolagslagen
1
 (hädanefter ABL) kan ske genom vinstutdelning, 

förvärv av egna aktier, minskning av aktiekapitalet eller reservfonden med återbetalning till 

aktieägarna och genom gåva. Värdeöverföringsbegreppet definieras i 17 kap. 1 § 1 st. ABL 

och vid varje värdeöverföring måste en lovlighetsprövning ske enligt ABL: s bestämmelser, 

vilka detaljregleras i 17- 20 kap ABL. Kan inte värdeöverföringen härledas till någon av de 

ovan nämnda, är den ej giltig. Värdeöverföringen skall i sådana fall återbäras enligt de regler 

ABL ger för handen för de olika värdeöverföringsreglerna.  

Laglighetsprövningen för en värdeöverföring består av tre stycken huvudmoment; 

värdeöverföringen skall stå i överrensstämmelse med de tvingande borgenärsskyddsreglerna, 

den skall stå i överrensstämmelse med funktionsfördelningen mellan bolagsorganen och den 

ska stå i överrensstämmelse med reglerna kring aktieägarskyddet.
2
 Vid laglighetsprövningen 

gällande borgenärsskyddsreglerna, återfinns det viktigaste stadgandet i 17 kap 3 § 1 st. ABL, 

en värdeöverföring får bara ske så länge den inte inkräktar på bolagets bundna kapital. 

Uppvisar det bundna kapitalet en minuspost efter en värdeöverföring, är den således olovlig. 

Bestämmelsen benämns som beloppsspärren. 

Med de diskussioner som förts och det nu ändrade beloppet för aktiekapital, kan det 

ifrågasättas hur väl beloppsspärren och försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § ABL skyddar 

borgenärer vid en värdeöverföring, i synnerhet med det ändrade beloppet om krav på 

aktiekapital. Ges således borgenärerna ett reellt skydd för sina fordringar? 

I Kalifornien är reglerna om värdeöverföringar avvikande från svensk rätt. Vid en 

värdeöverföring förutsätts det att bolaget disponerar över ”retained earnings”, det vill säga 

behållna vinstmedel. Saknas behållna vinstmedel får inte en värdeöverföring äga rum om inte 

bolaget efter värdeöverföringen disponerar över tillgångar motsvarande 1, 25 ggr bolagets 

skulder och att bolagets omsättningstillgångar minst motsvarar dess kortfristiga skulder, 

                                                 
1
 SFS 2005:551 

2
 Andersson J, Kapitalskyddet i aktiebolag, sid. 60. 
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samtidigt som principen om att bolaget måste vara solvent efter värdeöverföringen måste 

följas.
3
 

Jag avser i min uppsats att utreda om kapitalskyddet i kalifornisk rätt ger ett mer reellt skydd 

än svensk rätt och om detta regelverk kan ersätta de nu gällande reglerna som behandlar 

värdeöverföringar i 17 kap. 3 § ABL.  

 

1.1 Problemformulering 

Ger värdeöverföringsreglerna i kalifornisk rätt ett bättre reellt skydd gentemot bolagets 

borgenärer, och om så är fallet, skulle dessa regler kunna implementeras i svensk rätt och 

således ersätta de nu gällande reglerna kring värdeöverföringar?  

 

1.2 Syfte 

Syftet i denna uppsats är att analysera om värdeöverföringsreglerna i kalifornisk rätt ger ett 

bättre reellt skydd än vad svensk rätt stadgar gällande borgenärsskydd. Avsikten är initialt att 

ge läsaren en god bild av hur rättssystemen är uppbyggda, främst bolagsrätten i Kalifornien, 

men även hur beloppsspärren och försiktighetsregeln regleras i svensk bolagsrätt, för att 

senare i uppsatsen analysera om värdeöverföringsreglerna i ABL bör ersättas av reglerna i 

kalifornisk rätt. Syftet med uppsatsen är även att, om de modeller som behandlas anses 

otillräckliga, utarbeta och presentera ett lagförslag som på ett mer reellt sätt skyddar bolagets 

borgenärer vid en värdeöverföring. 

 

1.3    Metod 

Eftersom denna uppsats kommer behandla såväl svensk rätt som amerikansk rätt, i synnerhet 

kalifornisk rätt, förutsätts det att grundläggande kunskaper om den valda rättsordningen 

studeras noggrant. Att anskaffa sig kunskaper om den utländska rätten är av synnerlig vikt vid 

                                                 
3
 § 500 och § 501 California Corporations Code 
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en komparativ arbetsprocess.
4
 Bogdan menar att det är först i samband med jämförelser 

mellan rättssystemen som man kan tala om en komparativ rättskunskap.
5
 Det krävs också att 

syftet med arbetet är att utröna och bearbeta likheter och olikheter mellan rättssystemen innan 

man kan tala om att författaren har använt sig av en komparativ metod, jämförelsen får inte 

vara en biprodukt.
6
 Det är således inte en komparativ metod endast i den bemärkelsen att i den 

deskriptiva delen mena att en komparativ metod används, låt vara att den deskriptiva delen 

kan innehålla vissa komparativa inslag. 

Den komparativa rättskunskapen fyller fler funktioner än att endast vara ett verktyg för 

författaren när han skriver sin uppsats. Den bidrar även till att öka den allmänna bildningen 

om ett utländskt rättssystem, vilket gör att författaren (förhoppningsvis) ökar sin förståelse för 

den egna rättsordningen. Med den ökade förståelsen för den egna rättsordningen bör också 

författaren kunna distansera sig och se den egna rättsordningen med mer kritiska ögon än 

tidigare. Detta måste anses essentiellt, enär mycket av den svenska rätten har sitt ursprung i 

utländsk rätt.  

Vid studier av den utländska rätten bör följande observeras. Tillgodogörandet av de 

grundläggande kunskaperna om den utländska rätten är inte alltid så enkel som den initialt 

kan verka. Varje rättssystem är uppbyggt av exempelvis juridisk terminologi och rättssystem, 

något som åtskiljer sig mer eller mindre beroende på vilka rättsordningar författaren jämför. 

Detta medför att författaren omedvetet riskerar att utgå ifrån den egna rättsordningens 

begrepp och systematik vid jämförelse av den utländska rätten.
7
 Hur svårt det än må vara, 

måste det alltid strävas mot att studera den utländska rätten med ett ”öppet sinne”. Det 

behöver dock inte nödvändigtvis dras till sin spets att man till slut påstår att ju mindre du vet, 

desto bättre blir den komparativa studien av den utländska rätten. Bogdan menar att det aldrig 

kan råda några tvivel om att goda kunskaper om den egna rättsordningen underlättar studier 

av den utländska rätten, speciellt när rättssystemen är besläktade med varandra.
8
 Det kan inte 

påstås att den amerikanska och svenska rätten är närbesläktade med varandra, dock anser jag, 

                                                 
4
 Bogdan M, Komparativ rättskunskap, sid. 21. 

5
 Bogdan M, Komparativ rättskunskap, sid. 20. 

6
 Bogdan M, Komparativ rättskunskap, sid. 21. 

7
 Bogdan M, Komparativ rättskunskap, sid. 40. 

8
 Bogdan M, Komparativ rättskunskap, sid. 41. 
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likt Bogdans resonemang, att en kunskap och förståelse kring sitt egna rättssystem är en bra 

grund att stå på när en utländsk rätt studeras. 

Jämförelser mellan den egna och utländska rätten kräver som ovan nämnt studier av juridiskt 

material. Författaren behöver också utreda i vilken hierarki som råder mellan de olika 

rättskällorna. Känner inte författaren till hierarkin i det utländska rättssystemet, finns risken 

att han tillämpar den hierarki som råder i den inhemska rätten. Om en svensk författare har till 

uppgift att jämföra den anglo-amerikanska rätten men är oviss om den rådande hierarkin kan 

exempelvis lagförarbeten tillmätas en större betydelse än vad som är brukligt. Det är inte 

heller gångbart att en källa tillämpas för långt åt det motsatta hållet, till den grad att en 

rättskälla tillmäts mindre betydelse än vad den egentligen är värd.
9
  

 Bogdan talar om att det ibland kan vara en fördel att först studera sekundära rättskällor 

(handböcker, läroböcker, artiklar m.m.) istället för original- och primärkällor såsom lagar och 

prejudikat.
10

 Påståendet grundar sig i att de praktiserande juristerna och domare påverkas av 

de sekundära rättskällorna, samtidigt som de sekundära rättskällorna ger en grund att tolka de 

primära rättskällorna på ett mer korrekt sätt. Genom att undersöka både primär- och 

sekundärkällor ges författaren även en överskådlig blick om var relevant information kan 

inhämtas, vilket följer av att en utländsk rättsordning måste studeras i sin helhet, även om det 

rör sig om en detaljfråga som skall studeras.
11

 

När den svenska bolagsrätten behandlas kommer den deskriptiva delen följa en traditionell 

juridisk metod, det vill säga lagar, förarbeten och doktrin kommer studeras i nämnd ordning. 

Då kalifornisk rätt följer av den amerikanska rätten, kommer jag att behandla rättskällorna 

efter den hierarki som är utarbetad i USA. Läsaren skall vara medveten om att det finns en 

risk att resultatet av en komparativ studie präglas av den rättsordning som författaren är mest 

förtrogen med. För att inte brista i trovärdighet kommer således de slutsatser som följer av 

den komparativa analysen att behandlas med viss försiktighet. 

I uppsatsen kommer det inte att redogöras för några specifika rättsfall som visar på vilket håll 

rättsutvecklingen tenderar att luta åt. Detta på grund av att denna uppsats är uppbyggd kring 

                                                 
9
 Bogdan M, Komparativ rättskunskap, sid. 44-45. 

10
 Bogdan M, Komparativ rättskunskap, sid. 41f. 

11
 Bogdan M, Komparativ rättskunskap, sid. 47. 
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teoretiska resonemang och det är lagregler i olika rättssystem som skall studeras. Uppsatsen är 

sålunda inte en praktisk uppsats, utan jag har istället valt att utifrån vissa valda teoretiska 

resonemang ge synpunkter på om den kaliforniska rätten ger ett mer reellt skydd än vad den 

svenska bolagsrätten gör. Rättspraxis är inte bara ”ointressant” i denna uppsats, den är även 

knapphändig, för att inte säga obefintlig.      

 

1.4    Avgränsning 

Uppsatsen behandlar svensk och amerikansk bolagsrätt, främst den kaliforniska bolagsrätten. 

Jag kommer även att redogöra för MBCA, den modellakt som de flesta delstaterna i USA har 

antagit, i syfte att visa på skillnaderna mellan MBCA och kalifornisk rätt. Andra utländska 

rättsordningar kommer således ej behandlas. Vidare kommer uppsatsen att utreda 

beloppsspärren och försiktighetsregeln vid värdeöverföringar. I litteraturen diskuteras det 

dock mer frekvent om beloppsspärren vid vinstutdelningar än vid alla slags 

värdeöverföringar. Jag kommer inte att göra någon skillnad mellan de olika 

värdeöverföringarna i uppsatsen, förutom i de fall då det krävs att vissa värdeöverföringar 

behöver behandlas specifikt. Dock har jag inte för avsikt att i denna uppsats utreda de 

konsekvenser som följer av att en värdeöverföring är olovlig. Jag kommer inte heller föra en 

diskussion kring när en ”förtäckt vinstutdelning” föreligger, då jag anser att det inte för 

uppsatsen framåt i dess avhandlade syfte.  

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med en redogörelse för den svenska aktiebolagsrätten i mer generella 

termer, för att senare smalna av och inriktas mot borgenärsskyddet vid värdeöverföringar. I de 

senare kapitlen kommer två rättssystem behandlas, dels MBCA, dels aktiebolagsrätten i 

Kalifornien och dess reglering kring borgenärsskyddet vid värdeöverföringar. Förtjänster och 

svagheter som framförts i litteraturen kommer behandlas i varje avsnitt. Efter presentationen 

av de valda rättssystemen, kommer en analys av reglerna genomföras, där jag skall försöka 

påvisa vilka styrkor och svagheter främst ABL och Kaliforniens regelsystem ger vid handen. I 

analysen kommer jag således försöka ge svar på den i avsnitt 1.1 uppställda 

problemformuleringen, om kalifornisk rätt bör ersätta de gällande reglerna kring 
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värdeöverföringar i ABL. I kapitel fem kommer jag i form av en slutsats att ge min syn på om 

§ 500 California Corporations Code bör ersätta de nu gällande reglerna i 17 kap. 3 § ABL.    

 

2. Svensk aktiebolagsrätt 

Läsaren har möjligtvis redan en viss kunskap om hur den svenska aktiebolagsrätten är 

utformad, varför det kan tyckas vara onödigt att redogöra för hur reglerna är uppbyggda. Att 

inte beskriva aktiebolagslagens tillkomst och utformning ser jag dock inte som något 

alternativ, ty jag tillhör den skaran som är övertygad om att för att förstå den idag aktuella 

aktiebolagsrätten, krävs det en inblick i aktiebolagets historia. På så vis ökar läsarens 

förståelse om varför aktiebolagslagen är utformad som den är. Därför kommer det initialt att 

redogöras för aktiebolagsrättens historia och de intressekonflikter som kan uppkomma, för att 

vidare inriktas på kapitalskydd och värdeöverföringsreglerna. 

 

2.1 Historisk bakgrund 

I Italien fanns det redan på 1400- talet en associationsform liknande aktiebolag, där 

kapitalinsatser utan personligt betalningsansvar för bolagets skulder var etablerat hos vissa 

banker.
12

 Det dröjde till 1600- talet innan denna associationsform visade sig i England och 

Holland, då stora handelskompanier utvecklats till att spela en stor ekonomisk roll. I Sverige 

etablerade sig det Ostindiska Compagniet 1731, men redan under 1600-talet uppvisade Stora 

Kopparbergs Bergslag vissa aktiebolagsliknande former.
13

 Under den här tiden krävdes det 

tillstånd från regeringen att driva ett företag med begränsat personligt betalningsansvar, så 

kallat oktroj, märk dock att det även drevs företag utan oktroj. Det var dock inte förrän 1848 

som begränsningen av det personliga betalningsansvaret kodifierades i svensk rätt, förutsatt 

att det givits tillstånd från Konungen. Kravet på koncessioner, oktroj eller stadsfästelse av 

Konungen försvann dock i och med 1895 års aktiebolag.
14

 Under 1900- talet gjordes det 

omstruktureringar och regler skärptes på grund av vissa världshändelser, men även 

                                                 
12

 Sandeberg C, Aktiebolagsrätten, sid. 16. 

13
 Johansson S, Nials svensk associationsrätt, sid. 25. 

14
 Sandeberg C, Aktiebolagsrätten, sid. 17. 
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omstruktureringar för att främja det nordiska samarbetet genomfördes. Önskan att nå en 

nordisk enhetlighet fullgjordes dock inte och när 1975 års aktiebolagslag trädde ikraft gjorde 

den det med ett syfte att stärka styrelsens position inom aktiebolagen.
15

 

Efter att 1975 års aktiebolag trädde ikraft växte det dock fram ett behov av att öka skyddet för 

aktieägarna. Samtidigt hade företagsskandaler världen över medfört att förtroendet för 

näringslivet minskat, något som leder till en försämrad tillväxt.
16

 För att återigen få personer 

som investerar i företag och öka tillväxten, lades det fram en proposition
17

 som senare 

resulterade i den senaste i raden av aktiebolagslagar, vilken trädde ikraft den 1 januari 2006.
18

 

Aktieägare ges härmed en större möjlighet att styra och kontrollera bolaget.  

Syftet med den senaste aktiebolagslagen var som ovan nämnt att öka kontrollen och insynen 

för aktieägarna. Aktieägarna är dock inte de enda som är intresserade av hur bolaget förvaltas, 

varvid vissa intressekonflikter kan uppstå, något som kom att kallas aktiebolagets 

grundproblem.
19

 Enligt Sandeberg rör sig intressentkretsen i ett bolag av aktieägare, 

borgenärer, anställda, kunder, leverantörer, företagsledning och stat och kommun.
20

 I denna 

uppsats är den konflikten mellan aktieägare och borgenärer som jag anser vara värd att 

nämna. Aktieägarna å ena sidan har inte något personligt betalningsansvar för bolagets 

förpliktelser, 1 kap. 3 § ABL.
21

 Genom att en person investerar i aktier i ett aktiebolag, 

förväntar han sig att värdet på aktierna skall stiga och att bolaget skall företa vinstutdelning 

till ägarna. Att bolagets syfte är att generera vinst till sina aktieägare stadgas i 3 kap 3 § ABL, 

vilket torde vara en stark indikation på att en aktieägare kan förvänta sig att erhålla 

vinstutdelning när ett företag går med vinst. Borgenärerna däremot har sitt intresse i att 

företaget inte minskar sina tillgångar till den grad att bolaget inte kan betala sina skulder. Att 

nå ett jämviktsförhållande mellan de olika intressenterna torde inte vara möjligt, men det finns 

regleringar som syftar till att reglera storleken på hur mycket tillgångar som får delas ut från 

                                                 
15

 Sandeberg C, Aktiebolagsrätten, sid. 18. 

16
 Sandeberg C, Aktiebolagsrätten, sid. 18. 

17
 Prop. 2004/05:85. 

18
 Aktiebolagslag (SFS 2005:551). 

19
 Sandeberg C, Aktiebolagsrätten, sid. 20. 

20
 Sandeberg C, Aktiebolagsrätten, sid. 23. 

21
 Personligt betalningsansvar kan dock uppstå enligt vad 25 kap 19 § ABL stadgar, något som dock ej kommer 

att behandlas i denna uppsats. 
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bolaget, samtidigt som det finns regler som stadgar att det skall finnas kvar en viss 

förmögenhet i bolaget efter utdelningen, det så kallade kapitalskyddsreglerna. 

 

2.2 Kapitalskyddsreglerna 

Ett aktiebolags syfte är som tidigare nämnt att bereda vinst åt sina ägare, om inte 

bolagsordningen stadgat annat, 3 kap. 3 § ABL. Vinstsyftet skyddar därmed aktieägarna från 

att företagsledningen företar rättshandlingar som inte gynnar aktieägarna och således står i 

strid med det stadgade vinstsyftet.
22

 Vinstsyftet sträcker sig dock inte till att aktieägarna kan 

dela ut hela bolagets förmögenhet. Häri ligger just intressekonflikten mellan aktieägarna och 

borgenärerna. Reglerna som begränsar aktiebolagslagens vinstsyfte är kapitalskyddsreglerna, 

där lagstiftaren ser till att borgenärernas intresse av att en viss förmögenhet hålls kvar i 

bolaget upprätthålls.
23

 

 

2.2.1 Aktiekapitalet och dess roll som borgenärsskydd 

Genom att aktieägare inte är personligt betalningsansvariga för bolagets förpliktelser, kan inte 

borgenärerna kräva att aktieägarna skall infria fordringarna när de förfaller till betalning. 

Skyddet för en borgenärs fordringar måste därför tryggas på annat vis. Lagstiftaren har därför 

valt att en del av bolagets förmögenhet skall vara förbehållet borgenärer. Denna del av 

bolagets förmögenhet benämns aktiekapital, och det är genom aktiekapitalet som 

kapitalskyddsreglerna är uppbyggda omkring.
24

 Aktiekapitalet kommer dock inte endast 

borgenärerna tillgodo utan även aktieägarna, i den meningen att ett starkt aktiekapital gör att 

bolaget har lättare för att anskaffa kapital på kreditmarknaden.
25

  Aktiekapitalets styrka som 

                                                 
22

 Prop. 2004/05:85, sid. 219. 

23
 Andersson J, Kapitalskyddet i aktiebolag, sid. 9. 

24
 Andersson J, Kapitalskyddet i aktiebolag, sid. 9. 

25
 Prop. 2004/05:85, sid. 220. 
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grund för att anskaffa kapital, aktiekapitalets storlek och aktiekapitalets existens har dock 

diskuterats vida, bland annat av Jan Andersson.
26

  

Huvuddragen av kritiken som Andersson anför är bland annat att kravet på 

minimumaktiekapitalet saknar funktionell anknytning till bolagets rörelse och verksamhetens 

riskexponering. Det anförs också att borgenärsskyddet i aktiebolagsrätten inte är harmoniserat 

med övriga insolvensrättsliga bestämmelser.
27

 Aktiekapitalets brister som borgenärsskydd 

utvecklas också i SOU:n Aktiekapital i privata aktiebolag
28

, där kritiken riktas mot att 

aktiekapitalet är så lågt att det kan förbrukas på kort tid, samt att nivån för aktiekapitalet kan 

vara för hög eller låg i relation till bolagets kapitalbehov.
29

 Borgenärer tenderar även till att 

lösa sina säkerheter via avtal, exempelvis genom återtagandeförbehåll. Ett lägre aktiekapital 

hade även ökat tillgängligheten för aktiebolagsformen för bolag med lägre kapitalbehov.
30

 Jag 

kommer att beröra dessa diskussioner om aktiekapitalet senare i uppsatsen för att belysa det 

tämligen svaga skydd som aktiekapitalet de facto ger, inte minst genom den senaste 

sänkningen av aktiekapitalet i privata aktiebolag. Vad som än diskuterats är aktiekapitalet en 

förutsättning för att ett aktiebolag skall kunna bildas, 1 kap. 4 § ABL. Aktiekapitalet skall i ett 

privat aktiebolag uppgå till minst 50 000 SEK, medan ett publikt aktiebolag skall ha ett 

aktiekapital om minst 500 000 SEK, 1 kap. 5 och 14 § § ABL. 

Aktiekapitalet är som nämnt förbehållet borgenärerna och får således ej användas för 

utdelning till aktieägarna. Tanken är att det skall finnas en förmögenhetsmassa som 

tillsammans med bolagets skulder är lika stor som bolagets totala tillgångar. Förenklat kan det 

här sägas att aktiekapitalet utgör en del av bolagets egna kapital. Eget kapital delas dock upp i 

bundet och fritt eget kapital, där aktiekapitalet utgör en del av det egna bundna kapitalet. 

Uppdelningen av fritt och bundet eget kapital är inte minst av stor betydelse när en 

värdeöverföring är för handen, varför en utveckling av dessa två poster kommer att behandlas 

här. 

 

                                                 
26

 Andersson J, Kapitalskyddet i aktiebolag, sid. 19 ff. 

27
 Andersson J, Kapitalskyddet i aktiebolag, sid. 22. 

28
 SOU 2008:49 

29
 SOU 2008:49 sid. 83. 

30
 SOU 2008:49 sid. 90. 
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2.2.2 Om fritt och bundet eget kapital 

Aktiekapitalet utgör som nämndes ovan en del av det egna bundna kapitalet i syfte att vara ett 

skydd för bolagets borgenärer, det bundna kapitalet är således låst för aktieägarnas rätt att 

disponera de medel som utgör bundet eget kapital. Aktiekapitalet är dock inte uteslutande den 

post som utgör bundet eget kapital i bolagets balansräkning. Tillsammans med aktiekapitalet 

utgör även reservfond, uppskrivningsfond och kapitalandelsfond bundet eget kapital, 5 kap. 

14 § 1 st. ÅRL
31

. Reservfonden syftar till att aktieägarna i bolagsordningen kan föreskriva att 

vinstmedel skall vara bundet eget kapital utan att aktiestocken ökar.
32

 Uppskrivningsfonden 

används när bolaget önskar göra avsättningar när anläggningstillgångar väsentligen överstiger 

bokfört värde, 4 kap. 6 § ÅRL. Posterna ges sålunda inte aktieägarna rätt att disponera de 

tillgångar som lyder under det bundna egna kapitalet. Aktiekapitalet ges redan i sitt syfte att 

kapitalet är till för att skydda borgenärerna. Sett ur ett borgenärsrättsligt perspektiv, torde inte 

uppskrivningsfonden vålla några större problem, eftersom fonden kan anses vara en ren 

bokföringsteknisk åtgärd. Att inte reservfonden kan tas i anspråk av aktieägarna torde inte 

heller orsaka några större spörsmål, eftersom aktieägarna själva valt att sätta av medel till 

fonden och således avskärmat de tillgångarna när en värdeöverföring är för handen.   

Under fritt eget kapital finner vi balanserad vinst, årets resultat, dispositionsfond och 

överkursfond
33

, 5 kap. 14 § ÅRL.
34

 Även ansamlade förluster anges under fritt eget kapital, då 

som avdragsposter. Förenklar vi det hela kan det uttryckas att skillnaden mellan bolagets 

tillgångar och skulder och bundet eget kapital utgör fritt eget kapital. När aktieägarna önskar 

företa en värdeöverföring är det således det fria egna kapitalet som kan disponeras. 

 

                                                 
31

 Årsredovisningslag (SFS 1995:1554). 

32
 Sandeberg C, Aktiebolagsrätten, sid. 55. 

33
 Enligt 3 kap 5a § ÅRL skall den del av betalningen som överstiger aktiens kvotvärde läggas i överkursfonden. 

Huruvida överkursfonden skall placeras i bundet eller fritt eget kapital har varit föremål för diskussion, se prop. 

2004/05:85. Enligt gällande rätt (Lag 2005:556) skall medel som har tillförts överkursfonden före den 1 januari 

2006 fortfarande tillhöra bundet eget kapital. I den första årsredovisning som upprättas efter den 1 januari 2006 

skall dessa medel tas upp under reservfonden. 

34
 Se även Sandeberg C, Aktiebolagsrätten, sid. 55 f. 
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2.3 Värdeöverföringar 

Legaldefinitionen om värdeöverföringar stadgas i 17 kap. 1 § 1 st. ABL; med värdeöverföring 

avses i ABL:s mening (1) vinstutdelning, (2) förvärv av egna aktier, (3) minskning av aktiekapitalet eller 

reservfonden för återbetalning till aktieägarna och (4) annan affärshändelse som medför att bolagets 

förmögenhet minskar och inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget. Häri stadgas således en 

begränsning att bolaget inte vederlagsfritt kan avhända sig tillgångar. 

Aktiebolagslagen har genom lagrummet sökt att minska de risker som kan uppkomma genom 

att bolaget avhänder sig egendom som inte är till bolagets nytta. Aktiebolagslagen skyddar, 

den är i vart fall avsedd att skydda, minoritetsaktieägare från att majoritetsaktieägare företar 

värdeöverföringar på deras bekostnad. Paragrafen syftar även till att skydda bolagets 

borgenärer, där risken ligger i att en värdeöverföring kan innebära att en borgenär inte kan få 

betalt för sina fordringar.
35

 
36

 Paragrafen saknar tidigare motsvarighet, men begreppet 

”värdeöverföring” ersatte det tidigare ”utbetalningsbegreppet” i 12 kap. 1 § 1 st. ÄABL
37

, 

varför en kort redogörelse angående begreppsbildningen vid värdeöverföring kommer att 

behandlas nedan i 2.4.1. 

    

2.3.1 Begreppet värdeöverföring och dess lovlighet, 17 kap. 1 och 2 § § ABL 

Värdeöverföring ersatte det tidigare utbetalningsbegreppet, eftersom utbetalningsbegreppet 

tenderade att innefatta mer långtgående företeelser än vad det i språkligt hänseende gav 

intryck av.
38

 Tillämpades utbetalningsbegreppet strängt, vilket det gjordes i både praxis och 

doktrin, kom det att innefatta all överföring av egendom från bolaget till aktieägare, inklusive 

alla affärshändelser och transaktioner som innebar såväl en minskning av bolagets 

förmögenhet, men även ökning av bolagets skulder till förmån för aktieägare eller andra har 

inbegripits i begreppet.
39

 Begreppet utbetalning var även till viss del missvisande, eftersom 

det gav intryck av att det endast var utbetalning av pengar som utbetalningsbegreppet gällde. 

                                                 
35

 Nerep E & Samuelsson P, Aktiebolagslagen – en lagkommentar, sid. 188. 

36
 Prop. 2004/05:85, sid. 370. 

37
 Aktiebolagslag (SFS 1975:1385). 

38
 Nerep E & Samuelsson P, Aktiebolagslagen – en lagkommentar, sid. 189. 

39
 Nerep E & Samuelsson P, Aktiebolagslagen – en lagkommentar, sid. 189. 
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Kritiken till utbetalningsbegreppet ledde till att Aktiebolagskommittén 1997
40

 föreslog att 

begreppet ”värdeöverföring” istället skulle införas, vilket det gjorde i den nu gällande 

aktiebolagslagen. Vilka slags affärshändelser kan således hänföras till begreppet 

värdeöverföring? I propositionen förklarar lagstiftaren att en värdeöverföring inte skall 

omfatta alla de transaktioner som utgör en minskning av förmögenheten i bolaget. Bolaget 

skall exempelvis kunna betala ut lön till en aktieägare som är anställd i bolaget utan att 

värdeöverföringsreglerna och dess begränsningar aktiveras, normala affärshändelser skall 

således inte omfattas av värdeöverföringsreglerna. 
41

 
42

 Om en värdeöverföring är för handen 

skall den, enligt propositionen, ses objektivt, där värdet av parternas prestationer är av 

betydelse. Överstiger bolagets prestation aktieägarens prestation, skall en värdeöverföring 

anses föreligga.
43

 Den objektiva synen på en affärshändelse får dock inte vara helt 

uteslutande, utan fler faktorer måste vägas in, annars tenderar värdeöverföringsreglerna 

aktiveras varje gång bolaget gör en dålig affär. Utgör transaktionen ett normalt led i 

verksamheten skall den således anses ha en affärsmässig karaktär. E contrario, kan begreppet 

värdeöverföring hänföras till sådant som att bolaget avhänder sig egendom till underpris, 

förvärvar egendom till överpris, betalar ut lön eller arvode för tjänster eller arbeten som inte 

alls eller endast delvis motsvaras av utbetalningen, lånar ut medel till en i förhållande till 

marknadsräntan låg ränta eller skriver av eller låter fordringar preskriberas.
44

 Det är således 

inte hur affärshändelsen har betecknats som är av vikt, utan vad dess konsekvenser och det 

underliggande syfte är. 

Har en värdeöverföring skett, är nästa steg i ledet att avgöra om den är lovlig eller ej. Lagen 

anger i 17 kap. 2 § ABL att lovliga värdeöverföringar från bolaget endast får ske enligt 

bestämmelserna ABL om (1) vinstutdelning, (2) förvärv av egna aktier, (3) minskning av 

aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna, och (4) gåva som avses i 17 

kap. 5 § ABL. De i lagen angivna formerna regleras på andra platser i lagen, där 

                                                 
40

 SOU 1997:168, sid. 66 f. 

41
 Prop. 2004/05:85, sid. 371.  

42
 Vad som inte kan anses som normala affärshändelser, men ändock inte skall anses vara en värdeöverföring 

föreslår regeringen i prop. 2004/05:85, sid. 371 att, även om affärshändelsen innefattar frånhändande av 

tillgångar från bolaget, utskiftning, fusion eller delning av aktiebolag inte skall omfattas av 

värdeöverföringsreglerna. Vid sådana händelser tillgodoses borgenärer och aktieägare genom andra typer av 

regler. 

43
 Prop. 2004/05:85, sid. 371, med hänvisning till J Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, 4 uppl., sid. 33. 

44
 SOU 1997:168, sid. 66, samt Andersson S, Johansson S & Skog R, Aktiebolagslagen – en kommentar, sid. 

17:4. Se även not 1 där det hänvisas till diskussion kring marknadsräntan. 
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vinstutdelning regleras i 18 kap. ABL, förvärv av egna aktier i 19 kap. ABL och minskning av 

aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägare i 20 kap. ABL.  

Värdeöverföringar enligt ovan syftar till att skydda minoritetsaktieägare och borgenärer. En 

allmän aktiebolagsrättslig princip är dock att regler, som uteslutande är uppställda till 

aktieägarnas skydd, kan frångås om samtliga aktieägare samtycker till det.
45

 Det innebär att 

värdeöverföringar från bolaget till en aktieägare i dag kan vara giltiga även om de inte har 

beslutats i de former som lagen anger, så kallad ”förtäckt vinstutdelning”. Värdeöverföringar 

kan således vara tillåtna, lovliga, även om de inte har beslutats enligt de former som 

föreskrivs i 18-20 kap. ABL.
46

  

 

Även om en lagregel i ABL kan frångås genom samtliga aktieägares samtycke, får de regler 

som är uppställda för borgenärernas skydd aldrig åsidosättas. Borgenärsskyddsreglerna är 

således tvingande och begränsar aktieägarnas beslutsfattande till de regler som jag avser att 

utförligt behandla. Borgenärsskyddet tar dock inte sikte på formen för hur utbetalning till 

aktieägarna skall ske, utan endast utbetalningens omfattning.
47

 

 

2.4 Beloppsspärren och skyddet för bolagets bundna egna kapital 

17 kap. 3 § En värdeöverföring får inte äga rum om det inte efter överföringen finns full täckning 

för bolagets bundna egna kapital. Beräkningen skall grunda sig på den senast fastställda 

balansräkningen med beaktande av ändringar i det bundna egna kapitlet som har skett efter 

balansdagen. 

  Även om det inte finns något hinder enligt första stycket får bolaget genomföra en 

värdeöverföring till en aktieägare eller annan endast om den framstår sin försvarlig med hänsyn 

till 

1. de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna 

kapitalet, och 

2. bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Om bolaget är ett moderbolag, skall hänsyn tas även till de krav som koncernverksamhetens art, 

omfattning och risker ställer på koncernens egna kapital samt till koncernens 

konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.  

                                                 
45

 Prop. 2004/05:85, sid. 373. 

46
 Nerep E & Samuelsson P, Aktiebolagslagen – en lagkommentar, sid. 220. 

47
 Nerep E & Samuelsson P, Aktiebolagslagen – en lagkommentar, sid. 220. 
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Lagrummet kan delas in i två olika delar, dels i första stycket där vi finner principen om 

skyddet för det egna bundna kapitalet, vilken benämns som beloppsspärren, dels andra stycket 

där försiktighetsregeln regleras. Tredje stycket är en tilläggsregel till den i andra stycket 

nämnda försiktighetsregeln. Beloppsspärren är sålunda avsedd att skydda borgenärer i den 

mån att den söker begränsa aktieägarnas möjlighet att genomföra värdeöverföringar som 

inkräktar på bolagets bundna kapital. Beslutet skall grunda sig på den senaste fastställda 

balansräkningen och hänsyn skall tas till ändringar mellan balansdagen till dagen för 

värdeöverföringsbeslutet. I lagmotiven ges ett illustrativt exempel som kan vara av värde för 

läsaren. På balansdagen den 31 december finns ett värdeöverföringsutrymme på 200 000 kr. 

Därefter fattas på en extra bolagsstämma beslut om ökning av aktiekapitalet genom 

fondemission innebärande att 100 000 kr av det fria egna kapitalet förs till aktiekapitalet. Vid 

den därpå följande årsstämman får – förutsatt att några andra förändringar inte har skett – 

högst 100 000 kr tas i anspråk för värdeöverföring, trots att utrymmet enligt den på stämman 

fastställda balansräkningen är 200 000 kr. På motsvarande sätt kan värdeöverföringsutrymmet 

vara större än vad som framgår av den senaste balansräkningen, om aktiekapitalet efter 

balansdagen har minskats för avsättning till fritt eget kapital.
48

 Vid utdelning av en sak skall 

tillgångens bokförda värde, minskat med eventuellt avdrag, ligga till grund för prövningen 

mot beloppsspärren, den så kallade nettometoden.
49

 I hopp om att undvika kringgående av 

beloppsspärren nämns det i lagmotiven att om en balansräkning och ett beslut om 

värdeöverföring på samma årsstämma skall fastställas, förutsätts det att balansräkningen först 

fastställs för att stämman senare bestämmer om en värdeöverföring är genomförbar, då med 

den senaste balansräkningen i fastställt skick, om det efter värdeöverföringen finns full 

täckning för det bundna egna kapitalet.
50

 

 

2.4.1 Försiktighetsregelns begränsande funktion 

Oavsett om bolagets bundna egna kapital efter en värdeöverföring är intakt, får bolaget inte 

genomföra värdeöverföringen om de inte samtidigt iakttar försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § 2 

st. ABL. Denna regel syftar även den till att fungera som ett borgenärsskydd, sålunda kan 

                                                 
48

 Prop. 2004/05:85, sid. 750. 

49
Prop. 2004/05:85, sid. 750. Se även sid. 378 i propositionen. För diskussion kring nettometoden och 

bruttometoden hänvisas till Anderson J, Kapitalskydd i aktiebolag, sid. 85 ff. För den intresserade läsaren kan 

rättsfallet NJA 1995 s 742 vara av värde, där nettometoden och bruttometoden diskuteras.  

50
 Prop. 2004/05:85, sid. 750. 
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sägas att den är en tilläggsregel och fungerar som ett komplement till beloppsspärren. Detta 

uttrycker att beloppsspärren ensamt inte är ett fullgott skydd för borgenärerna, eftersom 

minimumreglerna för hur mycket bundet kapital ett bolag skall ha inte alltid speglar dess 

omsättning eller skuldförhållande. Andersson ger ett exempel om ett bolag där 

skuldsättningen uppgick till bortemot 100 miljoner kr, medan aktiekapitalet endast var 50 000 

kr.
51

 Med endast beloppsspärren gällande skyddas inte dessa fordringsägare nämnvärt, varför 

försiktighetsregeln fyller ett behov dit beloppsspärrens gränser inte når. Försiktighetsregeln 

får även att borgenärsskyddet till viss del blir mer flexibel i förhållande till bolagets 

kapitalkonstruktion. Det blir här en uppgift att undersöka hur kapitalkonstruktionen i bolaget 

de facto är uppbyggd utifrån företagsekonomiska utgångspunkter, främst kanske i relationen 

mellan eget och främmande kapital (skulder), vilket benämns i lagtexten som bolagets 

konsolideringsbehov, 17 kap. 3 § 2 st. p. 2 ABL. Förhållandet mellan ett bolags tillgångar och 

eget kapital benämns som soliditet; ju mer tillgångar som är finansierade genom eget kapital, 

desto större soliditet har bolaget. En hög grad av soliditet i ett bolag behöver dock inte vara 

positivt. Att fullt ut behandla dessa aspekter är dock inte något jag avser göra i denna uppsats. 

Jag vill bara peka på att vilken nivå som är optimal i ett bolag inte är möjlig att fastställa, 

balansen avgörs exempelvis vilken typ av bransch bolaget befinner sig i, bolagets historia och 

dess storlek. De vinstmedel som bolaget avser att dela ut kan således hållas inne med hänsyn 

till bolagets konsolideringsbehov. Märk väl att det inte är primärt den framräknade soliditeten 

som är av betydelse. Det är istället bolagets förmåga att ta risker och tåla förluster, bolagets 

verkliga ekonomiska ställning, som är avgörande för konsolideringsbehovet.
52

 Vid 

bedömningen skall även bolagets framtida konsolideringsbehov tillmätas betydelse. 

 

Bolaget har även till uppgift att beakta likviditeten i bolaget, det vill säga bolagets förmåga att 

betala skulder på kort sikt. De kontanta medel som bolaget innehar får således inte användas 

till utdelning om inte bolaget efter utdelningen kan betala sina löpande skulder. Bolaget måste 

således beakta den insolvensrisk som föreligger om en värdeöverföring skulle företas, menat 

att bolaget inte får vara, eller riskera att bli, insolvent.
53

 

 

                                                 
51

 Andersson J, Kapitalskyddet i aktiebolag, sid. 72. 

52
 Prop. 2004/05:85 sid. 751 samt Andersson J, Kapitalskyddet i aktiebolag, sid. 74. 

53
 Andersson J, Kapitalskyddet i aktiebolag, sid. 75. 
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Vad gäller de övriga rekvisiten i 17 kap. 3 § 2 st., verksamhetens art, omfattning och risk (p.1) 

och ställning i övrigt (p.2) skall följande beaktas. Ställning i övrigt kan förklaras som att 

bolaget måste ta hänsyn till alla de kända förhållanden som kan påverka bolagets ekonomiska 

ställning och som inte har beaktats vid bolagets bedömning av konsolideringsbehov eller 

likviditet, exempelvis sviktande konjunkturer, ökad konkurrens och skiftande orderingångar.
54

 

De i första punkten uppställda rekvisiten tar bäring på verksamhetens faktiska rörelse, 

storleken på bolaget och de risker som bolaget utsätts för i förhållande till storleken på det 

egna kapitalet.
55

 I branscher där bolaget utsätts för stora konjunktursvängningar kan således 

en värdeöverföring begränsas genom att bolaget inte har så stort eget kapital att bolaget inte 

klarar en fluktuation i konjunkturen.  

 

Givet alla ovan nämnda situationer som måste beaktas för att bedöma om bolaget kan 

genomföra en värdeöverföring måste den slutligen vara försvarlig. Med försvarlig förstås att 

aktieägarnas beslut om en utdelning alltid måste iakttas med försiktighet och aktsamhet. 

Bolaget måste dock ha möjlighet att genomföra vissa transaktioner utan att denna regel 

aktiveras. Att ta risker hör till ett bolags verksamhet. Möjligen kan nyckeltal, exempelvis 

soliditet och likviditet, i samma bransch jämföras för att utreda om en värdeöverföring är 

försvarlig med hänsyn till bolagets ekonomiska ställning.
56

 

 

2.4.2 Beloppsspärren och försiktighetsregeln ur ett kritiskt perspektiv i 

förhållande till borgenärsskyddet 

I det här avsnittet har jag för avsikt att behandla den kritik som framförts på området. Det kan 

vid första anblick verka som att beloppsspärren och försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § ABL 

fyller funktionen som borgenärsskydd, men skyddas borgenärerna även i realiteten? Förefaller 

det sig så att borgenärer istället har vaggats in i någon form av falsk trygghet? Debatten kring 

borgenärsskyddet har länge kritiserats, från flera infallsvinklar, och det är dessa infallsvinklar 

som jag avser att belysa nedan. 
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Det kanske främsta argumentet mot ett lagstadgat borgenärsskydd är troligtvis kravet på ett 

minimumaktiekapital om 50 000 SEK för privata bolag och 500 000 SEK för publika bolag är 

otillräckligt i bolag som bedriver verksamhet i större omfattning, samtidigt som aktiekapitalet 

inte tar hänsyn till bolagets riskbenägenhet. Aktiekapitalet tar inte heller sikte på den inflation 

som leder till att aktiekapitalet endast blir en summa där värdet urholkas varje år. 

Aktiekapitalets existens är sålunda en fråga som säkerligen kommer diskuteras mer framöver, 

särskilt när kravet om minimumaktiekapital sänktes från 100 000 SEK till 50 000 SEK för 

privata aktiebolag den första april 2010. Vidare tillkommer den möjlighet bolaget har att sätta 

ned aktiekapitalet till hälften innan andra skyddsregler aktiveras. Denna nedsättning av 

aktiekapitalet kan dock inte göras vid en värdeöverföring på grund av principen för skyddet 

av det bundna egna kapitalet, men det påvisar att aktiekapitalet inte är så orubbligt som det till 

synes framstår att vara. 

Ett argument som även talar mot borgenärsskyddet i ABL är den redovisningsstandard 

bolaget använder sig av när de värderar sina tillgångar, vilket ibland kan vara vanskligt för en 

borgenär att bedöma. Eftersom redovisningsrekommendationer ofta ger ett stort utrymme för 

egna tolkningar måste det bedömas hur bolaget har valt att tillämpa de regler som man anger 

att man följer.
57

 Det är dock inte enbart vilken standard som bolaget använder sig av som kan 

tala mot borgenärsskyddets syfte. Vissa poster i balansräkningen kan även ifrågasättas om de 

bereder ett reellt skydd för bolagets borgenärer. Andersson tar upp poster som goodwill och 

forsknings- och utvecklingskostnader och ställer sig frågan hur de kan tas upp som tillgångar i 

balansräkningen när borgenärsskyddet diskuteras.
58

 Genom att bokföra dessa poster som 

tillgångar ökar således bolagets marginal mot dess skulder, vilket i slutändan leder till att 

aktieägarna har möjlighet att genomföra värdeöverföringar från tillgångar som inte består av 

något egentligt verkligt värde. Läsaren skall vara medveten om att det endast är förvärvad 

goodwill, inte inarbetad goodwill, som får tas upp som tillgång i balansräkningen. 

Huruvida bolagets fordringsägare är skyddade i praktiken vid en möjlig konkurs är ytterligare 

ett argument som talar mot ABL:s skyddsregler. I princip avser lagstiftaren att skydda alla 

borgenärer när bolaget är en going-concern eller vid händelse av konkurs, men i praktiken 

tenderar skyddet att försvinna avsevärt om bolaget försätts i konkurs, med de regler som 
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förmånsrättslagen
59

 (FRL) uppställer.
60

 En fordringsägare vid en konkurs kan riskera att vara 

en oprioriterad borgenär och endast ha en allmän förmånsrätt enligt 18 § FRL, vilket skulle 

kunna benämnas som en ”slasktratt” i FRL. Någon beskrivning på hur detta fall skulle kunna 

konkretiseras kommer dock inte utvecklas i denna uppsats. 

Jag vill till sist uppmärksamma ytterligare ett av Andersson uppställda argument som talar 

mot att ABL verkligen skyddar borgenärer.
61

 Principen för det bundna kapitalet skall som 

beskrivet utgå från den senast fastställda balansräkningen. Balansräkningen är dock en 

sammanställning av historiska värden och speglar inte bolagets aktuella ekonomiska ställning. 

Genom försiktighetsregeln balanseras denna osäkerhet upp något, men försiktighetsregeln 

återspeglas också av historiska värden. Skulle exempelvis marknaden svikta kraftigt är 

således inte balansräkningen något att fästa någon betydande vikt vid. 

  

3. Amerikansk rätt – bakgrund och närmare om bolagsrätten i USA 

Det är lite missvisande att tala om en ”amerikansk rätt”, termen kan få läsaren att tro att det 

finns en uniform lagstiftning som gäller i alla amerikanska delstater, vilket inte är fallet. 

Läsaren måste således vara medveten om att vid studier av den amerikanska rätten, studeras 

ett drygt femtiotal rättssystem. Delstater har regleringsmakten i de flesta av rättsinstituten, 

dock med vissa undantag från grundlagstiftning som överförts till de federala organen.
62

  

Förutom några delstater, bygger rättstraditionen i delstaterna nästan helt på common-law, 

vilket leder till att varje delstat i princip har sitt egna common-law system. Det är dock inte 

ovanligt att andra delstater ”sneglar” på hur andra delstater löser en viss typ av spörsmål. 

Detta skall hållas i minne när en delstats lagstiftning studeras. 
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I slutet av 1800-talet började delstater att systematiskt göra deras aktiebolagsrätt mer attraktiv 

för företag, även om bolaget planerade att genomföra sina affärer i andra stater.
63

 

Lagändringar genomfördes i den mån att exempelvis avgifter sänktes och begränsningar av 

olika slag löstes upp, allt för att göra delstaten mer attraktiv för företag. Delstaten som 

lyckades bäst med att attrahera företag var Delaware, och idag är nästan hälften av alla bolag 

som är registrerade på New York börsen inkorporerade i Delaware.
64

  

I kommande avsnitt kommer jag att redogöra för hur två olika rättsregler ser på 

värdeöverföringar och dess skydd för borgenärer. Dels är det modellakten Model Business 

Corporation Act (MBCA), dels är det den kaliforniska rätten i form av California 

Corporations Code som är de rättsregler som är intressanta för denna uppsats. 

 

3.1 Model Business Corporation Act 

Redan 1928 gjordes ett försök att skapa en uniform bolagslag som skulle gälla för alla 

delstater, Uniform Business Corporation Act. Denna lag nådde inte någon nämnvärd 

framgång och implementerades bara helt i tre delstater.
65

 Det dröjde istället till runt 1950 då 

American Bar Association, Section for Business Law, Corporate Committee, arbetade fram en 

modellag som idag kallas MBCA
66

. Den senaste ändringen i MBCA är från 2005. MBCA har 

antagits av 29 stycken delstater och används ofta av jurister och domare som 

”inspirationskälla”. MBCA har till syfte att utgöra en flexibel, modern och regelbundet 

uppdaterad modellag, som kan antas delvis eller i sin helhet av delstaterna.
67

 

I MBCA stadgas inget krav på minimumaktiekapital, enär beloppets storlek ansågs vara 

slumpmässigt valt och otillräckligt till det åsyftade borgenärsskyddet. I praktiken tillmättes 

det inte heller någon betydelse, då kreditgivare istället förlitade sig på andra faktorer i bolaget 
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för att fastställa säkerheter i bolaget.
68

 Ett annat sätt att förklara aktiekapitalets brister, 

framfördes av Kummert som beskriver den “falska trygghet” som aktiekapitalet kan spegla: ” 

…that statutory systems founded on legal capital were essentially misleading insofar as they 

led creditors and senior security holders to believe that such systems operated to protect their 

interests.”
69

  

 

3.1.1 Värdeöverföringar enligt § 6.40 MBCA  

När bolaget skall genomföra en värdeöverföring, begränsas värdeöverföringens storlek av de i 

§ 6.40 MBCA uppställda bestämmelserna, där § 6.40 (c) (1)-(2) stadgar: 

(c) No distribution may be made if, after giving it effect: 

(1) the corporation would not be able to pay its debts as they become due in the usual course of 

business; or 

(2) the corporation’s total assets would be less than the sum of its total liabilities plus (unless the 

articles of incorporation permit otherwise) the amount that would be needed, if the corporation 

were to be dissolved at the time of the distribution, to satisfy the preferential rights upon 

dissolution of shareholders whose preferential rights are superior to those receiving the 

distribution. 

För att kunna genomföra en värdeöverföring, enligt § 6.40 (c) (1)-(2) MBCA, till bolagets 

aktieägare krävs således att bolaget genomför två tester, så kallad (dual) insolvency test. Det 

första steget i tvåstegsmodellen innebär att en värdeöverföring inte får genomföras om bolaget 

är, eller på grund av värdeöverföringen skulle bli, insolvent, jfr. § 6.40 (c) (1) Detta benämns i 

USA som insolvency in the equity sense; det vill säga att bolaget inte kan betala sina skulder 

när de förfaller.  

Det andra testet är ett insufficiens test; bolaget får inte genomföra en värdeöverföring om de 

totala skulderna överstiger de totala tillgångarna, så kallad insolvency in the bancruptcy sense, 

jfr. § 6.40 (c) (2) MBCA. På skuldsidan räknas också det kapital som skall delas ut till ägare 

av preferensaktier i händelse av likvidation, om bolaget har givit ut sådana.
70

 Detta test kallas 
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även balance sheet test, men enligt Andersson kan det endast talas om ett balance sheet test 

om bolaget har utgivit preferensaktier, annars är det fråga om en insufficiensprövning, eller i 

annan terminologisk term, balance sheet surplus test.
71

 Utgår vi från att bolaget inte har 

utgivit några preferensaktier innebär testet att en värdeöverföring inte får genomföras om det 

inkräktar på aktiekapitalet. En balance sheet surplus test bygger således på bolagets 

förmögenhetsställning som den redovisas i bolagets balansräkning.
72

 I dess lydelse, begränsar 

inte testet att bolaget gör anspråk på uppskrivningsfond och reservfond vid en 

värdeöverföring. Huruvida reservfonden kan tas i anspråk kan förklaras genom att den 

innefattar medel som vid aktieteckning överstiger aktiens nominella belopp. Givet dessa 

regler, kan en värdeöverföring genomföras med bolagets hela egna kapital förutom 

aktiekapitalet.
73

 Peterson och Hawker formulerar istället att så länge bolagets nettotillgångar 

påvisar ett positivt värde, är en värdeöverföring tillåten.
74

   

Bedömningen av bolagets tillgångar och skulder åvilar bolagets styrelse (board of directors), 

jfr. § 6.40 (d) MBCA
75

. De beslutsunderlag som ligger till grund för bedömningen är den 

redovisning som godkänts av revisor och följer amerikanska redovisningsstandarder såsom 

US GAAP och GAAP.
76

 I kommentaren till § 6.40 MBCA är dock styrelsen inte direkt 

bundna av dessa redovisningsprinciper. När beslut om en värdeöverföring får genomföras, har 

styrelsen till uppgift att förlita sig på expertutlåtande och den aktuella ekonomiska ställningen 

för bolaget, för att besluta om balance sheet surplus test ger vid handen att en värdeöverföring 

är tillåten eller ej.
77

 Vilken redovisningsstandard som används är således inte avgörande, det 

är istället rimligheten att tillämpa en redovisningsstandard som skall tillmätas betydelse.
78

 På 

                                                 
71

 Andersson J, Om vinstutdelning från aktiebolag – en studie av aktiebolagsrättsliga skyddsregler, sid. 117. 

72
 Andersson J, Om vinstutdelning från aktiebolag – en studie av aktiebolagsrättsliga skyddsregler, sid. 117. 

73
 Andersson J, Om vinstutdelning från aktiebolag – en studie av aktiebolagsrättsliga skyddsregler, sid. 117. 

74
 Peterson C & Hawker N, Does Corporate Law matter? Legal capital restrictions on stock distributions, sid. 

192. 
75

 § 6.40 (d) The board of directors may base a determination that a distribution is not prohibited under 

subsection (c) either on financial statements prepared on the basis of accounting practices and principles that 

are reasonable in the circumstances or on a fair valuation or other method that is reasonable in the 

circumstances. 
76

 Rickford J, Reforming the Capital, sid. 1017. 

77
 Model Business Corporation Act Annotated, sid. 6-60. 

78
 /…/ it only requires the use of accounting practices and principles that are reasonable in the circumstances. 

Model Business Corporation Act Annotated, sid. 6-60. 



26 

 

så vis ökar flexibiliteten hos bolaget och regeln blir mer dynamisk till att kunna inkorporeras i 

olika typer av bolag. 

Även om tvåstegsmodellen i insolvency test i sin uppbyggnad har fördelen att den är tämligen 

enkel, kan den dock kritiseras från olika synvinklar. För det första tillgodoser inte testet en 

konsekvent regel när det utdelningsbara beloppet skall bestämmas. De ”generösa” reglerna 

om vilken redovisningsstandard som kan användas av styrelsen kan missbrukas till den grad 

att värdeöverföringar som egentligen inte skulle få genomföras, kan med en annan 

redovisningsstandard vara fullt genomförbar. En enkel fråga är om bolaget skall använda sig 

av historiska värden som kan hänföras till den senaste balansräkningen eller marknadsvärdet 

när tillgångarna i bolaget skall värderas? Att låta styrelsen använda sig av alternativa 

värderingsmetoder kan därmed resultera i att borgenärsskyddets sätts åt sidan till aktieägarnas 

favör. 

För det andra tjänar insolvency test endast som ett verktyg till att säkerställa konkurs, medan 

ett mer önskvärt mål vore att förutsäga konkurs. Testen blir således blott ett verktyg att 

användas vid en process som borgenärerna kan använda sig av när de önskar erhålla kapital ur 

bolaget. För en borgenär som inte vill förlita sig på utgången av en rättstvist, krävs därför 

noggrann övervakning av bolaget, vilket i sig är relativt svårt och kostnadskrävande.
79

    

 

3.2 Värdeöverföringar enligt § 500 California Corporations Code    

Vare sig lagstiftningen stipulerar ett krav på aktiekapital eller ej, är det primära syftet med 

reglerna angående utdelningar att bolaget skall ha en förmögenhetsmassa till förmån för dess 

borgenärer. Förmögenhetsmassan ger i sin tur kreditgivare en möjlighet att bedöma om 

bolaget är kreditvärdigt eller ej. Jag har givit exempel på hur två olika rättssystem, ABL och 

MBCA, tenderar att behandla och upprätthålla borgenärsskyddet vid värdeöverföringar. 

Liknande lösningar presenteras i flertalet av rättssystemen, medan vissa avskiljer sig markant 

från de tu. För att erbjuda borgenärer ett reellt skydd för sina fordringar har Kalifornien, i 

motsatt riktning mot vad § 6.40 MBCA tenderat att gå, utarbetat skärpta regler som skiljer sig 

från övriga regleringar kring värdeöverföringar, vilket jag avser att presentera nedan.    
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Med den svenska regleringen i 17 kap. 3 § ABL och reglerna i § 6.40 MBCA i minnet, finns 

det i Kalifornien en variant som skiljer sig avsevärt från många andra regler kring 

värdeöverföringar, och som tar sikte på det utdelningsbara beloppets storlek. Syftet med 

regeln var att det inte ansågs att det tvåfaldiga test om insolvens och insufficiens gav ett reellt 

skydd för bolagets borgenärer. Lagstiftaren sökte därför att avhjälpa den osäkerhet som 

insolvency test gav, eftersom testet gav borgenärer intrycket av att de vara skyddade genom 

bolagets aktiekapital, /…/”by promulgating rules that will provide creditors and senior 

shareholders with the type of protection they thought they were getting from the legal capital 

system.”
80

 Det uppgavs även att värdeöverföringar baserat på reglerna kring aktiekapital var 

godtyckliga och kunde manipuleras till aktieägarnas fördel.
81

 

I ett försök att täcka de brister som insolvency test gav, trädde § 500 California Corporations 

Code (hädanefter Cal. Corp. Code) ikraft 1977, där kravet om aktiekapital lyftes ur 

lagstiftningen. Den senaste omarbetningen lyder under 1994 års ändringar. I avsaknad av krav 

på aktiekapital, ersatte lagstiftaren aktiekapitalet med två alternativa test, vilka alltid skall ses 

i ljuset av ett bakomliggande test om insolvens, equitable insolvency test. Insolvens testet 

återges i § 501 Cal. Corp. Code
82

. § 500 Cal. Corp. Code (a)-(c) stipulerar att:  

“Neither a corporation nor any of its subsidiaries shall make any distribution to the corporation's 

shareholders (Section 166) except as follows: 

   (a) The distribution may be made if the amount of the retained earnings of the corporation 

immediately prior thereto equals or exceeds the amount of the proposed distribution. 

   (b) The distribution may be made if immediately after giving effect thereto: 

   (1) The sum of the assets of the corporation (exclusive of goodwill, capitalized research and 

development expenses and deferred charges) would be at least equal to 1 1/4 times its liabilities 

(not including deferred taxes, deferred income and other deferred 

credits); and 

   (2) The current assets of the corporation would be at least equal to its current liabilities or, if the 

average of the earnings of the corporation before taxes on income and before interest expense for 
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the two preceding fiscal years was less than the average of the interest expense of the corporation 

for those fiscal years, at least equal to 1 1/4 times its current liabilities; provided, however, that in 

determining the amount of the assets of the corporation profits 

derived from an exchange of assets shall not be included unless the assets received are currently 

realizable in cash; and provided, further, that for the purpose of this subdivision "current assets" 

may include net amounts which the board has determined in good faith 

may reasonably be expected to be received from customers during the 12-month period used in 

calculating current liabilities pursuant to existing contractual relationships obligating those 

customers to make fixed or periodic payments during the term of the contract or, in 

the case of public utilities, pursuant to service connections with customers, after in each case 

giving effect to future costs not then included in current liabilities but reasonably expected to be 

incurred by the corporation in performing those contracts or providing service to utility 

customers. Paragraph (2) of subdivision (b) is not applicable to a corporation which does not 

classify its assets into current and fixed under generally accepted accounting 

principles. 

(c) The amount of any distribution payable in property shall, for 

the purposes of this chapter, be determined on the basis of the value at which the property is 

carried on the corporation's financial statements in accordance with generally accepted 

accounting principles.” 

Definitionen av vad som anses vara en värdeöverföring (distribution) återges i § 166 Cal. 

Corp. Code
83

. Med en värdeöverföring till aktieägare räknas alla överföringar i kontanter eller 

egendom utan ersättning, oavsett om det rör sig om vinstutdelning eller annat, med undantag 

för fondemissioner eller köp eller inlösen av bolagets aktier.   

Det första testet paragrafen ger återfinns i § 500 (a) Cal. Corp. Code; en värdeöverföring får 

endast ske med bolagets retained earnings
84

, det vill säga behållna vinstmedel. Behållna 

vinstmedel kan, med undantag för överkursfonden, likställas med fritt eget kapital. Saknas 

retained earnings, kan bolaget i det andra testet enligt § 500 (b) (1) och (2) genomföra en 

värdeöverföring endast om bolaget direkt efter värdeöverföringen disponerar tillgångar 

(exklusive goodwill, kapitaliserade forsknings- och utvecklingskostnader och förutbetalda 

kostnader) som minst motsvarar en och en fjärdedel (1,25) av bolagets totala skulder 
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(exklusive uppskjutna skatter, förutbetalda intäkter och krediter) och att bolagets 

omsättningstillgångar (current assets) minst motsvarar bolagets kortfristiga skulder (current 

liabilities). Tillgångarna måste även vara realiserbara när de byter tillgångsslag. 

Kombinationen mellan de två ekonomiska förhållanden i § 500 (b) (1)-(2), tillgångar kontra 

skulder och omsättningstillgångar kontra kortfristiga skulder, när ett bolags solvens och 

stabilitet skall bedömas, benämns ofta i den amerikanska doktrinen som financial distress 

eller bankruptcy prediction model, och modellen används exempelvis av långivare när det 

skall avgöras om bolaget är kreditvärdigt eller inte, samt av företagsledningen vid interna 

kontroller.
85

 Modellen ger således relativt klara riktlinjer för att beräkna det utdelningsbara 

beloppets storlek och försöker förhindra otillåtna värdeöverföringar innan bolaget riskerar att 

bli insolvent eller insufficient. Häri märks ganska klart en skillnad från § 6.40 MBCA, som 

enligt Ben-Dror endast tjänade som verktyg till att säkerställa konkurs, jfr. 3.1.1 in fine.     

Vilka är regelns förtjänster och på vilka sätt kan den kritiseras? Lagregeln skapades, som 

nämnt ovan, till följd av att de tidigare reglerna i såväl MBCA som andra delstatliga regler 

kring värdeöverföringar inte ansågs ge ett reellt skydd för borgenärer. Denna regel i dess 

lydelse gör inte någon skillnad på storleken på bolaget som skall företa en värdeöverföring, 

varför man kan anse att lagregeln är mer dynamisk än exempelvis § 6.40 MBCA och 17 kap. 

3 § ABL.  

Vilka svagheter kan riktas mot § 500 Cal. Corp. Code? Börjar vi med § 500 (a), utdelning får 

endast ske med retained earnings, korrelerar inte retained earnings alltid med bolagets 

finansiella ställning i den bemärkelsen att trots att bolaget har retained earnings kan det inte 

förutsättas att bolaget är solvent, även om det möjligtvis kan presumeras att så är fallet. I Ben- 

Drors artikel om empiriska studier kring borgenärsskyddet och § 500 Cal. Corp. Code visade 

det sig att ett väsentligt antal av de i studien undersökta bolag som gått i konkurs, nära inpå 

konkursen hade retained earnings.
86

   

Det föreligger också risker i det andra alternativa testet, i synnerhet § 500 (b) (2) när 

omsättningstillgångar skall minst uppgå till bolagets kortfristiga skulder. Ett bolag som har 
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stort låneutrymme eller som snabbt kan kapitalisera anläggningstillgångar har möjlighet att 

manipulera förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder, dels genom att 

lägga om lånen till långfristiga skulder, dels genom att sälja av anläggningstillgångar där 

inkomster omvandlas till omsättningstillgångar. Genom att bolaget företar så kallad ”window 

dressing” kan bolaget betala av en kortfristig skuld, och på så sätt öka ration mellan bolagets 

omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.
87

 Resonemanget borde dock inte ha någon 

nämnvärd betydelse enligt mig, eftersom lagregeln accepterar en värdeöverföring så länge 

ration mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder är minst 1:1. 

Vad som kan vara värt att nämnas när § 500 Cal. Corp. Code kritiseras, är att den är 

förhållandevis kostnadskrävande. Medan § 6.40 MBCA tillåter en form av reasonableness vid 

bedömning av ett bolagets tillgångar, jfr. 3.1.1, kräver § 500 Cal. Corp. Code att en 

värdeöverföring beräknad enligt § 500 (b) endast är applicerbar om bolaget tillämpar 

redovisningsprinciper och följer god redovisningssed. Innan bolaget kan föreslå en 

värdeöverföring måste en kassaflödesanalys av deras in- och utbetalningar på kort sikt 

analyseras, vilket kan resultera att bolaget på grund av den anledningen blir insolvent.
88

 

 

4. Analys 

I de föregående kapitlen har jag visat på hur svensk rätt, modellakten MBCA och kalifornisk 

rätt tenderar att begränsa värdeöverföringar till skydd för borgenärerna. Det betonas vid 

studier av varje rättssystem att skyddet för borgenärer är det primära syftet när en 

värdeöverföring bedöms vara lovlig eller olovlig, samt hur mycket av bolagets kapital som 

kan användas för värdeöverföringar till aktieägarna. Hur begränsningarna lagtekniskt är 

utformade för att nå det primära syftet skiljer sig markant från varandra. I svensk rätt är 

skyddet för det egna bundna kapitalet en väl etablerad princip. Principen har dock utsatts för 

kritik, främst aktiekapitalets betydelse för borgenärer. Det visar sig också att när en borgenär 

bedömer ett bolags kreditvärdighet tillmäts aktiekapitalet inte någon större betydelse. Det kan 

således ifrågasättas om lagstiftaren bör tänka i nya banor angående borgenärsskyddet och 
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anpassa skyddet efter regler som på ett mer reellt sätt skyddar borgenärer. Att finna en 

optimal lösning kring problematiken kring värdeöverföringar torde dock vara svår att finna, 

för även om det primära syftet är att skydda borgenärer, finns det fler intressenter vars 

rättigheter också bör skyddas. 

I den komparativa delen av analysen har jag för avsikt att jämföra de svenska reglerna med de 

regler som Kalifornien uppställer vid värdeöverföringar, enär dessa skiljer sig markant från 

ABL. Eftersom praxis inte bidrar till att skönja ett mönster åt vilket håll den svenska 

aktiebolagsrätten tenderar att luta sig åt, ger en analys av praxisen inte någon vägledning i 

denna analys. Analysen kommer därför att ta bäring på utvalda aspekter som möjligtvis ter sig 

annorlunda beroende vilken lagregel som studeras. De aspekter som kommer analyseras 

härrör från tidigare uttalad kritik mot de olika lagreglernas syfte att begränsa 

värdeöverföringar till skydd för bolagets borgenärer. 

 

4.1 Svenskt aktiekapital kontra avsaknaden av legal capital 

Frågan kring aktiekapitalets existens och storlek har varit uppe för diskussion vid många 

tillfällen. Den senaste i raden av förändring av aktiekapitalet skedde den första april 2010, där 

kravet på ett minsta aktiekapital för privata aktiebolag sänktes från 100 000 SEK till 50 000 

SEK. Jag vill påstå att aktiekapitalet har spelat ut sin roll som borgenärsskydd i svensk rätt. 

Stödet för detta påstående grundar sig dels på kontakter vid de större bankerna i Sverige, där 

aktiekapitalet endast är en parameter att ta hänsyn till vid en bedömning av ett bolags 

kreditvärdighet. Istället ligger fokuseringen på en samlad bild av bolagets ekonomiska 

ställning, där vissa nyckeltal, såsom soliditet och rörelsemarginal, tillmäts större betydelse än 

andra. Endast när ett bolag är i uppbyggnadsfas och inte har några historiska värden att 

bedöma, tillmäts aktiekapitalet en marginell större betydelse än vad ett redan etablerat bolags 

aktiekapital tillmäts. Aktiekapitalets betydelse varierar även i vilken bransch bolaget befinner 

sig, där det krävs att bolaget klarar stora konjunktursvängningar. 

I Kalifornien avskaffades kravet på aktiekapital för länge sedan och i MBCA stadgas det idag 

inget minimumkrav på aktiekapitalet. Argumenten som fördes vid den tiden är desamma som 

förs av motståndarna i svensk doktrin idag. Någon empirisk undersökning angående 

aktiekapitalets betydelse före och efter avskaffandet av minimum kravet på aktiekapital har 
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jag dock inte kunnat finna. Vad som istället kan anföras i denna fråga, är att den kaliforniska 

rätten inte tillmäter någon vikt vid vissa speciella bokföringsposter, dock med vissa undantag, 

som kan användas eller inte får inskränkas när det utdelningsbara beloppets storlek skall 

avgöras, men även för lovligheten för värdeöverföringen. § 500 Cal. Corp. Code baserar 

istället begränsningen av beloppet till dels retained earnings, dels, om inte bolaget har 

retained earnings, bolaget skall disponera över tillgångar som motsvarar minst 1,25 gånger 

skulderna (samt att omsättningstillgångarna skall minst vara lika stora som bolagets 

kortfristiga skulder). En mer ekonomisk prägel kan därför skönjas vid bedömningen av en 

värdeöverförings lovlighet och beloppsstorlek. Detta torde, vid en jämförelse med svensk rätt, 

inte vara missgynnande för borgenärerna, snarare tvärtom. Genom regeln i  

§ 500 Cal. Corp. Code anser jag att borgenärerna skyddas avsevärt mer än vad den svenska 

modellen uppställer. Visserligen kompletteras beloppsspärren i 17 kap. 3 § ABL av 

försiktighetsregeln, men i paritet med den kaliforniska modellen får den svenska modellen 

anses vara mer abstrakt i förhållande till § 500 Cal. Corp. Code. Genom att bolagets tillgångar 

skall minst motsvara 1,25 gånger bolagets skulder torde regeln som § 500 Cal. Corp. Code ger 

för handen, begränsa det utdelningsbara beloppet mer än vad beloppsspärren tenderar att 

skydda. Ett exempel får illustrera skillnaderna mellan de två modellerna. Vi föreställer oss att 

ett aktiebolag har 500 000 i totala tillgångar, där tillgångarna är fördelade på 350 000 i skulder 

och 150 000 i eget kapital, där 50 000 av det egna kapitalet är bundet kapital och 100 000 är 

fritt eget kapital. Givet dessa parametrar kan bolaget enligt den svenska beloppsspärren dela 

ut 100 000 till sina aktieägare, vilket motsvarar fritt eget kapital. Enligt den kaliforniska 

modellen kan endast 62 500 delas ut till aktieägarna, eftersom tillgångar uppgående till 

437 500 måste täckas för att nå regeln om 1,25 gånger skulderna och lämnar således endast 

62 500 kvar till aktieägarna.  

Om parametrarna ändras till att den grad att beloppsspärren begränsar storleken på det 

utdelningsbara beloppet mer än vad § 500 Cal. Corp. Code gör, innebär detta att borgenärerna 

åtnjuter ett större skydd än vad § 500 Cal. Corp. Code uppställer? Jag anser att svaret torde 

vara nekande. Begränsningen av beloppets storlek är inte helt avgörande för att bedöma om 

ett regelsystem är bättre lämpat för att skydda bolagets borgenärer. Det torde vara lika viktigt 

att kunna förutse och riskbedöma om ett bolag klarar att infria sina åtaganden efter 

värdeöverföringen som det är att kunna beräkna hur mycket ett bolag lovligen kan dela ut. 

Visserligen besitter både den svenska modellen och den kaliforniska modellen krav på att 

bolaget inte får genomföra värdeöverföringar till den grad att bolaget blir insufficient, 
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skulderna får inte överstiga tillgångarna. I § 500 (b) (2) Cal. Corp. Code. ges dock ett förstärkt 

sufficienskrav, tillgångarna skall som tidigare nämnt överstiga skulderna 1,25 gånger för att 

en värdeöverföring skall få äga rum. Sufficienskravet i svensk rätt ges endast indirekt genom 

principen om det bundna egna kapitalet.
89

 Vad som menas med ett indirekt sufficienskrav bör 

förklaras närmare. Ett aktiebolags egna kapital är skillnaden mellan dess tillgångar och 

skulder. Är tillgångarna lika stora som skulderna, har således inte bolaget något eget kapital. 

Med principen om skyddet för det bundna egna kapitalet och kravet på aktiekapital, förutsätts 

det därigenom att bolaget alltid besitter ett eget kapital, vilket i sin tur innebär att tillgångarna 

alltid måste vara större än skulderna. Således ger den kaliforniska modellen ett mer uttalat 

skydd för bolagets borgenärer, eftersom den kräver att bolaget är tvunget att disponera över en 

större mängd tillgångar än vad den svenska modellen uppställer. 

§ 501 Cal. Corp. Code stadgar att bolaget inte får genomföra en värdeöverföring om bolaget 

är, eller genom värdeöverföringen skulle bli, insolvent. Lagregeln saknar motsvarighet i 

svensk rätt. Möjligtvis skulle solvensprövningen kunna härledas till försiktighetsregeln i 17 

kap. 3 § 2 st. p. 2 där bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt skulle 

kunna inbegripas att en värdeöverföring inte är lovlig om bolaget är, eller genom 

värdeöverföringen blir, insolvent. I propositionen synes det dock inte vara vad lagstiftaren 

avser med dessa rekvisit, varför det får anses vara aningen krystat att försöka härleda 

solvenskravet till denna punkt, jfr. 2.5.1. Rekvisitet likviditet tar dock sikte på bolagets 

kortsiktiga betalningsförmåga, men jag anser att det bör skiljas från solvensprövningen. Jag 

skulle i vart fall inte vilja dra den slutsatsen att rekvisitet likviditet kan jämställas med 

insolvens. Likviditetsrekvisitet tar bäring på att bolaget inte får genomföra en värdeöverföring 

till den grad att bolaget blir illikvid, medan insolvens, om definitionen av insolvens härleds 

till 1 kap. 1 § 2 st. konkurslagen
90

, innebär att betalningsoförmågan också måste vara icke 

tillfällig. Solvensprövningen får således anses vara en förstärkning av borgenärsskyddet, 

eftersom svensk rätt endast förlitar sig på ett indirekt sufficienskrav och likviditetskrav, 

medan bolag som lyder under den kaliforniska bolagsrätten möter enligt min mening tre 

”hinder” som måste passeras innan en värdeöverföring kan äga rum. De tre hindren är således 

först ett sufficienskrav, tillgångarna måste överstiga de totala skulderna 1,25 gånger, dels ett 
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likviditetskrav där omsättningstillgångarna måste vara minst lika stora som de kortfristiga 

skulderna, dels ett solvenskrav i § 501 Cal. Corp. Code.   

 

4.2 Rättsreglernas förmåga att anpassas efter bolagets storlek 

4.2.1 Flexibiliteten i 17 kap. ABL och § 500 Cal. Corp. Code 

I ABL skiljer lagstiftaren på privata och publika aktiebolag. Skillnaden består främst i kravet 

på aktiekapitalets storlek. Oavsett om ett aktiebolag är privat eller publikt, behöver det inte 

nödvändigtvis dras den slutsatsen att ett publikt bolag har en större omsättning än privata 

bolag. Någon skillnad på ett aktiebolags storlek görs således inte. Jag vill därför mena att 

ABL inte tillhandahåller en dynamisk lösning som kan anpassas för varje aktiebolags 

ekonomiska ställning inom ABL:s ramar.  

Ser vi till beloppsspärren i 17 kap. 3 § 1 st. ställs kravet endast på att det bundna egna 

kapitalet skall vara oinskränkt efter värdeöverföringen. Storleken på bolaget spelar vid denna 

regel en betydande roll. Ett bolag som omsätter betydande summor och i sin tur har fritt eget 

kapital som i relation till det bundna egna kapitalet är avsevärt mycket större, kan således 

värdeöverföringar genomföras till aktieägarna som direkt missgynnar borgenärerna. Här skall 

dock anmärkas att kreditgivare i realiteten ofta ställer krav på högre aktiekapital beroende på 

bolagets storlek. Kort sagt kan därmed sägas, att stora aktiebolag gynnas av beloppsspärren i 

den meningen att det bundna egna kapitalet blir, i relation till verksamhetens omfattning, av 

mindre betydelse. ABL uppställer inte heller, från och med den nu gällande aktiebolagslagen, 

några krav på avsättningar till reservfonden, vilket jag anser hade varit till borgenärernas 

fördel, om än marginellt. 

Den flexibilitet som kan skönjas vid värdeöverföringar är försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § 2 

st.  1 p. ABL, där krav på storleken av det egna kapitalet ställs beroende på verksamhetens art, 

omfattning och risker. Ett aktiebolag som är konjunkturberoende kan således ha ett krav på 

högre eget kapital. Storleken på verksamheten kan också vara avgörande för dess krav på 

”marginal” i form av ett större eget kapital.   

Huruvida § 500 Cal. Corp. Code är mer anpassad efter ett bolags storlek, eller annorlunda 

uttryckt, hur dynamisk lagrummet är och dess förmåga att anpassas efter ett bolags storlek, 
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kan följande nämnas. I den svenska modellen ges förmågan att vara en dynamisk lagregel 

genom försiktighetsregeln, men jämfört med § 500 Cal. Corp. Code (b) är försiktighetsregeln 

mer svårtillämpad, eftersom den tar sikte på bedömningar av yttre och inre faktorer hos 

bolaget. § 500 Cal. Corp. Code och dess rekvisit tar inte bäring på några utomstående 

faktorer, utan tillmäter istället betydelse vid vissa poster i bolaget. Oavsett bolagets storlek 

och dess branschtillhörighet är ett bolag som lyder under den kaliforniska modellen bundet att 

disponera över, om bolaget inte disponerar över retained earnings, en och en fjärdedel av 

tillgångarna kontra dess totala skulder samtidigt som omsättningstillgångarna skall minst 

motsvara bolagets kortfristiga skulder. Bolagets ekonomiska ställning är således det som skall 

analyseras innan en värdeöverföring får äga rum. Genom detta tillvägagångssätt, anser jag att 

Kalifornien, genom § 500 Cal. Corp. Code, har löst problematiken som andra rättssystem inte 

har förmått att kontrollera.   

Jämför vi den kaliforniska modellen med vad § 6.40 MBCA stadgar, när lagregelns 

dynamiska förmåga diskuteras, skiljer sig de markant från varandra. Så länge bolaget har 

nettotillgångar i bolaget och ingen risk för insolvens föreligger, är en värdeöverföring tillåten. 

§ 6.40 MBCA tar således även sikte på bolagets ekonomiska ställning i relationen mellan 

tillgångar och skulder. Bolagets riskexponering och branschtillhörighet har inte en 

framträdande roll i detta sammanhang. Skillnaden ligger i, något förenklat, storleken på det 

belopp som kan användas för värdeöverföringar, där den kaliforniska modellen förbehåller ett 

större belopp vid värdeöverföringar.  

Enär många delstater har valt att implementera MBCA i deras bolagsrätt kan det anses vara en 

trend att vid bedömningen av en värdeöverföring i USA är posterna i balansräkningen de som 

är avgörande. Visserligen ser den svenska rätten till posterna i balansräkningen samt till de 

faktorer som kan påverka bolaget utifrån. Detta borde innebära att den svenska modellen är 

mer utförlig än vad MBCA och den kaliforniska modellen är. Det kan förvisso anses att så är 

fallet, men vad som bör anmärkas är vilka poster i balansräkningen som rättssystemen tar 

sikte på. Eftersom beloppsspärren i ABL endast inriktar sig på det bundna egna kapitlet, krävs 

det att försiktighetsregeln träder in och kompletterar beloppsspärren till att utöka 

begränsningen av en värdeöverföring, genom att inbegripa en bedömning av de rekvisit som 

anges i 17 kap. 3 § 2 st. ABL. MBCA och Cal. Corp. Code angriper istället bolagets 

ekonomiska ställning i sin helhet. Genom att bedöma ett bolags förmåga att genomföra 

värdeöverföringar i relationen mellan tillgångar och skulder, täcker reglerna i de två 
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amerikanska rättssystemen ett bredare spektrum av ett bolags ekonomiska ställning än vad 

den svenska modellen gör, och bedömningen av de större posterna leder även till att regeln 

inte behöver kompletteras med en regel likt försiktighetsregeln. Storleken på bolaget leder 

således inte till att ett bolag gynnas eller missgynnas av reglerna i MBCA och Cal. Corp. 

Code, beräkningen är ändock konstant.  

 

4.3 Konsekvenser av vissa i balansräkningen upptagna poster 

För att knyta an till diskussionen angående den betydelse vissa poster i balansräkningen har 

för att bedöma om en värdeöverföring kan genomföras och om den är lovlig, har jag för avsikt 

att i detta avsnitt närmare studera vissa specifika poster i balansräkningen som tas upp i 

balansräkningen i svensk rätt, men som är undantagna vid beräkningen av en värdeöverföring 

i § 500 Cal. Corp. Code. 

Andersson för i sin avhandling kritik mot att vissa tillgångar inte består av något egentligt 

värde, särskilt ur borgenärsskydds synpunkt. Han inriktar sig speciellt på goodwill och 

forsknings- och utvecklingskostnader och dess förmåga att aktiveras som immateriella 

anläggningstillgångar
91

.
92

 Som jag nämnde i avsnitt 2.5.2 är det endast förvärvad goodwill 

som får tas upp som en tillgång i balansräkningen, internt upparbetad goodwill får ej tas upp 

som en tillgång i balansräkningen, jfr. RR
93

 1:53 och 15:36. Således hänförs vidare diskussion 

kring goodwill till det övervärde som betalats vid ett företagsförvärv och som inte kan 

anknytas till en specifik tillgång. 

Problemet som aktualiseras vid aktivering av dessa tillgångar är att tillgångarna inte är 

förankrade i något egentligt värde och borgenärer tenderar att inte erhålla något nämnvärt 

skydd för dessa tillgångar om goodwill och forsknings- och utvecklingskostnader hänförs till 

det bundna kapitalet. För att kunna erbjuda borgenärer ett reellt skydd vill jag mena att det 

kapital som är förbehållet borgenärer i form av det bundna kapitalet, bör bestå av mer reella 

värden, vilket jag inte anser att varken goodwill eller forsknings- och utvecklingskostnader är. 
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De medel som använts för betalningen av övervärdet minskar de totala tillgångarna och byts 

ut mot en goodwill post som balanseras upp genom eget kapital. Goodwillvärdet vill jag 

därför mena, är endast bestående av icke-realiserbar tillgång som möjligtvis kan ge framtida 

ekonomiska fördelar, men eftersom detta inte kan presumeras till den grad att den är 

tillförlitlig, är den som borgenärsskydd inte någon post som gynnar borgenärerna, samtidigt 

som goodwill inte kan hänföras till något reellt värde.   

Synar vi vad § 500 Cal. Corp. Code explicit undantar vid beräkning av en värdeöverföring 

skall det på tillgångssidan exkluderas poster som goodwill, kapitaliserade forsknings- och 

utvecklingskostnader och förutbetalda kostnader, och på skuldsidan skall uppskjutna skatter, 

förutbetalda intäkter och krediter inte tas med i beräkningen. Poster som inte direkt kan 

realiseras eller är osäkra undantas därmed explicit i lagregeln. Det får anses att den 

kaliforniska modellen strävar mot att undanta poster som kan vara av tvivelaktigt värde och 

istället fokusera på mer ”trovärdiga” poster i balansräkningen. Skyddet för borgenärer torde 

därmed skyddas på ett mer reellt plan, eftersom risken för att medel som hänförs till 

tvivelaktiga värden inte får användas i beräkningen av det utdelningsbara beloppets storlek. I 

jämförelse med § 6.40 MBCA torde § 500 Cal. Corp. Code bereda ett mer reellt skydd för 

borgenärerna, ty lagregeln i MBCA inte undantar specifika poster, utan förlitar sig till dual 

insolvency test, som beskrivits i 3.1.1. 

Både den svenska och kaliforniska rätten stadgar att ett bolag som önskar företa en 

värdeöverföring skall göra bedömningar utifrån bolagets balansräkning; en balansräkning som 

skall följa god redovisningssed. Jämför vi både den svenska och kaliforniska modellen i de 

objektiva rekvisiten i lagrummen, principen om skyddet för det egna bundna kapitalet i ABL 

kontra tillgångar som minst motsvarar 1,25 ggr skulderna och omsättningstillgångar som 

minst är lika stora som de kortfristiga skulderna i Cal. Corp. Code, vill jag mena att den 

kaliforniska modellen kan riskera att utsättas för manipulation i balansräkningen. Även om 

bolaget upprättar en balansräkning som följer god redovisningssed. I och med att § 500 Cal. 

Corp. Code uppställer tillgångar och skulder och omsättningstillgångar och kortfristiga 

skulder mot varandra, kan det finnas ett intresse hos bolaget att exempelvis binda om 

kortfristiga skulder till långfristiga skulder och på så vis få balansräkningen att svara mot de 

uppställda kraven på när bolaget får genomföra en värdeöverföring. Det förutsätter dock att de 

långfristiga skulderna inte ökas till den grad att tillgångarna inte motsvarar 1,25 ggr de totala 

skulderna. Denna risk torde inte uppkomma i svensk rätt. Det som kan manipuleras, om vi 
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fokuserar på skyddet för det egna bundna kapitalet i 17 kap. 3 § 1 st., är om bolaget innan de 

skall fastställa en balansräkning omvandlar bundet eget kapital till fritt eget kapital. Önskar 

bolaget minska aktiekapitalet aktiveras dock 20 kap. ABL med dess krav på registrering och 

kallelse på borgenärer, vilket försvårar denna typ av manipulation. Enligt 20 kap. 30 § ABL 

får inte bolaget företa vinstutdelning under tre år efter registrering av beslut om en minskning 

av aktiekapitalet. För att aktiekapitalet eller reservfonden skall kunna minskas, krävs det att 

aktiekapitalet och reservfonden, främst, endast får användas om bolaget inte har fritt eget 

kapital att täcka en förlust, 20 kap. 1 och 35 § § ABL. Givet dessa regler kring skyddet för det 

egna bundna kapitalet, vill jag påstå att borgenärer i detta avseende är mer skyddade än 

borgenärer till ett bolag som tillämpar § 500 Cal. Corp. Code. Någon empirisk undersökning 

på hur vanligt förekommande manipulation i balansräkningen, både i såväl svensk som 

kalifornisk rätt, i syfte att företa värdeöverföringar har jag dock inte lyckats finna. 

 

4.4 Borgenärers skydd vid värdeöverföringar – en fråga om kostnader? 

Det kan anses befogat att diskutera värdet av att bedöma hur mycket ett bolag kan dela ut till 

sina aktieägare. Det är sålunda fråga om det kan anses vara ekonomiskt försvarbart att 

utredningar om bolaget kan genomföra en värdeöverföring skall ske till vilket pris som helst 

för att uppnå det primära syftet; att bereda borgenärer ett skydd mot värdeöverföringar. Svaret 

torde vara nekande. Kritik har riktats mot § 500 Cal. Corp. Code att den är kostnadskrävande 

för att beräkna om bolaget kan genomföra en värdeöverföring, samt hur mycket bolaget 

lovligen kan dela ut. Kritiken får till viss del anses vara befogad, beroende på vad man jämför 

med. Kummert ställer § 6.40 MBCA och § 500 Cal. Corp. Code mot varandra och jämför 

MBCA:s grad av reasonbleness (inget krav på bolaget skall tillämpa god redovisningssed,  

jfr. 3.1.1) mot § 500 Cal. Corp. Code:s krav på att bolaget skall tillämpa god 

redovisningssed
94

, och anser att MBCA:s modell är mindre kostnadskrävande än vad den 

kaliforniska modellen uppställer. En strävan efter kostnadseffektivitet torde alltid ligga i 

framkant, det gynnar även borgenärerna i form av att mer medel stannar i bolaget, men det 

torde inte vara helt uteslutet att kostnader uppstår när beräkningar måste göras för att 

bestämma det utdelningsbara beloppets storlek. Jag vill därför mena att denna jämförelse inte 
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ligger den kaliforniska modellen till last, snarare tvärtom, eftersom det visar på en strängare 

kontroll av bolagets ekonomiska förhållanden innan en värdeöverföring kan äga rum. Även 

om Kaliforniens krav på att bolag skall tillämpa god redovisningssed är mer 

kostnadskrävande än MBCA:s modell, torde således § 500 Cal. Corp. Code bereda borgenärer 

ett bättre skydd.  

Jämför vi med svenska bolagsrätten med den kaliforniska anser jag att de inte skiljer sig åt i 

fråga om kostnader i samband med dess krav på redovisningsformer. Ett aktiebolag är enligt  

2 kap. 1 § BokfL
95

 bokföringsskyldigt och bokföringen skall fullgöras enligt god 

redovisningssed, 4 kap. 2 § BokfL. Således uppställer både svensk rätt och kalifornisk rätt 

krav på att bolaget följer vissa redovisningsrättsliga principer. Visserligen är kravet 

kostnadsdrivande, men kostnaden kan inte anses vara negativ i den meningen att det kan 

ifrågasättas om detta krav skall lyftas ur lagstiftningen. En ordnad bokföring som följer vissa 

accepterade former ger även intrycket av bolaget tar mer ansvar för sina ekonomiska 

förehavanden. Med det sagt menar jag dock inte att MBCA och dess utformning 

nödvändigtvis är oansvarig, men borgenärer torde möjligtvis känna en viss mån av ökad 

trygghet när de vet att bolaget är styrt av vissa redovisningsrättsliga principer.  

 

4.5 17 kap. 3 § ABL och § 500 Cal. Corp. Code – objektiva och subjektiva 

bedömningar 

Eftersom försiktighetsregeln i svensk bolagsrätt tar bäring på flertalet faktorer vid bedömning 

av en värdeöverföring, finns risken att regeln tenderar att bli rörig och svårtillämpad. En klar 

riktlinje föreligger inte, vilket leder till att en individuell prövning för varje enskilt bolag 

måste genomföras, något som dock inte uteslutande behöver ha en negativ prägel, men i det 

här sammanhanget finner jag att så är fallet. Som försiktighetsregeln är utformad, förutsätter 

den en subjektiv bedömning av ett bolags förehavanden, låt vara att bedömningen i 

lagrummet visar på en objektiv bedömning. För att fastställa om en värdeöverföring får 

genomföras krävs dock att en bedömning i det enskilda fallet företas. Vi kan således tala om 

att regeln inte är mätbar, eftersom vi inte endast genom att studera rekvisiten kan beräkna om 

en värdeöverföring är genomförbar.  
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Om vi kan anse att försiktighetsregelns rekvisit inte är mätbara, vill jag påstå att § 500 Cal. 

Corp. Code är mer lämpad för dessa situationer. Disponerar inte bolaget över retained 

earnings skall bolaget efter värdeöverföringen disponera över tillgångar som motsvarar minst 

1,25 ggr skulderna och omsättningstillgångarna skall minst motsvara bolagets kortfristiga 

skulder. Normen kan därmed sägas vara objektiv och mätbar redan genom att studera 

lagrummet.  

Studerar vi lagrummet i § 500 Cal. Corp. Code och jämför det med 17 kap. 3 § ABL, får det 

anses att den kaliforniska modellen tenderar att ge läsaren en bättre uppfattning om 

begränsningen vid värdeöverföringar, samtidigt som bolaget har en bättre möjlighet att 

bestämma det utdelningsbara beloppets storlek på ett mer tillfredsställande sätt än vad den 

svenska modellen ger vid handen, i synnerhet försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § 2 st. ABL. 

Genom att studera lagtexten kan läsaren få en uppfattning om vad som krävs för att bolaget 

skall få företa en värdeöverföring och vilka poster i balansräkningen som bedömningen skall 

baseras på. Jag vill därmed mena på att lagrummet ger en mer objektiv bedömning av 

regleringen, i jämförelse med den svenska modellen. Det krävs således inte någon egentlig 

”djupdykning” i bolagets riskexponering, bolagets omfattning eller vilken bransch bolaget 

befinner sig i för att både bedöma och besluta om en värdeöverföring lovligen kan företas.  

§ 500 Cal. Corp. Code får därmed anses ha den fördelen att ett bolag, redan vid en studie av 

lagrummet, kan förutse om bolaget har möjlighet genomföra en värdeöverföring, som 

samtidigt är lovlig.  

 

5. Slutsats 

Jag hoppas att läsaren i detta skede fått en god uppfattning om de olika rättsreglernas 

utformning, dess förtjänster och dess brister. I kapitel 4 har jag försökt att ge min syn på den 

kritik som givits i de olika rättssystemen. I detta avsnitt har jag för avsikt att ge en lösning 

som jag anser skulle kunna anpassas i svensk rätt och som möjligtvis skulle kunna undanröja 

alla avtal som borgenärer eller kreditgivare måste utforma i syfte att tillvarata sina intressen i 

bolaget.  

Som borgenärsskyddet är utformat i svensk rätt de lege lata, anser jag att det inte är ett 

tillräckligt skydd som lagstiftaren utformat i form av beloppsspärren och försiktighetsregeln i 
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17 kap. 3 § ABL, det föreligger alltför stora brister i detta system, varför en omarbetning av 

det befintliga systemet borde ses över. Detta har förvisso varit uppe för behandling, men 

lagstiftaren fokuserar alltför ofta på diskussion kring aktiekapitalets existens eller storlek. 

Kravet på ett minimumaktiekapital har i många rättsystem lyfts ur lagstiftningen, eftersom det 

inte fyller sitt primära mål; att skydda borgenärer. Vore det inte mer lämpligt att aktiekapitalet 

tas bort ur den svenska lagstiftningen och byts ut mot en mer modern syn på borgenärsskydd 

vid värdeöverföringar? Jag vill mena på att den kaliforniska modellen i form av § 500 Cal. 

Corp. Code är en mer modern lösning kring problematiken kring borgenärsskyddet vid 

värdeöverföringar. I Ben-Drors artikel kritiseras dock modellen för att den, genom en 

empirisk undersökning, inte ger det skydd för borgenärer som den är menad att vara. Likväl 

finner Ben-Dror att den har brister när man talar om att den möjliggör för ett bolag att 

förutspå om en värdeöverföring kan äga rum. Den får dock anses fylla sin funktion som 

borgenärsskydd på ett mer reellt plan jämfört med den svenska modellen. 

Frågan är vilken modell som skulle kunna införas i ABL och ersätta de nu gällande reglerna 

kring värdeöverföringar. I lagtexten kan det anses vara lämpligt, och möjligtvis frestande, att 

applicera § 500 Cal. Corp. Code i svensk rätt, vilket säkerligen skulle trygga borgenärer mer 

än det skydd som erbjuds i ABL. Man bör dock beakta och behandla de brister som den 

kaliforniska modellen har. Att erbjuda en optimal lösning på problemet torde som jag tidigare 

nämnt vara svår att finna, ty alla olika intressenter vill ha sin ”bit av kakan”, kanske främst 

aktieägare; ett aktiebolags huvudsyfte är trots allt att generera vinst åt sina aktieägare. Det 

skulle således vara orimligt om alla tillgångar skulle vara avsatta till borgenärernas fördel. Jag 

finner det dock inte orimligt att lyfta fram den kaliforniska modellen som ett möjligt substitut 

till 17 kap. 3 § ABL, om än med vissa ändringar.  

De lege lata besitter § 500 Cal. Corp. Code vissa brister som det skulle vara önskvärt att 

“täppa till” innan den kodifieras i svensk rätt. Lagrummet stadgar som tidigare nämnt att ett 

bolag endast får genomföra en värdeöverföring med retained earnings eller, om bolaget 

saknar retained earnings, skall bolaget efter värdeöverföringen disponera tillgångar som 

överstiger 1,25 gånger dess skulder samtidigt som omsättningstillgångarna skall minst vara 

lika stora de kortfristiga skulderna. Var för sig kritiseras den för att inte vara ett fullgott skydd 

för borgenärer. En alternativ lösning till kritiken skulle kunna vara att koppla ihop de båda 

alternativen. Det skulle således kräva att ett bolag måste ha retained earnings (behållna 

vinstmedel) samtidigt som bolaget måste uppfylla de finansiella ration i  
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§ 500 (b) Cal. Corp. Code som förut var ett alternativ till om bolaget saknade retained 

earnings. Detta alternativ tas upp av Ben-Dror, men endast som en kortsiktig lösning.
96

 Jag 

vill istället mena att denna modell mycket väl skulle kunna appliceras i svensk rätt och ersätta 

de nu gällande reglerna för borgenärsskydd vid värdeöverföringar.  

Denna alternativa lösning innebär inte oväntat en strängare reglering kring värdeöverföringar, 

vilket skulle kunna innebära intressekonflikter, i synnerhet från aktieägare som tenderar att 

erhålla exempelvis mindre i vinstutdelning. Att mer medel innehålls i bolaget behöver dock 

inte nödvändigtvis vara negativt för aktieägaren. En aktieägare kan, om vi förutsätter att 

bolaget är publikt, erhålla medel från bolaget på två sätt, antingen genom en värdeöverföring 

eller om aktierna stigit i värde under innehavstiden och aktieägaren säljer aktierna. Om mer 

medel behålls i bolaget på grund av en restriktiv värdeöverföringsregel, torde det innebära att 

värdet på aktierna i bolaget ökar, eftersom det egna kapitalet är högre än vad det skulle ha 

varit om bolaget hade delat ut vinst. En aktieägare torde även ha ett egenintresse av att ett 

bolag är kapitalstarkt. Det behöver dock inte nödvändigtvis innebära en fördel av att ett bolag 

är kapitalstarkt. I vissa branscher är det till och med en nackdel med en alltför hög grad av 

soliditet, eftersom det i vissa lägen kan vara en fördel att ett bolag har en högre belåningsgrad, 

exempelvis när avkastningen är högre än vad skuldräntan är. Diskussionen kommer inte 

behandlas mer utförligt, eftersom det är en fråga som inte för uppsatsen mot det uppställda 

syftet. Bolagets borgenärer torde i vart fall känna ett visst mått av trygghet om bolaget inte har 

en alltför hög belåningsgrad.  

Denna lösning är tänkt att appliceras på alla aktiebolag, så även privata bolag. Jag nämnde i 

stycket ovan att ett publikt bolags aktieägare faktiskt kan dra nytta av en strängare reglering 

kring värdeöverföringar. Ett privat aktiebolags aktier är svårare att omsätta, vilket skulle 

kunna vara ett problem om denna lösning tillämpas. Jag vill mena att så inte är fallet, istället 

torde regleringen ge en positiv effekt på ett privat aktiebolags omsättning. Borgenärer, och för 

all del presumtiva borgenärer som är intresserade att investera i bolaget, till ett privat 

aktiebolag torde känna en större säkerhet i bolaget, mer medel är ju förbehållna borgenärer. 

Eftersom risken för att borgenärer inte är skyddade reduceras avsevärt, torde bolaget kunna 

expandera och således generera mer vinst åt bolaget, samtidigt som borgenärer inte löper den 
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risk att vara utan skydd. Detta torde även avsevärt undanröja de avtal som exempelvis 

kreditgivare och aktiebolag måste formulera för att skydda sina intressen.  

En tillämpning av denna lösning i svensk rätt torde erbjuda borgenärer ett bättre och starkare 

skydd än vad som erbjuds idag. Den kaliforniska modellen är en modern lösning på 

problemet, men jag anser att en kombination av § 500 (a) och (b) Cal. Corp. Code skulle vara 

en ytterligare förstärkning för lagstiftaren att nå det uttalade primära målet; att skydda 

borgenärer. Kodifieras även insolvenskravet i § 501 Cal. Corp. Code torde denna regel 

komplettera den alternativa lösningen ytterligare. Beloppsspärren och försiktighetsregeln i 17 

kap. 3 § ABL skulle således kunna ersättas med denna lösning, eftersom den ökar 

möjligheterna för att förutse en olovlig värdeöverföring samtidigt som det är en förstärkning 

av borgenärsskyddet. I nästa avsnitt har jag dock valt en annan lösning som jag tror skyddar 

borgenärer än mer än vad den ovan föreslagna lösningen gör. Det skulle även innebära att alla 

utredningar om krav på aktiekapital inte längre är nödvändiga. Alternativet torde inte heller 

vara mer kostnadskrävande än de regler som redan gäller för ett aktiebolag och dess krav på 

att bokföringen skall följa god redovisningssed. 

 

5.1 Lagförslag till 17 kap. 3 § ABL  

Avslutningsvis har jag för avsikt att presentera ett eget lagförslag som skiljer sig från den 

lösning som presenterats i ovanstående stycken. Lagförslaget är tänkt som ett alternativ till 17 

kap. 3 § ABL. Den alternativa lösningen torde bereda ett mer reellt skydd för ett bolags 

borgenärer. 

Principen om skyddet för det bundna kapitalet i 17 kap. 3 § 1 st. innebär é contrario att en 

värdeöverföring får ske med bolagets fria egna kapital. Det har tidigare nämnts att fritt eget 

kapital kan likställas, med undantag för överkursfonden, med den kaliforniska modellens 

retained earnings. Skillnaden är sålunda inte nämnvärt stor. Vad som istället är värt att 

jämföra, är beloppsspärren kontra de finansiella ration som den kaliforniska modellen ställer 

upp. Den största fördelen jag kan se är den flexibilitet i förhållande till ett bolags storlek som 

den kaliforniska modellen beaktar på ett bättre sätt än ABL:s beloppsspärr. Genom att 

implementera finansiella ration täcker de upp den kritik som förts mot beloppspärrens något 
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stela form. Ett krav på aktiekapital till skydd för borgenärerna hade även kunnat lyftas ur 

lagstiftningen, eftersom posten inte fyller någon funktion.   

Även om 17 kap 3 § ABL besitter vissa brister, är försiktighetsregeln den regel som jag anser, 

även om den kan anses svårtillämpad, vara en förhållandevis god regel att ingå i lagförslaget. 

Anledningen är att försiktighetsregeln tar bäring på omständigheter som inte § 500 Cal. Corp. 

Code har beaktat. Jag tänker främst på att värdeöverföringen måste vara försvarlig med 

hänsyn till verksamhetens art, omfattning, riskexponering etc. § 500 Cal. Corp. Code utgår 

från poster i balansräkningen, en balansräkning som kan manipuleras. Det torde därför vara en 

fördel med en regel som samtidigt omfattar bolagets ställning på ett mer övergripande plan. 

Regeln torde därför kunna användas för att minska riskerna med att en balansräkning 

manipuleras till borgenärernas nackdel. 

En faktor som torde innebära ett mer reellt skydd för borgenärer är ett explicit stycke att 

bolaget inte får vara, eller genom värdeöverföringen blir, insolvent. Jag har tidigare i 

uppsatsen ställt mig tveksam till rekvisitet likviditet i förarbetet till ABL inbegriper en 

insolvensprövning. Genom att placera ett solvenstest i lagtexten torde det inte uppkomma 

några spörsmål, varför det inte kan anses vara en nackdel att solvensprövningen 

implementeras direkt i lagtexten, likt § 501 Cal. Corp. Code.  

17 kap. 3 § Ett bolag får genomföra en värdeöverföring till en aktieägare eller 

annan endast om bolaget efter värdeöverföringen disponerar över totala 

tillgångar (exklusive goodwill, kapitaliserade forsknings- och 

utvecklingskostnader och förutbetalda kostnader) som överstiger en och en 

fjärdedel av bolagets totala skulder, och  

bolagets omsättningstillgångar är minst lika stora som bolagets kortfristiga 

skulder. 

  Oavsett om inga hinder föreligger enligt första stycket, får bolaget genomföra en 

värdeöverföring endast om den är försvarlig med hänsyn till bolagets verksamhet, 

framtida konsolideringsbehov, riskexponering och ställning i övrigt. 

  En värdeöverföring är aldrig tillåten om bolaget är, eller genom 

värdeöverföringen blir, insolvent. 
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Det lagförslag som presenterats faller väl samman med det primära syftet vid 

kapitalskyddsreglerna; att skydda borgenärer. De tre delar som jag ställer upp täcker fler 

faktorer som skall beaktas innan en värdeöverföring får äga rum. I första stycket fokuserar 

lagregeln kring bolagets aktuella ekonomiska ställning. På tillgångssidan har jag valt att 

exkludera de poster som kan anses vara av tvivelaktigt värde, vilket torde innebära att 

borgenärerna kan förlita sig på mer reella tillgångar. På skuldsidan har jag valt, till skillnad 

från § 500 Cal. Corp. Code, att inte exkludera några poster. Anledningen till valet är att 

posterna som exkluderas i den kaliforniska modellen leder till att skuldsidan minskar. Genom 

att skuldsidan minskar blir relationen mellan tillgångar och skulder större, vilket leder till att 

bolaget kan dela ut mer än om posterna hade tagits med. De skulder som undantas i § 500 Cal. 

Corp. Code får även anses vara så pass konkreta att de inte torde vara föremål för diskussion. 

För att öka borgenärernas skydd anser jag således att bolagets totala skulder skall tas upp. 

Genom att utesluta vissa poster från beräkningen undanröjs risken med att poster som är av 

tvivelaktigt värde tas upp. Därmed ges borgenärer ett mer konkret skydd i de poster som 

besitter ”verkliga värden”.  

 I andra stycket beaktas möjliga framtida händelser som bolaget kan utsättas för. Bolaget skall 

beakta de möjliga händelser som första stycket inte når, exempelvis att bolaget kan behöva 

innehålla mer medel på grund av en sviktande konjunktur. Tredje stycket har en mer 

övergripande karaktär som syftar till att bolaget inte kan företa värdeöverföringar om bolaget 

befinner sig på obestånd. Lagregeln i sin helhet ställer därmed upp krav på att bolaget skall 

kunna infria sina förpliktelser på både lång och kort sikt, samtidigt som bolaget måste beakta 

konjunktursvängningar och dess behov av kapital, både när det är aktuellt med en 

värdeöverföring, men även förändringar som kan tänkas inträffa vid ett senare tillfälle.       
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