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Sammanfattning 

April 2010 kom en lagändring av 1:5 ABL. Sedan dess är det möjligt att 

bilda ett privat aktiebolag med ett minimum aktiekapital om 50 000 SEK. 

Kopplade till reglerna om ett minimum aktiekapital är reglerna om 

kapitaluppbyggnad och kapitalskydd. Dessa regler anses vara till skydd för 

aktiebolagets borgenärer. 

Spörsmålet är om kravet på minsta aktiekapital och kapitalskyddsreglerna 

är ett relevant och beaktansvärt skydd för borgenärer. Fundamental kritik 

kan riktas mot kravet på minsta aktiekapital såsom att beloppet är arbiträrt 

och historiskt, att beloppets höjd inte utgör något relevant skydd samt att 

det finns alternativa möjligheter för borgenärer att skydda sig. Även 

kapitalskyddsreglerna, bestående framförallt ur tvingande regler omkring 

lovligheten av en värdeöverföring, undgår inte kritiken. 

Internationella tendenser inom EU och USA är mycket tydliga: kravet på 

minsta aktiekapital och de därtill kopplade kapitalskyddsreglerna är 

omoderna och utgör inte ett relevant skydd för borgenärer. Vad gäller 

kapitalskyddsreglerna finns det alternativa möjligheter för borgenärsskydd i 

form av ett alternativt system av värdeöverföringar som anses fungera 

bättre. Eftersom svenska publika aktiebolag är bundna av kapitaldirektivet 

föreslås ett alternativt system för borgenärsskydd i privata aktiebolag.  

Det föreslås att begreppet värdeöverföring anpassas i den mån att begreppet 

får en uniform innebörd. Eftersom aktiebolagets borgenärer är mest 

intresserade av bolagets solvens är en insolvensbedömning vad gäller 

lovligheten av en värdeöverföring en närliggande lösning. En 

värdeöverföring får inte ske om aktiebolaget efter värdeöverföringen inte 

längre kan betala dess skulder. Insolvensbedömningen kompletteras med en 

försiktighetsregel innehållande att överföringen bör vara försvarligt med 

hänsyn till aktiebolagets konsolderingsbehov eller ställning i övrigt.  

Det holländska reformarbetet kan tjäna som förebild för Sverige. I och med 

föreslagen ändring av de rådande borgenärsskyddsreglerna för privata 

aktiebolag skulle ABL ligga i linje med de internationella utvecklingarna 

på det aktiebolagsrättsliga området igen.  
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Förord 
 

Det har varit mycket intressant att skriva den här uppsatsen: nu kunde jag 

på riktigt jämföra två olika aktiebolagsrättsliga regelverk.  

För 15 år sedan skrev jag min första uppsats (om något helt annat nämligen 

proxy solicitation) för min juristexamen i Holland. Nu är det 4,5 år sedan 

att jag (och min familj) bestämde att anta en ny utmaning, vi flyttade till 

Sverige. Jag blev antagen på kompletteringsutbildningen för utländska 

jurister och tiden gick fort. Det blev dags att skriva en uppsats.  

Den holländska lagändringen av kapitalsystemet i aktiebolagen kom precis 

när jag började fundera på mitt uppsatsämne. Ämnet var alltså ett lätt val 

och att kunna använda både det holländska och svenska aktiebolagsrättsliga 

regelsystemet är som sagt mycket intressant. Det blev en uppsats till och 

jag fick min utmaning! 

Sanna 
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Förkortningslista 

 

ABL  Aktiebolagslag (2005:551) 

ABL 1895  Aktiebolagslag (1895:65) 

ABL 1910  Aktiebolagslag (1910:88) 

ABL 1944  Aktiebolagslag (1944:705) 

ABL 1975  Aktiebolagslag (1975:1385) 

ÅRL  Årsredovisningslag (1995:1554) 

bl.a.  bland annat/ bland andra 

dvs.  det vill säga 

EU  Europeiska Unionen 

EUR  euro 

HD  Högsta Domstolen 

i.e.  id est, det är 

jfr.  jämför 

KL  Konkurslag (1987:672) 

MBCA  Model Business Corporation Act 2007 

m.m.  med mera  

pga.  på grund av 

prop.  Proposition 

RMBCA  Revised Model Business Corporation Act 1984 

SEK  Svenska kronor 

SFS  Svensk författningssamling 

SOU  Statens offentliga utredningar 

s.k.  så kallat/ så kallad  

t.ex.  till exempel 
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1. Introduktion 
 

1.1 Inledning 
I förarbetena till 2005 års ABL angav regeringen att i och med den ökade 

internationaliseringen blir det allt viktigare för den svenska 

aktiebolagslagen att framstå som konkurrenskraftig i jämförelse med 

regelverken i andra EU- länder. Enligt regeringen måste den svenska 

aktiebolagslagen därför ligga i linje med den internationella utvecklingen 

på det aktiebolagsrättsliga området.
1
  

Frågan om ABL är konkurrenskraftig har uppkommit redan flera gånger, 

framförallt vad gäller det svenska kapitalsystemet. Det svenska 

kapitalsystemet innehåller ett krav på minsta aktiekapital, 

kapitaluppbyggnadsregler och kapitalskyddsregler. Synen på aktiekapitalets 

funktion varierar mellan olika länder. I vissa länder, som Sverige, läggs stor 

vikt vid att upprätthålla ett lagstadgat skydd för aktiebolagets borgenärer 

genom ett kapitalsystem. I andra länder, som USA, läggs tonvikten mer på 

flexibilitet och tillgänglighet genom att sätta en större tilltro till parternas 

förmåga att genom avtal skydda sina intressen.
2
 Länder som har avskaffat 

kravet på minsta aktiekapital och infört alternativa system har någon form 

av borgenärsskydd i sina aktiebolagsrättsliga eller konkursrättsliga 

regleringar.
3
 

Vad angår lagstiftning på kapitalskyddsområdet kom 2010 en lagändring av 

1:5 ABL
4
 och numera bildas privata aktiebolag med ett aktiekapital om 

minst 50 000 SEK, som enligt regeringen motsvarar utvecklingen mot 

sänkta krav på aktiekapital för aktiebolagsformer som pågår i Europa.
5
  

                                                             
1
 Prop. 2004/05:85, s. 197. 

2
 Prop. 2009/10:61, s. 18. 

3
 Andersson, s. 39 och Kraakman&Armour, s. 115. 

4
 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551), SFS 2010:89. 

5
 Prop. 2009/10:61, s. 7. 
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Tendenser i andra länder ger skäl att undersöka om Sverige borde anpassa 

lagstiftningen vad gäller kapitalsystemet. Ett av de länder som först 

avskaffade kravet på minsta aktiekapital, kapitaluppbyggnadsregler och 

kapitalskyddsregler var USA.
6
 Som alternativ kom USA med § 6.40 

MBCA om värdeöverföringar. Paragrafen har haft stor påverkan i flera 

amerikanska stater
7
 och nuförtiden blir den ofta omnämnd i flera utländska 

utredningar omkring kapitalsystemen. I Holland har nyligen kravet på 

minsta aktiekapital avskaffats och reglerna om värdeöverföringar 

introducerats, vilka är jämförbara med § 6.40 MBCA. Härmed är det ett 

naturligt val att närmare undersöka den paragraf.  

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att klarlägga huruvida det svenska 

kapitalsystemet är konkurrenskraftig för aktiebolag genom att erbjuda en 

förmånlig bolagsrätt. Lagstiftning är konkurrenskraftig om den är modern, 

flexibel, innehåller enkla regler och ej medför för stora kostnader. Denna 

uppsats syftar också till att utreda om det finns alternativa lösningar för 

borgenärsskydd i aktiebolag. Holland, som hade ett liknande kapitalsystem 

som det som gäller i Sverige, kan eventuellt tjäna som förebild. Frågan är 

alltså om ABL upplevs som konkurrenskraftig av näringslivet, eller 

annorlunda formulerat, om ABL ”ligger i linje med den internationella 

utvecklingen på det aktiebolagsrättsliga området”. 

1.3 Metod  
I denna uppsats används en rättsvetenskaplig metod.

8
 Metoden inbegriper 

en genomgång av rättslaget baserade på de traditionella rättskällorna som 

utgörs av lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. För att kunna bedöma om 

ABL är konkurrenskraftig undersöks därtill utvecklingarna i två utvalda 

utländska regelverk, nämligen i USA och Holland. I denna uppsats används 

alltså även en metod med komparativrättsliga inslag. Vid en jämförelse 

                                                             
6
 Se Andersson, s. 33-35 och s. 39. 

7
 Aktiebolagsrätten i USA är en delstatlig fråga med vissa särbestämmelser 

på federal nivå för publika aktiebolag, se Bogdan, s. 129. 
8
 Sandgren, s. 39. 
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med utländsk rätt bör det vara en förutsättning att regelverken i det 

väsentliga handlar om samma sak.
9
 

Rättskällor bör användas och tolkas såsom i sitt ursprungsland.
10

 

Amerikanska delstaternas rätt bygger nästan helt på ett system av common 

law
11

 medan svensk rätt (och rätten i flera andra europeiska länder, såsom 

Holland) bygger på ett civil law system. I USA regleras vissa rättsliga 

ämnen på federal nivå, men vad gäller t.ex. regler om aktiebolagets 

organisation får delstaterna utveckla sina egna rättsregler. Utländska 

rättskällorna liksom lagtext, doktrin och standardmodeller har använts i 

denna uppsats. 

1.4 Material 
Aktiebolagsrättens material är främst hämtat från EU- rättsliga 

bolagsdirektiv, lagtext, förarbeten, rättspraxis samt doktrin. Flera EU- 

rättsliga direktiv har implementerats i ABL och lagen och dess förarbete 

(inklusive utredningsbetänkande, proposition m.m.) är omfattande. 

Rättspraxis är inte särskild omfattande, dock finns det ett antal viktiga 

avgöranden. Till slut har de svenska standardverken inom aktiebolagsrätten 

använts. 

Vad gäller utländsk rätt är materialet hämtat från lagar, förarbeten, 

standardmodeller, doktrin och flera utredningar. På det internationella 

området finns åtskilliga akademiska rapporter som handlar om 

kapitalsystem. Nämnas kan bl.a. rapporter av the High Level Group, the 

Rickford Group och the Dutch Group. Januari 2008 kom en rapport med en 

evaluering om ett alternativt kapitalsystem för EU:s andra bolagsdirektiv 

från KPMG.
12

  

I Amerika skrivs relativt sällan juridiska läroböcker eftersom studierna 

huvudsakligen bedrivs med hjälp av rättfalls- och materialsamlingar. 

Mycket av forskningen offentliggörs i form av uppsatser i de mycket talrika 

                                                             
9
 Bogdan, s. 37-41. 

10
 Bogdan, s. 44. 

11
 I ett common law system är det domarnas avgöranden som utgör och utvecklar 

lagen.  
12

 Se litteraturlistan för de olika rapporterna. 
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tidskrifterna.
13

 När det gäller den amerikanska rätten har kommentaren till 

Model Business Corporation Act, fourth edition 2007, med regelbunden 

uppdatering använts. Dessutom har ett fåtal artiklar och böcker från Bayless 

Manning och James J. Hanks, Jr använts.
14

 

1.5 Omfattning och avgränsning 
Arbetet är avgränsat till det svenska kapitalsystemet, det EU-rättsliga 

kapitalsystemet angående borgenärsskydd samt de alternativa modeller för 

borgenärsskydd som använts i USA och Holland. Utvecklingarna i andra 

länder berörs bara översiktligt. I fokus står vissa borgenärsskyddsregler i 

ABL nämligen regler omkring värdeöverföringar. I anslutning härtill 

diskuteras översiktligt även sammanhängande frågor såsom ”fraudulent 

transfers” och ”wrongful trading”. Huruvida konkurslagstiftningen 

påverkas av ett alternativt kapitalsystem kan inte undersökas djupgående i 

denna framställning.    

Det tas inte hänsyn till skatterättsliga aspekter och en heltäckande analys av 

alla regelverk på alternativa lösningar för kapitalskydd kan, i mån av 

utrymme, inte ges. Framställningen behandlar inte heller diskussionen om 

Sverige befinner sig i ett behov av en ny företagsform.
15

   

1.6 Disposition  
Arbetet är disponerat enligt följande. Eftersom den relevanta svenska 

lagstiftningen är baserade på EU- direktiv, inleds framställningen med den 

relevanta delen av den EU-rättsliga aktiebolagsrätten.  

Kapitel 3 behandlar det svenska kapitalsystemet med krav på minsta 

aktiekapital och kapitalskyddsregler för borgenärer, framförallt regler om 

värdeöverföringar från aktiebolaget. Det historiska perspektivet på ett krav 

på minsta aktiekapital och kapitalskyddsregler kommer även att behandlas. 

I kapitel 4 framförs den fundamentala kritiken på ett krav på minsta 

aktiekapital och kapitalskyddsregler som skydd för aktiebolagets 

                                                             
13

 Bogdan, s. 144. 
14

 Se litteraturlistan. 
15

 Vilken diskussion är förknippad med frågan om Sveriges ABL är 
konkurrenskraftig, se SOU 2009:34, s. 16. 
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borgenärer, som har kommit fram i den nationella och internationella 

doktrinen. 

Kapitel 5 ger en beskrivning av två alternativa system för borgenärsskydd. 

USA var först med att införa ett alternativt system och i Holland har ett 

alternativt system introducerats i oktober 2012. § 6.40 MBCA, och en 

variant därtill, står central i kapitlet. 

Framställningen avslutas med en utvärdering av tanken och konceptet på 

kravet på minsta aktiekapital och kapitalskyddsregler. Ett alternativt system 

för borgenärsskydd i Sverige föreslås. Till slut ges en slutsats omkring 

ABL:s konkurrenskraft.  
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2. Europarätten 
 

2.1 Introduktion 
1995 blev Sverige medlem i EU. I syfte att integrera de europeiska länderna 

och att skapa en gemensam marknad som bygger på de fyra friheterna, fri 

rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital, finns det på det 

aktiebolagsrättsliga området ett flertal EU- rättsliga direktiv som har 

implementerats i ABL. För EU är det av central betydelse att se till att 

medlemstaternas aktiebolagsrättsliga system i stora drag håller en viss 

gemensam standard, så att aktiebolagen har liknande spelregler och att 

transaktioner över medlemstaternas gränser underlättas.
16

  

I syfte att harmonisera medlemstaternas aktiebolagsrätt vad gäller 

kapitaluppbyggnad och kapitalskydd i bolagsmännens och tredje mans 

intressen, utfärdades det andra bolagsdirektivet
17

 1976. Det andra 

bolagsdirektivet kallas ofta kapitaldirektivet och innehåller bestämmelser 

om storleken av aktiebolagets tillskottskapital, anskaffande och 

bibehållande. Vidare innehåller kapitaldirektivet bl.a. bestämmelser om 

utbetalning av aktiebolagets medel och likabehandling av aktieägare. I 

ingressen till kapitaldirektivet anfördes bl.a.: 

“--- Whereas in order to ensure minimum equivalent protection 

for both shareholders and creditors of public limited liability 

companies, the coordination of national provisions relating to 

their formation and to the maintenance, increase or reduction of 

their capital is particularly important;---; 

Whereas Community provisions should be adopted for 

maintaining the capital, which constitutes the creditors' security, 

in particular by prohibiting any reduction thereof by distribution 

to shareholders where the latter are not entitled to it and by 

imposing limits on the company's right to acquire its own shares; 

Whereas it is necessary, having regard to the objectives of Article 

54 (3) (g), that the Member States' laws relating to the increase or 

reduction of capital ensure that the principles of equal treatment 

of shareholders in the same position and of protection of creditors 

                                                             
16

 Se Sandström, s. 28. 
17

 Direktiv 77/91/EEC. 



12 

 

whose claims exist prior to the decision on reduction are observed 

and harmonized ---”. 

Kapitaldirektivet bygger på konceptet av ett tvingande kapitalsystem med 

ett krav på minsta aktiekapital, regler om kapitaluppbyggnad och 

kapitalskydd i syfte att skydda aktiebolagets borgenärer. I direktivet ges 

minimiregler vilket innebär att medlemstaterna är fria att föreskriva 

strängare normer i sin lagstiftning än vad som följer av kapitaldirektivet.   

2.2 Kapitaldirektivet 
Sedan dess tillkomst har kapitaldirektivet ändrats flera gånger på ett 

väsentligt sätt. Med anledning av ytterligare nya ändringar 2012 har 

kapitaldirektivet av tydlighetsskäl omarbetats till Direktiv 2012/30/EU. De 

bestämmelser som ser till att skydda aktiebolagets borgenärer, innehåller 

regler om bildande av aktiebolag och om att bevara, öka och sätta ned dess 

kapital. Dessutom innehåller bestämmelserna regler som förbjuder en 

minskning av aktiekapital genom utdelning till aktieägare samt regler som 

begränsar aktiebolagets möjligheter att förvärva egna aktier. 

Privata aktiebolag är inte bundna av kapitaldirektivets bestämmelser, utan 

bestämmelserna är tvingande för publika aktiebolag (artikel 1).
18

 I artikel 6 

föreskrivs att aktiebolag bildas med ett aktiekapital på minst 25 000 EUR. 

Det tecknade kapitalet får betalas endast med tillgångar (pengar eller 

apportegendom) som kan värderas ekonomiskt. Det är inte tillåtet att betala 

med apportegendom som utgör ett åtagande att utföra arbete eller att 

tillhandahålla tjänster (artikel 7). Minst 25 % av kvotvärdet av aktierna 

skall betalas vid bolagsbildningen (alltså 6 250 EUR, artikel 9). I fall av 

apportegendom skall en eller flera oberoende sakkunniga yttra sig om 

apportegendomens värde och vilka värderingsmetoder som har använts för 

att bestämma värdet (artikel 10).    

En utbetalning av en vinstutdelning får inte inkräkta på det bundna 

kapitalet. Utdelning till aktiebolagets aktieägare är underkastat ett dubbelt 

                                                             
18

 Kapitaldirektivet skall tillämpas på aktiebolag, men inte på den särskilda 

bolagsformen utan personligt ansvar avsett för mindre företag. I medlemstater som 

skiljer mellan publika och privata aktiebolag skall kapitaldirektivet bara tillämpas 
på publika aktiebolag, se Skog, s. 8. 
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test i syfte att behålla det bundna kapitalet. Med utdelning avses särskild 

utbetalning av vinst eller ränta som hänför sig till aktierna. En utdelning får 

inte ske om, enligt aktiebolagets årsredovisning, nettotillgångarna på 

bokslutsdagen för det senaste räkenskapsåret understiger, eller till följd av 

utdelningen skulle komma att understiga, det tecknade kapitalet och de 

reserver som enligt lag eller bolagsordningen inte får delas ut (det s.k. 

bundna kapitalet
19

) (artikel 17.1 ”a balance sheet test”, artikel 15.1a 

Direktiv 77/91/EEC). Dessutom får det belopp som delas ut till aktieägarna 

inte överstiga vinsten för det senast avslutade räkenskapsåret med tillägg 

för balanserad vinst och belopp från reserver som får användas samt med 

avdrag för balanserad förlust och belopp somt enligt lag eller bolagsordning 

har avsatts till reserver (artikel 17.3 ”earned surplus test”, artikel 15.1c 

Direktiv 77/91/EEC).
20

  

En utdelning i strid med artikel 17 ska återbetalas av de aktieägarna som 

har mottagit denna, om aktiebolaget visar att aktieägarna kände till att 

utdelningen var olaglig, eller att de med hänsyn till omständigheterna inte 

kunnat vara okunniga om det (artikel 18, artikel 16 Direktiv 77/91/EEC). 

Vid minskning av aktiekapitalet har borgenärer, vilkas fordringar har 

uppkommit före offentliggörande av beslutet om kapitalminskning, rätt att 

minst erhålla säkerhet för de fordringarna som inte är förfallna till betalning 

vid tidpunkten för offentliggörandet (artikel 36, artikel 32 Direktiv 

77/91/EEC). Denna artikel behöver aktiebolaget inte tillämpa om 

kapitalminskningen sker för att täcka förlust (artikel 37, artikel 33 Direktiv 

77/91/EEC). I artikel 38 (artikel 34 Direktiv 77/91/EEC) stadgas att det 

tecknade kapitalet inte får sättas ned under det minimumkapital som har 

fastställts i överensstämmelse med artikel 6. 

                                                             
19

 Se artiklar 9 och 10 Direktiv 78/660/EEC (”det fjärde bolagsdirektivet”) för 

posterna som ska användas i balansräkningens uppställning. Det fjärde 

bolagsdirektivet ger bestämmelser om innehållet i årsbokslutet och 

förvaltningsberättelsen samt om revision och offentliggörande av sådan 
information.  
20

 Det kan ifrågasättas om det finns någon reell skillnad mellan båda tester, se 

Andersson, s. 113-114, Andersson vinstutdelning, s. 547 och rapport Rickford 
Group, s. 938. 
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Artikel 20 (artikel 18 Direktiv 77/91/EEC) förbjuder i princip förvärv av 

egna aktier. I artikel 21-23 (artikel 19-21 Direktiv 77/91/EEC) ges 

undantag från förbudet. Förvärvet är underkastat balance sheet testet i 

artikel 17.1 och förvärvda egna aktier måste avyttras inom en viss tid. Om 

aktierna inte avyttras inom den föreskrivna perioden, ska de förklaras 

ogiltiga. I de fall där aktierna har förklarats ogiltiga, ska ett motsvarande 

belopp för aktierna överföras till reservfonden. Förvärv av egna aktier får 

inte medföra risk att borgenärers fordringar inte gottgörs.  

Vid betydande förlust av det tecknade aktiekapitalet skall kallelse ske till 

bolagsstämma, som ska pröva om aktiebolaget ska upplösas eller om andra 

åtgärder ska vidtas (artikel 19, artikel 17 Direktiv 77/91/EEC). Gränsen för 

betydande förlust får inte sättas högre än till hälften av det tecknade 

aktiekapitalet. 

2.3 Utvecklingen inom EU 

Trots harmoniseringen av lagstiftning i medlemstaterna är aktiebolagsrätten 

mellan medlemstaterna olika, framförallt vad gäller privata aktiebolag vilka 

inte är bundna av kapitaldirektivet. EU:s etableringsfrihet medför att det 

inom EU är möjligt att bilda privata aktiebolag i ett medlemsland vars 

bolagsrätt framstår som mest attraktivt och driva hela verksamheten i ett 

annat EU-land.
21

 Därmed finns det en ökande tendens inom EU att bilda 

privata aktiebolag i medlemstater med lägre krav på minsta aktiekapital.
22

 

Detta har medfört att flera EU-länder har avskaffat eller underlättat 

kapitalkravet för privata aktiebolag. Därmed kan privata aktiebolags stiftare 

undgå de krav som i samband med bolagsbildningen uppställs.
23

 Att varje 

                                                             
21

 Detta under förutsättningen att medlemslandet tillämpar registerings- eller 

inkorporationsprincipen: aktiebolagets nationalitet bestäms efter det land i vilket 

bolaget registrerats, se Dotevall s. 887-888. 
22

 Jämförbar med Delaware-effekten, se s. 38. 
23

 Detta är i överensstämmelse med EU-rätten, se t.ex. mål C- 212/97 den 9 mars 

1999 (Centros) och mål C- 167/01 den 30 september 2003 (Inspire Art). 
Flytträtten är dock inte generell, se mål C- 210/06 den 16 december 2008 

(Cartesio) som handlade om ett bolag vilket i strid med ungersk lagstiftning (som 

bygger på sätesprincipen) ville flytta sitt faktiska säte till ett annat land. Den 

ungerska lagstiftningen ansågs inte stå i strid med EU- fördraget, se Danelius, s. 
124-125. 
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medlemstat inom EU har sina egna former av aktiebolag, inom gränserna 

av EU-harmoniseringen, anses motverka en effektiv marknad.
24

 

På europeisk nivå har flera förslag lagts fram för en genomgripande 

anpassning av kapitaldirektivet. Hösten 1999 kom en rapport med ett 

förslag till förenkling av kapitaldirektivet.
25

 The Company Law Slim 

Working Group rekommenderade bl.a. att införa enklare regler omkring 

värdering av apportegendom och att underlätta krav för förvärv av egna 

aktier. Eftersom en vidare utredning krävdes, tillsatte Europeiska 

kommissionen the High Level Group september 2001. Uppdraget för the 

High Level Group var att göra rekommendationer för en modernare 

aktiebolagsrätt i EU.  Den 4 december 2002 presenterade the High Level 

Group rapporten ”A Modern Regulatory Framework for Company Law in 

Europe”. Det rekommenderades att införa ett alternativt system för 

borgenärsskydd vilket bör utgå ifrån ett avskaffande av kravet på minsta 

aktiekapital. Ett viktigt element i det rekommenderade alternativa systemet 

är att lovligheten av vinstutdelningar ska vara underkastad ett slags 

insolvenstest. Insolvenstestets innebörd är att aktiebolaget efter utdelningen 

fortfarande bör ha tillräckliga medel för att bolaget ska kunna betala sina 

förfallna skulder.
26

  

High Level Group rapporten ledde fram till att i maj 2003 Europeiska 

kommissionen, i ”an Action Plan on Modernising Company Law and 

Enhancement of Corporate Governance”, föreslog ännu en vidare utredning 

vad gäller utförbarheten av ett alternativt system av borgenärsskydd. 

Utredningen genomfördes av KPMG och januari 2008 kom KPMG 

rapporten, vilken jämför kapital- och borgenärsskyddssystem i 5 EU-länder 

och 4 icke EU-länder. Dessutom erbjuder KPMG rapporten 5 alternativ till 

det rådande kapital- och borgenärsskyddssystemet i kapitaldirektivet. I tre 

system upprätthålls kravet på ett minsta aktiekapital. I två system avskaffas 

                                                             
24

 Sandström, s. 33. 
25

 Recommendations by the Company Law Slim Working Group on the 
Simplification of the First and Second Company Law Directives, 

http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/official/6037en.pdf, hämtat 

2013-03-06, fjärde fas av SLIM-initiativet, SLIM står för Simpler Legislation for 

the Internal Market. 
26

 Rapport High Level Group, s. 87-88. 

http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/official/6037en.pdf
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kravet på minsta aktiekapital och där introduceras vissa kombinationer av 

solvency och balance sheet tester för att bedöma lovligheten av 

värdeöverföringar.
27

 

Slutligen kom 2008 ett förslag till ”an European Private Company 

Statute”.
28

 Förslaget innehåller en modell stadga för europeiska privata 

aktiebolag. Syftet med förslaget är att introducera en förenklad juridisk 

form som främjar bildande av aktiebolag. Enligt förslaget har utredningar 

visat att borgenärer inte är intresserade av minimumkapital utan av cash 

flow i bolaget, vilket är av större betydelse för aktiebolagets solvens. Enligt 

förslaget får aktiebolag bildas med ett minimumkapital av 1 EUR. 

Aktieägarna får i bolagsordningen bestämma hur och när aktierna skall 

tecknas (i pengar eller apportegendom). Värdeöverföringar är underkastade 

uniforma regler i form av ett balance sheet test, i.e. efter värdeöverföringen 

måste skulder vara täckta med tillgångar. I bolagsordningen får det 

föreskrivas att värdeöverföringar även är underkastade ett solvency test. 

Enligt förslaget får aktiebolaget utan begränsningar förvärva egna aktier.  

 

 

 

                                                             
27

 Rapport KPMG, s. 397. 
28

 http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/epc/proposal_en.pdf, hämtat 
2013-04-01. 

http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/epc/proposal_en.pdf
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3. Kapital och kapitalskydd i aktiebolag  
 

3.1 Kapitalsystem 
Grundläggande för aktiebolag är att aktieägare inte har personligt 

betalningsansvar för bolagets skulder (1:3 ABL).
29

 Om verksamheten 

misslyckas förlorar aktieägare inte mer än högst insatsen. Om 

verksamheten florerar kan de tillgodoräkna sig vinst genom utdelning och 

värdestegring av aktierna. Som en konsekvens av denna grundläggande 

princip är aktiebolaget i stället underkastat ett omfattande system av regler 

som avser att skydda fordringsägare och andra som har intresse av 

aktiebolagets soliditet.
30

 Det finns i ABL ett kapitalsystem som kan sägas 

vara uppbyggt kring tre grundpelare: kapitalkrav, kapitaluppbyggnad och 

kapitalskydd.
31

  

För att balansera avsaknaden av personligt betalningsansvar har lagstiftare 

ansett att det måste finnas regler att det i aktiebolaget skall finnas en viss 

marginal mellan tillgångar och skulder: ett aktiekapital (1:5 ABL). 

Reglerna syftar till att ge bolagets borgenärer ett visst skydd till 

återbetalning av deras fordringar.
32

 Aktiebolag får registreras hos 

Bolagsverket
33

 endast om summan av de belopp som ska betalas för 

aktierna uppgår till minst det aktiekapital som anges i aktiebolagets 

bolagsordning, eller det lagstadgade minsta aktiekapitalet, samt full och 

godtagbar betalning har skett för alla aktier (2:23 ABL). Dessa regler om 

inbetalning syftar till att aktiebolaget har en förmögenhetsmassa av viss 

                                                             
29

 Det kan uppkomma ansvarsgenombrott i situationer där en aktieägare i ett 

aktiebolag blir förpliktad att svara för aktiebolagets skulder pga. vissa särskilda 

regler (25:13-20 ABL), se Nerep&Samuelsson, del 1, s. 19-22. Jfr. Andersson, s. 
275. 
30

 Johansson, s. 45. 
31

 Se prop. 2009/10:61, s. 18 och Andersson, s. 32. 
32

 Prop. 2004/05:85, s. 196. 
33

 Se 2:22 och 27:1 ABL. 
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storlek och att denna förmögenhetsmassa har ett reellt innehåll.
34

 Lagen 

ställer alltså krav på aktiebolagets kapitaluppbyggnad. 

Skillnaden mellan aktiebolagets tillgångar och skulder utgör aktiebolagets 

egna kapital. Aktiebolagets eget kapital delas upp i bundet eget kapital och 

fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under fritt eget kapital eller 

ansamlad förlust ska tas upp fria fonder, balanserad vinst eller förlust, samt 

vinst eller förlust för räkenskapsåret (5:14 ÅRL). Det bundna egna kapitalet 

omfattar enligt 5:14 ÅRL aktiekapital (det registrerade beloppet hos 

Bolagsverket), uppskrivningsfond (4:6 och 4:7 ÅRL), reservfonden 

(används för avsättningar i samband med vissa förvärv av egna aktier och i 

vissa fall av minskning av aktiekapital
35

) och kapitalandelsfond (4:13a 

ÅRL). 

Det bokförda värdet av aktiebolagets tillgångar skall alltså uppgå till minst 

det bokförda värdet av aktiebolagets skulder och avsättningar samt 

aktiekapitalet och eventuellt övrigt bundet eget kapital. Är detta fallet sägs 

det bundna egna kapitalet vara täckt.
36

 Det som på så sätt beskrivs som 

aktiekapital utgör borgenärernas skydd: en slags ”säkerhet” för 

fordringsägarna om aktiebolaget går med förlust.
37

  

För att förhindra att denna förmögenhetsmassa försvinner från aktiebolaget 

finns det kapitalskyddsregler i form av regler om värdeöverföringar och 

tvångslikvidation pga. kapitalbrist. Borgenärsskyddsreglerna i ABL är 

tvingande från aktiebolagets bildande till dess upplösning. Reglerna om 

borgenärsskydd går alltså inte att åsidosätta med samtycke av samtliga 

aktieägare.  

3.2 Historia 

3.2.1 Kravet på minsta aktiekapital 

Redan den första aktiebolagslagen, 1848 års förordning angående 

aktiebolag, förutsatte ett slags aktiekapital. Enligt Danielsson finns det skäl 

                                                             
34

 Se Andersson, s. 11. 
35

 ABL 1975 stadgades att en viss del av nettovinsten skulle avsättas till 

reservfonden, denna bestämmelse upphävdes med ABL. 
36

 Se prop. 2009/10:61, s. 5. 
37

 Se Andersson, s. 11. 
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att anta att företeelse av redovisning av aktieägarnas tillskjutna medel som 

fast post förekommit redan tidigare än på 1800- talet. Danielsson 

argumenterar att den dubbla bokföringens redovisningssystem är av 

väsentligt högre ålder än lagbestämmelserna om aktiekapital. När 

lagstiftningen började använda balansräkningen såsom redovisningsmedel 

tog lagstiftare i bruk ett instrument som redan fanns. Tillvägagångssättet 

fick däremot en särskild juridisk motivering i det att skyldigheten att 

redovisa aktiebolagets aktiekapital med ett fast belopp grundades på 

begränsningen av ansvaret för aktiebolagets skulder. Aktiekapitalet kom att 

framstå såsom ett slags vederlag för den speciella förmånen att få driva 

verksamhet utan personligt ansvar.
38

 

Teorin att aktiekapital utgör en slags säkerhet för aktiebolagets borgenärer 

påträffar man i USA i ett uttalande av överdomare Story i målet Wood v. 

Dummer
39

 1824. Målet har haft stor betydelse för den amerikanska 

aktiebolagsrättsliga utvecklingen. Aktiebolaget var en bank som hade gått i 

konkurs. Strax innan konkursen överförde aktiebolagets styrelse 

huvuddelen av bankens likvida medel till aktieägarna. Vissa av 

aktiebolagets borgenärer krävde återbetalning av aktieägarna därför att 

värdeöverföringen skulle ha varit olovlig. Storys uttalande innehöll bl.a.:  

“That shareholders are not permitted to take their assets out of a 

corporation, thus rendering the company insolvent, because the 

shareholders’ equity (the ”capital stock”) is in the nature of a 

“trust fond” for creditors”.
40

  

Definitionen av aktiekapitalet har sitt ursprung i § 19 tredje stycket ABL 

1895 där den upptogs i samband med att ett system med maximum- och 

minimumkapital antogs. Ungefär samma regel innehöll ABL 1910 i § 23 

fjärde stycket.  ABL 1944 gav i § 27 en slags definition av aktiekapital. 

Aktiekapital definierades som det tecknade beloppet för vilket tilldelning 

av aktier ägt rum, efter avdrag för aktier som må ha förklarats förverkade. 

                                                             
38

 Danielsson, s. 1-5, jfr. Manning, s. 20 och Andersson vinstutdelning, s. 46. 
39

 Citerats från Manning, s. 31. 
40

 Citerats från Manning, s. 50. 
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Definitionen avser blott aktiekapitalet, innan detta varit föremål för ändring 

genom ökning eller minskning.
41

 

Kravet på minsta aktiekapital och det bundna egna kapitalet har ansetts ha 

stor betydelse som borgenärsskydd. Vid höjningen av aktiekapitalet år 1973 

anfördes att: 

”För att de som står bakom bolaget och skall svara för rörelsen 

skall kunna uppfylla sina förpliktelser gentemot anställda, det 

allmänna och andra borgenärer måste /.../ deras kapitalinsats i 

bolaget vara betydande.”
42

 

Vid anpassningen till kapitaldirektivet år 1995 indelades de svenska 

aktiebolagen i privata och publika aktiebolag.
43

 Aktiekapitalet i publika 

aktiebolag skulle, och skall, uppgå till minst 500 000 SEK och för ett privat 

aktiebolag skulle det då uppgå till minst 100 000 SEK. Det privata 

aktiebolaget skulle därmed vara särskilt ägnat för småföretag med en 

begränsad delägarkrets. Publika aktiebolag har möjligheten att bedriva 

allmän handel med bolagets fondpapper.
44

   

Den första april 2010 kom en lagändring av 1:5 ABL i vilken kravet på 

minsta aktiekapital sänktes till 50 000 SEK för privata aktiebolag.  

3.2.2 Utbetalningsförbudet 

Hur aktiekapital fungerade som skydd för borgenärer reglerades i ABL 

1944 i bestämmelserna innehållande dels att aktiebolaget från början 

tillfördes en viss förmögenhet och dels att denna behölls hos aktiebolaget. 

Aktiebolagets kapitalkonstruktion kom sålunda till uttryck i två komplex av 

regler, nämligen tillskottsplikten (§ 1 ABL 1944
45

) och ett förbud mot 

                                                             
41

 Danielsson, s. 19-22. 
42

 Prop. 1973:93, s. 86. 
43

 Innan Sverige åtog sig att anpassa aktiebolagsrätten till EU-normer (vilka utgår 

ifrån att det finns åtminstone två slag av aktiebolag) hade Sverige endast en 

aktiebolagsform. Detta skulle leda till att det minsta aktiekapitalet behövdes höja 
från dåvarande 50 000 SEK till cirka 230 000 SEK för alla aktiebolag. Se prop. 

1993/94:196, s. 71. 
44

 I och med nämnda anpassningen till EU- normer kom emellertid det stora 
flertalet bestämmelser i aktiebolagslagen att gälla för såväl privata som publika 

aktiebolag, se prop. 1993/94:196, s. 140. 
45

 I ABL 1895 och ABL 1910 framgick tillskottplikten av § 1 där aktiekapitalets 

tillkomst genom tillskott från aktieägarna fanns med bland aktiebolagets av lagen 
särskild nämnda kännetecknen, Danielsson s. 62. 
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överföring av tillgångar till aktieägarna. Förbudet kallades för 

utbetalningsförbudet (§ 73). I § 73 förbjöds utbetalning av annat än vinst 

enligt fastställd balansräkning för sista räkenskapsåret och stadgades 

återbäringsskyldighet vid förbudets åsidosättande.
46

  

I förarbetena till § 30 ABL 1895 om vinstutdelning, som motsvarade det 

senare utbetalningsförbudet i § 73 ABL 1944, motiverades begränsningen 

av utbetalning av vinstutdelning på följande sätt:  

”---Denna kvotdel är dock under bolagets bestånd bunden genom 

förpliktelserna emot övriga bolagsmännen och bolagets 

borgenärer och får ej utbrytas eller eljest av ägaren självständigt 

disponeras förr än bolaget blivit upplöst och alla dess borgenärer 

förnöjde. Dessförinnan kan, /…/, aktieägarne ej göra anspråk på 

att av bolagets tillgångar utbekomma annat eller mera än den på 

hans lott belöpande andel av vinst, om vars utdelning bland 

aktieägarne beslut i behörig ordning fattas.---”
47

  

§ 30 ABL 1895, som gav uttryck för principen om skyddet för det bundna 

egna kapitalet, överfördes till § 54 första stycket ABL 1910, där det blev ett 

utbetalningsförbud, och kompletterades med en återbäringsregel i fall av 

olovlig utbetalning i § 54 andra stycket ABL 1910.
48

  

Utbetalningsförbudet framstod såsom enhetligt, utan åtskillnad träffande 

alla otillåtna utbetalningar till aktieägare. Alla vinstutdelningar som 

träffades av utbetalningsförbudet medförde återbäringsskyldighet. 

Bestämmelserna var tvingande och gick således inte att åsidosätta med 

samtycke av samtliga aktieägare.
49

 

Utbetalningsförbudet i ABL 1944 innehöll den nya regeln att en aktieägare 

som mottagit en olovlig utbetalning av utdelning från aktiebolag kunde 

åberopa ett lagstadgat godtrosskydd. Godtrosskyddet var begränsat till de 

fall där aktieägare uppburit en utdelning pga. en fel upprättad 

                                                             
46

 Danielsson, s. 60-62 och s. 205. 
47

 Citerats från Danielsson, s. 207-208. 
48

 Se Andersson vinstutdelning, s. 46-47. 
49

 Se Danielsson, s. 210-211. 
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balansräkning. I ABL 1975 utvidgades godtrosskyddet till att omfatta alla 

fall då utbetalning skett i form av vinstutdelning i strid mot ABL.
50

 

I och med de ändringarna som kom med ABL 1975 stadgades 

utbetalningsförbudet i kapitel 12. Kapitel 12 ABL 1975 gav vissa 

begränsningar i vad avser utbetalningar till aktieägare i form av 

vinstutdelning, lån m.m. i syfte att trygga aktiebolagets egna kapital, bl.a. 

till skydd för borgenärer.
51

 12:2 och 12:5 ABL 1975 var tillämpliga på alla 

former av utbetalningar till aktieägare, även en s.k. förtäckt utdelning och 

vederlagsfria utbetalningar till tredje man.
52

 

Enligt 12:1 första stycket ABL 1975 var beloppet som fick användas för 

utdelning begränsat till fritt eget kapital. Dessutom fick utdelningen inte 

ske i strid mot försiktighetsregeln. Denna regel innehöll att utdelning inte 

fick ske med så stort belopp att utbetalningen med hänsyn till aktiebolagets 

konsolderingsbehov, likviditet eller ställning i övrigt skulle stå i strid mot 

god affärssed (12:1 andra stycket ABL 1975).
53

 

Tillämpningen av kapitel 12 ABL 1975 var förenad med svårigheter. Enligt 

Nerep var en av frågorna om utgångspunkten för hur stora vederlagsfria 

utdelningar ett aktiebolag kunde göra, skulle vara förutsättningen att det 

bundna egna kapitalet lämnades oberört eller förutsättningen att en 

utbetalning inte fick överskrida det utdelningsbara beloppet. Dessutom var 

det oklart om vid utdelning av sakvärde, det bokförde värdet 

(nettometoden) eller marknadsvärdet (bruttometoden) skulle jämföras med 

det utdelningsbara beloppet.
54

  

                                                             
50

 Andersson vinstutdelning, s. 48-50. 
51

 Nerep, s. 54. 
52

 Prop. 1975:103, s. 475-476. Att 12:2 och 12:5 ABL 1975 skulle vara tillämpliga 

vid vederlagsfria utbetalningar till tredje man var emellertid inte oomstridd. Med 
NJA 1997 s. 418 fastslog HD att 12:1, 12:2 och 12:5 ABL 1975 inte generellt 

kunde tillämpas mot tredje man. Numera följer av 17:3 och 17:4 ABL att 

lovligheten av värdeöverföring till tredje man skall prövas enligt dessa 
bestämmelser. Se Andersson, s. 156-160. 
53

 Denna försiktighetsregel hade sitt ursprung i 1944 års lag beträffande koncerner, 

se Andersson vinstutdelning, s. 200. 
54

 Nerep, s. 419-422. I och med NJA 1995 s. 742 är nettometoden gällande rätt, se 
fotnot 74, s. 27. 
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För att anpassa kapitel 12 ABL 1975 till kapitaldirektivet har det skett en 

viss omformulering av rekvisiten för återbetalning av en otillåten utdelning. 

Återbetalningsskyldighet skulle enligt den nya lydelsen föreligga endast om 

aktiebolaget visade att mottagaren insåg eller bort inse att utdelningen stred 

mot aktiebolagens bestämmelser. Vidare avskaffades möjligheten för 

publika aktiebolag att få dispens från förvärvslåneförbudet.
55

 

Utbetalningsförbudet motsvarar det skydd för borgenärer som ges i kapitel 

17 ABL. Att det kom en ny terminologi innebär inte att principerna för 

kapitalskydd i grunden har förändrats.
56

 Tanken med introduktionen av 

begreppet värdeöverföring var att den skulle ersätta den tidigare termen 

”utbetalning”.
57

  

3.3 Svensk gällande rätt 

3.3.1 Begreppet värdeöverföringar 

Med en värdeöverföring avses vinstutdelning, förvärv av egna aktier, 

minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till 

aktieägare och annan affärshändelse som medför att aktiebolagets 

förmögenhet minskar och inte har rent affärsmässig karaktär för 

aktiebolaget (17:1 ABL).  De första tre formerna av värdeöverföringar är 

särskilt reglerade i kapitlen 18-20 ABL och utgör tillåtna former för 

värdeöverföring pga. 17:2 ABL.
58

 
59

 

Vinstutdelning som uppfyller de krav som ställs i kapitel 18 ABL är en 

formenlig eller öppen vinstutdelning. I kapitel 19 ABL regleras de tillåtna 

formerna av förvärv av egna aktier. Eftersom egna aktier pga. 4:14 ÅRL 

inte får tas upp som tillgång i aktiebolagets balansräkning innebär ett 

                                                             
55

 Skog, s. 23. 
56

 Nerep&Samuelsson, del 2, s. 188. 
57

 SOU 1997:168, s. 66. 
58

 Det bortses från gåva (17:5 ABL). 
59

 Enligt Andersson kompletteras värdeöverföringsförbudet i 17:2 ABL av in 

dubio- principen. Principen innebär att om värdeöverföringen inte omedelbart kan 

härledas till någon av värdeöverföringstyperna vinstutdelning, förvärv av egna 
aktier eller minskning av aktiekapital genom att aktiebolaget följt de regler som 

gäller för dessa typer, skall borgenärsskyddsreglerna i kapitel 17 ABL tillämpas 

och ett flertal bestämmelser i kapitel 18 ABL analogt (in dubio- principen om 

förbrukning av fritt eget kapital). Förtäckt vinstutdelning utgör alltså en 
värdeöverföring men inte en vinstutdelning. Se Andersson, s. 77-78. 
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förvärv av egna aktier att aktiebolagets resultat och likviditet minskar.
60

 

Förvärv av egna aktier enligt undantagsbestämmelse 19:5 ABL utgör inte 

en värdeöverföring i ABL:s mening. Minskning av aktiekapitalet eller 

reservfonden enligt kapitel 20 ABL utgör en värdeöverföring om åtgärden 

sker för återbetalning till aktieägare. Om minskning av aktiekapitalet eller 

reservfonden sker för att täcka uppkomna förluster, eller för avsättning till 

fri fond utgör transaktionen däremot inte en värdeöverföring.  

Sista punkten i 17:1 ABL åsyftas till förtäckta värdeöverföringar. 

Vinstutdelning t.ex. som inte är formenligt beslutat enligt kapitel 18 ABL, 

utgör en förtäckt värdeöverföring.
61

 Gränsdragningen huruvida en viss 

rättshandling är att betrakta som förtäckt utdelning är i praktiken det 

problemet som vållat störst svårigheter.
62

 En förtäckt värdeöverföring 

kännetecknas av att aktiebolagets förmögenhet, direkt eller indirekt, 

minskar, att förmögenhetsminskningen inte är av affärsmässig karaktär för 

aktiebolaget och att överföringen är av en annan affärshändelse än nämnt 

under 17:1 punkt 1-3 ABL. 

Enligt propositionen avses med affärshändelse alla förändringar i storleken 

och sammansättningen av bolagets förmögenhet som beror på företagets 

ekonomiska relationer med omvärlden, såsom in- och utbetalningar, 

uppkomsten av fordringar eller skulder samt egna tillskott till och uttag ur 

verksamheten av pengar, varor eller annat.
63

 Vilka effekter transaktionen 

har på aktiebolagets redovisning har ingen avgörande betydelse. 

Med direkt förmögenhetsminskning avses transaktioner i form av t.ex. 

pengar som medför att aktiebolagets förmögenhet omedelbart minskar. 
                                                             
60

 Sandström, s. 317. 
61

 Se fotnot 59: avvikelse från formkraven kan ske med samtycke av samtliga 

aktieägare. En värdeöverföring som inte uppfyller de krav som ställs i kapitlen 18-

20 ABL kan alltså vara tillåten. Transaktionen är då att betecknas som en förtäckt 

värdeöverföring. Borgenärsskyddsbestämmelserna i 17:3  ABL kan inte 
åsidosättas med samtycke av samtliga aktieägare men dessa bestämmelser tar sikte 

på omfattningen av utbetalningarna och inte dess form, se prop. 2004/05:85, s. 

369-370. 
62

 Se Andersson, s. 82. 
63

 Prop. 2004/05:85, s. 729. Det ska vara en faktisk förmögenhetsminskning och 

inte en balansmässig minskning. Det enda undantag från huvudregeln är vid 

förvärv av egna aktier vilket inte ska prövas enligt faktiska värden utan bara 
balansmässiga värden. 
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Med indirekt förmögenhetsminskning avses en transaktion varvid 

aktiebolaget inte påräknas ränta eller hyra och aktiebolaget således går 

miste om förmögenhetsökning. Försäljning av aktiebolagets egendom till 

ett pris som motsvarar bokfört värde kan utgöra en värdeöverföring enligt 

17:1 punkt 4 ABL om egendomens marknadsvärde överstiger det bokförda 

värdet.
64

 

Huruvida en viss transaktion anses ha en affärsmässig karaktär, får enligt 

propositionen avgöras främst med hänsyn till utåt iakttagbara 

omständigheter kring transaktionen. Att transaktionen är oförmånlig för 

aktiebolaget och förmånlig för motparten medför inte i och för sig att den är 

att betrakta som att värdeöverföringen inte har en affärsmässig karaktär. 

Bedömningen ska göras pga. objektiva kriterier, främst förekommande 

värdediskrepans mellan parternas prestationer. Regeringen valde alltså inte 

att grunda bedömningen på subjektiva faktorer, såsom att aktiebolagets 

ställföreträdare medvetet har företagit en värdeöverföring till aktieägare.
65

 

Däremot kan mottagarens relation till aktiebolaget ha betydelse.
66

 Av stor 

betydelse är om transaktionen framstår som förenlig med den verksamhet 

aktiebolaget normalt driver.
67

 Utgör transaktionen ett normalt led i 

verksamheten får den anses ha en affärsmässig karaktär.  

Frågan om en transaktion utgör en värdeöverföring prövas med hänsyn till 

förhållandena vid tiden för beslutet. När ett beslut saknas blir det 

tidpunkten då aktiebolaget förband sig till transaktionens avgörande. Senare 

inträffade förändringar i transaktionens värde bör inte medföra att en vid 

besluts- eller avtalstillfället klanderfri transaktion anses omfattad av 

bestämmelsen om förtäckta värdeöverföringar.
68

 

Av rättspraxis följer att som förtäckta värdeöverföringar kan räknas bl.a. 

penninglån till aktieägare vars ekonomi vid lånetillfället är sådan att någon 

                                                             
64

 Andersson vinstutdelning, s. 432-438.  
65

 Prop. 2004/05:85, s. 362 och s. 728-730. 
66

 Ytterst sällan skall ett aktiebolag utföra en transaktion som bara gynnas en helt 
från bolaget utomstående tredje man. Sponsring och andra goodwillskapande 

åtgärder är att betecknas som rent affärsmässiga, se Nerep&Samuelsson, del 2, s. 

196-197. 
67

 Nerep&Samuelsson, del 2, s. 195. 
68

 Prop. 2004/05:85, s. 730. 
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återbetalning inte kan påräknas (NJA 1951 s. 6 I och II, NJA 1966 s. 475, 

NJA 1976 s. 618 och NJA 1990 s. 343). En av aktiebolaget ställd pant eller 

annan säkerhet för annan ska anses som en värdeöverföring om gäldenären 

vid tidpunkten för säkerställandet saknar betalningsförmåga (NJA 1980 s. 

311).  

3.3.2 Aktiebolagets bundna egna kapital och försiktighetsregeln 

17:3 ABL är en central bestämmelse för kapitalskyddet i aktiebolag och är 

primärt avsett till förmån för aktiebolagets borgenärer.
69

 Borgenärsskyddet 

vid värdeöverföringar- öppen eller förtäckt- består av två kumulativa 

normer, beloppsspärren och försiktighetsregeln. Beloppsspärren, liksom 

försiktighetsregeln, ska iakttas vid varje vinstutdelning, förvärv av egna 

aktier
70

, minskning av aktiekapitalet och förtäckt värdeöverföring. 

Värdeöverföring till aktieägare eller en annan får inte äga rum om det efter 

överföringen inte finns full täckning för aktiebolagets bundna egna kapital, 

den s.k. beloppsspärren, 17:3 första stycket ABL. Till grund för 

beräkningen om en värdeöverföring får äga rum ska ligga den senast 

fastställda balansräkningen, med beaktande av ändringar i det bundna egna 

kapitalet som har skett efter balansdagen. Beloppsspärren ska alltså 

fastställas med utgångspunkt i vad som vid beslutstidpunkten är känt om 

förhållanden på balansdagen för den senaste balansräkningen.
71

 Om någon 

balansräkning inte har fastställts torde det inte finnas utrymme för någon 

värdeöverföring.
72

 

Vid en jämförelse med motsvarande bestämmelser i ABL 1975 visar sig det 

att beloppsspärren har fått en annan utformning. Enligt ABL 1975 fick 

värdeöverföring inte ske med belopp som översteg aktiebolagets fria egna 

kapital, med iakttagande av försiktighetsprincipen enligt fastställd 

balansräkning för det senaste räkenskapsåret. Vid tillämpningen av 

                                                             
69

 Se Nerep&Samuelsson, del 2, s. 222 och prop. 2004/05:85, s. 373-374. 
70

 Enligt 19:5 ABL omfattar de där nämnda förvärven inte av reglerna om 
värdeöverföring. Detta betyder att reglerna i 17:3 och 17:4 ABL inte är 

tillämpliga. 
71

 Prop. 2004/05:85, s. 732. 
72

 Andersson vinstutdelning, s. 574: kravet på en fastställd balansräkning får anses 
vara uppställt i tredje mans intresse. För en motsatt uppfattning Nerep, s. 226. 



27 

 

nuvarande regim inriktas prövningen på frågan om de tillgångarna som 

återstår i aktiebolaget efter värdeöverföringen har ett redovisat värde som 

motsvarar bundet eget kapital- den s.k. nettometoden.
73

 Skillnaden i 

angreppssätt ger främst utslag vid utdelning av s.k. sakvärden: om 

värdeöverföring sker genom utdelning av en sak ska tillgångens bokförda 

värde, i stället för egendomens verkliga värde, ligga till grund för 

prövningen mot beloppsspärren. Enligt förarbetena till ABL anses 

nettometoden numera vara väl etablerad
74

, synes dess användande inte 

medföra några praktiska svårigheter och är förenlig med kapitaldirektivet.
75

 

I 17:3 andra stycket ABL stadgas försiktighetsregeln. Om beloppsspärren 

inte utgör något hinder får aktiebolaget endast genomföra en 

värdeöverföring om den framstår som försvarlig med hänsyn till de krav 

som verksamhetens art, omfattning och risker
76

 ställer på storleken av det 

egna kapitalet, samt aktiebolagets konsolideringsbehov, likviditet och 

ställning i övrigt. En grundläggande tanke bakom bestämmelse är att 

aktiebolag inte ska kunna genomföra värdeöverföringar till aktieägare eller 

andra med större belopp än att dess ekonomiska ställning efter 

värdeöverföringen är betryggande för tredje man, särskilt aktiebolagets 

borgenärer.
77

  

Med begreppet konsolidering avses förstärkning av aktiebolagets 

ekonomiska ställning. Den ekonomiska ställningen kan beskrivas med olika 

nyckeltal bl.a. relationen mellan eget och främmande kapital. Ju större 

andel av aktiebolagets tillgångar som har finansierats med eget kapital 

desto bättre soliditet anses bolaget ha. Den optimala relationen mellan eget 

kapital och skulder varierar mellan olika branscher, liksom mellan 

aktiebolag av olika storlek och ålder. Det är emellertid inte tillräckligt att 

beakta enbart aktiebolagets soliditet. Även andra faktorer som påverkar 

aktiebolagets behov av konsolidering, såsom räntabilitet på det egna 

                                                             
73

 Nerep&Samuelsson, del 2, s. 224. 
74

 Jfr. NJA 1995 s. 742. 
75

 Prop. 2004/05:85, s. 370. 
76

 I förhållande till ABL 1975 är denna del (hänsyn till verksamhetens art, 

omfattning och risker) av försiktighetsregeln en nyskapelse. 
77

 Andersson vinstutdelning, s. 207 och prop. 2004/05:85, s. 372. 
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kapitalet och resultatprognoser, måste beaktas. Med likviditet brukar 

åsyftas aktiebolagets kortfristiga betalningsförmåga. Vinstutdelning får 

alltså inte ske om aktiebolaget inte förmår att fullgöra löpande 

utbetalningar. Innebörden av aktiebolagets ’ställning i övrigt’ torde vara att 

man ska beakta samtliga omständigheter som det över huvud taget kan 

finnas anledning att beakta, t.ex. sådana händelser som man bör upplysa om 

i förvaltningsberättelsen pga. 6:1 ÅRL.
78

  

Frågan om aktiebolaget har tillräckliga medel för att genomföra en 

värdeöverföring bedöms av aktiebolagets årsredovisning. I detta 

sammanhang är det av stor betydelse vilka redovisningsprinciper 

aktiebolaget har tillämpat. För värderingar av tillgångar och skulder och 

redovisningen av resultatet kan det ha betydelse om bolaget använder sig av 

internationella redovisningsstandarder (IAS eller IFRS) eller av särskilda 

regler för onoterade bolag, eftersom redovisningsnormer ofta ger utrymme 

till olika tolkningar vilket leder till olika värderingar.
79

  

3.3.3 Rättsföljder olagliga värdeöverföringar 

I 17:6 ABL sanktioneras värdeöverföringar som strider mot 

bestämmelserna i kapitlen 17, 18 och 20 ABL.
80

 Rättsföljden av en olaglig 

värdeöverföring är ogiltighet
81

 och återbäringsskyldighet. Det som ska 

återbäras är beroende på vilken regel som har överträtts. Om 

värdeöverföring har skett i strid mot borgenärsskyddsreglerna i 17:3 ABL 

ska återbäras det som motsvarar det olovliga beloppet och inte hela 

beloppet av värdeöverföringen. I de fall där en öppen värdeöverföring har 

skett i strid mot kapitel 18 eller 20 ABL, ska den som mottagit 

värdeöverföringen återbära vad han har uppburit om aktiebolaget visar att 

han insåg eller bort inse att värdeöverföringen stod i strid mot ABL. Vid 

förtäckt värdeöverföring enligt 17:1 punkt 4 ABL är mottagaren 

                                                             
78

 Prop. 2004/05:85, s. 38 och 733-734. 
79

 Nerep, s. 233. 
80

 Rättsföljderna vid olagliga förvärv av egna aktier regleras separat i kapitel 19 

ABL. 
81

 I den aktiebolagsrättsliga doktrinen har det gjorts gällande att ”läkning” kunde 

ske av ogiltigheten. En förutsättning för att läkning skulle kunna ske anses vara att 

aktiebolaget vid en senare tidpunkt har ett intakt bundet eget kapital (t.ex. pga. nya 

vinster i aktiebolaget) och att försiktighetsregeln krav kan anses vara uppfyllda vid 
samma tidpunkt. Se för översikten av debatten: Andersson, s. 222-228.  



29 

 

återbäringsskyldig om aktiebolaget visar att mottagaren insåg eller bort inse 

att transaktionen innefattade en värdeöverföring från aktiebolaget. Om det 

har skett en saksutdelning ska mottagaren i princip återbära själva saken. 

Är detta inte längre möjligt ska mottagaren ersätta sakens värde till 

aktiebolaget.
82

 

Den som medverkade till den olagliga värdeöverföringen kan bli 

bristtäckningsansvarig (17:7 ABL). Ansvaret innebär att vissa personer kan 

bli ersättningsskyldiga för den brist som kan uppkomma vid återbäring av 

en olaglig värdeöverföring. Bristtäckningsansvaret förutsätter att den som 

är återbäringsskyldig enligt 17:6 ABL inte kan eller behöver återbära vad 

han har uppburit t.ex. pga. insolvens eller god tro.
83

 

3.3.4 Övriga aspekter   

Kopplade till kravet på minsta aktiekapital är reglerna om tvångslikvidation 

pga. kapitalbrist (25:13-20 ABL). Om aktiebolagets styrelse har skäl att 

anta att bolagets aktiekapital understiger hälften av det registrerade 

aktiekapitalet beräknat enligt 25:14 ABL, eller aktiebolaget saknar 

tillgångar till full betalning av utmätningsfordringen, bör styrelsen upprätta 

en kontrollbalansräkning. Aktiebolagets revisor
84

 skall granska 

kontrollbalansräkningen och om denna utvisar att aktiebolagets eget kapital 

understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ska styrelsen utfärda 

kallelse till en första bolagsstämma. Därefter har aktiebolaget åtta månader 

för att sanera bolagets ekonomi. Om vid den andra kontrollstämman det 

visar sig att aktiebolagets aktiekapital fortfarande inte är täckt skall 

styrelsen begära bolaget i likvidation. 

Om styrelsen underlåter att upprätta en kontrollbalansräkning, att 

sammankalla till den första kontrollstämman eller att begära aktiebolaget i 
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 Andersson, s. 208-212. 
83

 Prop. 2004/05:85, s. 396. Dessa bestämmelser om återbäringsskyldighet och 

bristtäckningsansvar utesluter inte att återvinning enligt kapitel 4 KL kan ske.  
84

 Notera att små privata aktiebolag inte längre behöver ha en revisor, se prop. 

2009/10:204, s. 82. Aktiebolaget behöver då inte heller ha 

kontrollbalansräkningen granskat av en revisor. Huvudsyftet med 

kontrollstämmorna (att informera aktieägare om aktiebolagets situation) uppnås 
även om någon revisorsgranskning inte har skett, enligt propositionen. 



30 

 

likvidation, ansvarar styrelsens ledamöter solidariskt för de förpliktelser 

som uppkommer för aktiebolaget (25:18 ABL).
85

  

Kontrollbalansräkningen ska upprättas enligt värderingsreglerna som finns 

i ÅRL. Vid värderingen ska dock vissa särregler tillämpas, vilket kan 

medföra att värderingen ger högre värden än enligt den vanliga 

balansräkningen. Enligt förarbetena till bestämmelser om 

kontrollbalansräkningen kan t.ex. den allmänna försiktigheten som kommer 

till uttryck i ÅRL:s redovisningsregler medföra, att aktiebolagets 

framtidsmöjligheter och fortlevnadsförmåga inte fångas upp i tillräcklig 

grad: en generell tillämpning av ÅRL skulle kunna leda till att ett i och för 

sig livsdugligt aktiebolag tvingas vidta åtgärder som egentligen inte är 

nödvändiga.
86

 Prövningen enligt 25:13 första stycket ABL blir närmast en 

insufficiensprövning (skulderna överstiger tillgångarna), prövningen enligt 

25:13 andra stycket ABL är en solvensprövning (oförmåga att betala 

förfallna skulder).
87
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 Se prop. 2009/10:61, s. 6. 
86

 Prop. 2000/01:150, s.37. 
87

 Sandström, s. 327. 
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4. Kapitalsystem och borgenärsskydd 
 

4.1 Aktiebolagets borgenärer 
Borgenärer bör skyddas mot de aktörer som är befogade att bestämma över 

aktiebolaget, som kan göra vissa värdeöverföringar och därmed kan 

försämra aktiebolagets likviditet och solvens.
88

 Det bör förutsättas att varje 

form av verksamhet i ett aktiebolag kan vara förlustbringande och att 

lagstiftaren inte kan hindra att en verksamhet bedrivs med förlust. 

Spörsmålet i det här kapitlet är huruvida kravet på minsta aktiekapital och 

kapitalskyddsregler innebär ett meningsfullt skydd för aktiebolagets 

borgenärer.  

Vad gäller frågan huruvida borgenärer bör skyddas är det relevant att iaktta 

att de flesta borgenärer har möjligheten att skydda sig på ett annat sätt än 

genom ett kapitalsystem med krav på minsta aktiekapital och bundet eget 

kapital. Litteraturen skiljer mellan frivilliga och ofrivilliga borgenärer och 

mellan anpassande och icke-anpassande borgenärer.
89

 Med frivilliga 

borgenärer avses sådana borgenärer som har en avtalsrättslig relation med 

aktiebolaget och med ofrivilliga borgenärer avses de som däremot inte har 

en avtalsrättslig relation med aktiebolaget, men har en fordran mot 

aktiebolaget exempelvis pga. ett utomobligatoriskt skadestånd.
90

 Med en 

anpassande borgenär avses en borgenär som anpassar avtalsvillkoren efter 

den risk som är förenad med det penninglån eller kredit som samma 

borgenär tillhandahåller. En icke-anpassande borgenär anpassar inte 

                                                             
88

 Detta gäller förmodligen ännu mer i små privata aktiebolag med en begränsad 
delägarkrets där det ofta är aktieägare som styr aktiebolaget. I ägarstyrda 

aktiebolag har aktieägare en dubbel roll båda som styrelseledamot och aktieägare. 

De har ofta information om bolaget vilket inte är tillgänglig för andra aktörer t.ex. 
borgenärer. 
89

 Se Andersson, s. 54-58 och Armour, s. 11, terminologin kommer från Bebchuk, 

L.A., Freid, J.M., The Uneasy Case for the Priority of Secured Claims in 

Bankruptcy, 105 Yale L.J. (1996), s. 881-890. 
90
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avtalsvillkoren efter den förenade risken.
91

 Det anses att icke-anpassande 

borgenärer behöver mest skydd.
92

 

Andersson ger vissa skolexempel på de olika borgenärerna: ett exempel på 

frivilliga anpassande borgenärer är banker. Banker skyddar sig vanligtvis 

genom avtal och genom att ställa krav på gäldenären på insatt kapital eller 

likviditets- eller soliditetskrav för att minska den risken som är förenad 

med penninglånet. Ett skolexempel på en ofrivillig icke- anpassande 

borgenär är den som drabbats av en skada. Eftersom det inte finns någon 

avtalsrelation mellan skadevållaren och skadelidande kommer det inte i 

fråga att en borgenär kan anpassa avtalsvillkoren.
93

   

4.2 Kapitalkrav och borgenärsskydd  
Till stöd för ett krav på minsta aktiekapital anges ofta att kravet historiskt 

sett har stor betydelse som borgenärsskydd. Hur länge ett kapitalkrav redan 

finns, är i och för sig inte ett relevant argument för att upprätthålla kravet. 

Dessutom ger utvecklingen i USA och Europa skäl att ompröva 

argumentet. USA var ett av de första länderna som avskaffade kravet på 

minsta aktiekapital och införde ett alternativt system för borgenärsskydd. 

Som motiv för avskaffande anfördes bl.a.: 

/---/” 1) the arbitrary nature of any fixed minimum capital, 

2) the changing value of the dollar,  

3) increased reliance on credit reporting rather than the concept 

of corporate capital as the basis for the extension of credit.”
94

   

Inom EU syns tendensen att länder bildar aktiebolag i medlemstater med 

lägre kapitalkrav. Av förarbetena till ändring av 1:5 ABL framgår att det 

enligt regeringens mening finns anledning att sänka nivån för lägsta tillåtna 

aktiekapital för privata aktiebolag. Villkoren för att etablera ett företag i 

Sverige bör inte framstå som tydligt oförmånliga vid en europeisk 

jämförelse. Kravet på aktiekapital bör bestämmas så att det så långt som 

möjligt underlättar för företagare att starta och driva aktiebolag.
95
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 Kraakman&Armour, s. 120-121. 
93

 Andersson, s. 54-58. 
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 Citerats från Andersson, s. 33. 
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 Prop. 2009/10:61, s. 11 och 18. 
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Dessutom kan aktiekapitalets funktion som borgenärsskydd ifrågasättas 

enligt regeringens mening. Det lagstadgade kravet av 50 000 SEK utgör i 

praktiken ett ytterst litet skydd för de flesta borgenärer. Det anförs att: 

”Från borgenärsskyddssynpunkt bedöms förslaget inte innebära 

några större konsekvenser. Skillnaden mellan 100 000 kr och 

50 000 kr i aktiekapital torde i de allra flesta fall vara försumbar 

för borgenärerna, eftersom ett aktiekapital av sådan storlek 

snabbt kan förbrukas. Det kan emellertid inte utslutas att förslaget 

innebär nackdelar för borgenärer som inte avtalsvis kan kräva 

säkerheter. Sannolikt är det endast i ett fåtal fall som det 

uppkommer en kreditförlust i fråga om ett bolag med 50 000 kr i 

aktiekapital som inte hade uppkommit även med det gällande 

kapitalkravet.”
96

 

Det anses att det finns borgenärer som inte kan skydda sig själva genom 

avtal (ofrivilliga icke-anpassade borgenärer). Det kan vara staten med 

anspråk på skatter samt i vissa fall lönegaranti, eller borgenärer med 

utomkontraktuella anspråk. Staten kan däremot ensidigt ändra 

lagstiftningen om inbetalning av skatt och avgifter och saknar pga. den 

särskilda ställningen reellt skyddsbehov. Borgenärer med 

utomkontraktuella anspråk bör skyddas i annan lagstiftning än ABL.
97

 

Vidare anförs det i ett delbetänkande till propositionen, att det kan hända att 

en borgenär pga. okunnighet, bristande vilja eller bristande information inte 

kan skaffa sig relevant säkerhet.
98

 Okunnighet och bristande vilja borde inte 

vara reella argumenter för att upprätthålla kravet på minsta aktiekapital.
99

 

I delbetänkandet anförs därutöver att bestämmelserna om kravet på minsta 

aktiekapital och kapitalskydd kan ses som ett standardkontrakt för alla 

borgenärer.
100

 I avsaknad av dessa bestämmelser skulle det krävas mera 

individuella överenskommelser mellan borgenär och aktiebolaget, vilket 

skulle innebära ökade transaktionskostnader för båda parter. Enligt 
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delbetänkandet har det kommit fram att bankerna förutser en ökad 

användning av säkerheter, såsom personlig borgen och krav på mer 

omfattande information från aktiebolaget, för det fall kravet på minsta 

aktiekapital avskaffas.
101

 En ökad användning av borgenärsåtaganden och 

andra säkerheter ställda av aktieägare personligen tros vidare kunna 

uppfattas som en urholkning av principen om frihet från personligt 

betalningsansvar för aktieägare.
102

 

Regeringen tar hänsyn till de många remissinstanser som lägger stor vikt på 

aktiekapitalets funktion som spärr mot ogenomtänkt och oseriöst 

företagande.
103

 Å andra sidan kan kravet på minsta aktiekapital, som ställs 

vid bildande av ett aktiebolag, utgöra ett hinder för den som vill bedriva 

näringsverksamhet i aktiebolagsform. Ett sänkt krav på minsta aktiekapital 

kan göra det privata aktiebolaget mer tillgängligt och främja företagande.
104

 

Slutligen påpekas i doktrinen att beloppet av det minsta aktiekapitalet 

saknar en funktionell koppling till verksamhetens art, omfattning och risker 

av ett aktiebolag. Därmed är kravet på minsta aktiekapital arbiträrt bestämt 

och i praktiken meningslöst som borgenärsskydd. Dessutom medför 

inflation att det ekonomiska värdet av aktiekapitalet försämras.
105

  

4.3 Kapitalskydd och borgenärsskydd 
Redan under ABL 1975 uppkom det tveksamhet om de 

borgenärsskyddsregler som fanns i kapitel 12 ABL 1975 var 

ändamålsenliga. Doktrinen ifrågasatte redan då om borgenärsskyddet över 

huvud borde ges en annan utformning.
106

   

I Europa råder det en allmän tveksamhet vad gäller nyttigheten av 

kapitalskyddsreglerna i kapitaldirektivet. Det diskuteras att storleken av det 

minsta aktiekapitalet inte borde vara bestämmande för frågan om 

aktiebolaget får vidta en vinstutdelning. En sådan reglering är inte till 

                                                             
101

 SOU 2008:49, s. 12-13 och s. 85-87. 
102

 Trots att det redan i dag i stor utsträckning förekommer att borgenärer avtalsvis 
försöker säkerställa sina fordringar, prop. 2009/10:61, s. 10. 
103

 Prop. 2009/10:61, s. 11. 
104

 Se Kraakman&Armour, s. 131. 
105

 Andersson, s. 58-59. Jfr. Manning, s. 39 och rapport Dutch Group, s. 6. 
106

 Se Nerep, s. 422 och Andersson vinstutdelning, s. 72 och s. 132-145. 



35 

 

skydd för borgenärers behov: en borgenär är bara intresserad av att bolaget 

ska betala hans fordran inom rätt tid. Det avgörande kriteriet för 

vinstutdelning borde vara om aktiebolaget har tillräckligt mycket tillgångar 

och inte blir insolvent.
107

 

Dessutom är minskning av aktiekapital för täckning av förlust tillåten utan 

att aktiebolagets borgenärer får någon skydd, trots att borgenärer behöver 

skydd just i den situation aktiebolaget går mot insolvens. Det verkar vara 

inkonsekvent i systemet. Man får minska aktiekapitalet för att täcka 

förluster och sedan kan en värdeöverföring lovligt genomföras.
108

  

Lovligheten av vinstutdelning baseras på resultat- och balansräkningen. 

Lovligheten är således beroende på vilka redovisningsnormer aktiebolaget 

använder. Konservativa redovisningsnormer ger mindre information 

omkring aktiebolagets ”going concern” värde, ehuru den normen är av mer 

intresse för borgenärer, än ”true and fair value” normer.
109

 Lovligheten av 

värdeöverföring kopplade strikt till balansräkningen medför en separation 

mellan aktiebolagets äkta kapacitet att genomföra en värdeöverföring och 

resultatet som följer av balansräkningen. Tillgångarnas volatilitet och 

skuldernas förfallotid kan medföra underskott eller överskott vilka inte 

korresponderar med aktiebolagets solvens. Detta problem är skapat med 

tillämpningen av ”fair value” metoder för redovisningen. Men även om 

redovisningsnormer skulle vara mera kommersiella, framstår problem om 

man använder ett balance sheet test vilket är baserat på kravet på minsta 

kapital och det bundna egna kapitalet.
110

  Därtill är borgenärsskyddet 

baserat på årsredovisningen vilken per definition är historisk.
111

 

I propositionen till lagändring av 1:5 ABL anförs att en ytterligare 

konsekvens av ett alltför lågt ställt krav på aktiekapitalets storlek är att 

betydelsen av beloppsspärren i 17:3 ABL sannolikt minskar. I stället skulle 

försiktighetsregeln komma att spela en större roll vid värdeöverföringar. 
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Enligt regeringen är försiktighetsregeln till sin natur svårare att tillämpa än 

beloppsspärren.
112

 

Eftersom det har ansetts rimligt att sätta en gräns för hur långt en 

verksamhet får fortsätta innan den i borgenärers intresse måste avbrytas, 

har bestämmelser om tvångslikvidation pga. kapitalbrist kommit till. Det 

har ansetts att bestämmelser om minsta kapital skulle bli meningslösa om 

det vore fritt att låta täckningen för aktiekapitalet sjunka hur lågt som 

helst.
113

  

Vad gäller tvångslikvidation vid kapitalsbrist kan viss kritik riktas mot 

regleringen. Kritiken har bl.a. att göra med att bestämmelserna om 

tvångslikvidation tar sikte på insufficiens (skulderna överstiger 

tillgångarna) och inte på insolvens (oförmåga att betala förfallna skulder). 

Enligt utredare har det vidare ifrågasatts om bestämmelser om 

tvångslikvidation, som är kopplade till det minsta aktiekapitalet, över 

huvud taget innebär något borgenärsskydd. Bestämmelserna kan därför 

uppfattas som onödigt betungande och ingripande utan att ge det skydd de 

är avsedda att ge.
114

 

Därtill påpekar Andersson att personligt betalningsansvar enligt 25:18 ABL 

sällan aktualiseras pga. bevissvårigheter. Reglerna är svåra att tillämpa och 

är sannolikt ineffektiva eftersom aktiebolaget är tvunget att följa en viss 

procedur till en inte obetydligt kostnad i stället för att fokusera på att vidta 

åtgärder mot insolvens.
115

 Regleringen i 25:18 ABL går mycket längre än 

vad artikel 19 Direktiv 2012/30/EU föreskriver. I kapitaldirektivet krävs 

skadestånd som sanktion vid styrelsepassivitet. I ABL är sanktionen 

medverkansansvar vid passivitet, som är tänkt att åstadkomma ett vidgat 

borgenärsskydd.
116
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I flera EU-länder tillåts förvärv av egna aktier för motsvarigheten till 

privata aktiebolag. Borgenärsskyddet anses inte utgöra något påtagligt 

hinder mot förvärv av egna aktier och aktiebolag får förvärva egna aktier 

under samma förutsättningar som det kan göra en vinstutdelning.
117

 

Till slut har det anförts att det inte finns något alternativ till kapital- och 

borgenärsskyddsreglerna.
118

 I det följande kapitlet kommer ett alternativt 

system i USA samt i Holland att beskrivas vilka belyser alternativ till de 

nuvarande kapitalskydds- och borgenärsskyddsreglerna. 
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5. Alternativa borgenärsskyddssystem 

 

5.1 Borgenärsskyddssystem i USA 

5.1.1 Introduktion 

Aktiebolagsrätt i USA består av mer än 50 olika system. I varje delstat 

gäller delstatens aktiebolagsrätt. I USA kan man bilda ett bolag i vilken 

delstat som helst, oberoende var aktiebolaget driver sina verksamheter. 

Detta betyder att stiftare till ett aktiebolag kan välja den delstat vars 

aktiebolagsrätt tycks vara mest förmånlig.
119

  

Försök att harmonisera USA:s aktiebolagsrätt har ofta misslyckas.
120

 Ett 

försök från the American Bar Association ledde till Model Business 

Corporation Act och den första editionen kom till 1950. Sedan dess följer 

modellakten liberaliserande trender från stater liksom Delaware, 

Kalifornien och New York. The American Bar Associations Corporate 

Laws Committee uppdaterar regelbunden modellakten och the Revised 

Model Business Corporation Act (1984)
121

 innehåller en mängd innovativa 

och förenklade bestämmelser vilka flera stater hade experimenterat med.
122

 

Genom åren har MBCA blivit modellen för stora delar av aktiebolagens 

bolagsordning i mer än 30 stater. Emellertid finns det ingen delstat som har 

antagit MBCA i sin helhet.
123

  

Den första editionen av MBCA innehöll, i likheten med resten av världen, 

ett krav på minsta aktiekapital. Efter 30 år kom tanken att ett minsta 

aktiekapital är ett nominalt, arbiträrt och ekonomiskt irrelevant nummer 
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och i och med de ändringarna i MBCA 1980 och RMBCA 1984 finns 

kravet på minsta aktiekapital inte längre kvar. Viktiga huvuddrag i det nya 

systemet är ändrade bestämmelser om emission av aktier. Eftersom aktierna 

inte längre har något kvotvärde, finns det inte heller ett krav på minimum 

betalning för aktierna vid (bildande eller) emissionen. Trots det får 

aktiebolaget pga. § 2.01 (b)(2)(iv) MBCA optera för ett kvotvärde av aktier 

i bolagsordningen. I bolagsordningen regleras vad aktieägare ska betala för 

aktierna i aktiebolaget och det finns inga restriktioner vad gäller 

apportegendomens art. Därtill introducerades i det nya systemet § 6.40 

MBCA angående värdeöverföringar och till slut avskaffades de s.k. 

”treasury shares” (förvärvda egna aktierna).
124

  

5.1.2 Värdeöverföringar- distributions 

Som alternativt system för borgenärsskydd introducerades i USA ett system 

vad avser värdeöverföringar i § 6.40 MBCA. Värdeöverföringar till 

aktieägare får endast ske om det finns tillräckliga medel i aktiebolaget så att 

borgenärerna inte missgynnas. Paragrafen lyder på följande vis: 

§ 6.40. DISTRIBUTIONS TO SHAREHOLDERS 

(a) A board of directors may authorize and the corporation may make 

distributions to its shareholders subject to restriction by the 

articles of incorporation and the limitation in subsection (c). 

(b) If the board of directors does not fix the record date for 

determining shareholders entitled to a distribution (other than one 

involving a purchase, redemption, or other acquisition of the 

corporation’s shares), it is the date the board of directors 

authorizes the distribution. 

(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. 

(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 
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fair valuation or other method that is reasonable in the 

circumstances. 

(e) Except as provided in subsection (g), the effect of a distribution 

under subsection (c) is measured: 

(1) in the case of distribution by purchase, redemption, or other 

acquisition of the corporation’s shares, as of the earlier of (i) the 

date money or other property is transferred or debt incurred by 

the corporation or (ii) the date the shareholder ceases to be a 

shareholder with respect to the acquired shares; 

(2) in the case of any other distribution of indebtedness, as of the date 

the indebtedness is distributed; and 

(3) in all other cases, as of (i) the date the distribution is authorized if 

the payment occurs within 120 days after the date of authorization 

or (ii) the date the payment is made if it occurs more than 120 

days after the date of authorization. 

(f) A corporation’s indebtedness to a shareholder incurred by reason 

of a distribution made in accordance with this section is at parity 

with the corporation’s indebtedness to its general, unsecured 

creditors except to the extent subordinated by agreement. 

(g) Indebtedness of a corporation, including indebtedness issued as a 

distribution, is not considered a liability for purposes of 

determinations under subsection (c) if its terms provide that 

payment of principal and interest are made only if and to the 

extent that payment of a distribution to shareholders could then be 

made under this section.  If the indebtedness is issued as a 

distribution, each payment of principal or interest is treated as a 

distribution, the effect of which is measured on the date the 

payment is actually made. 

(h) This section shall not apply to distributions in liquidation under 

chapter 14. 

 

Definitionen av värdeöverföring finns i § 1.40 sub 6 och lyder på följande 

vis: 

“Distribution” means a direct or indirect transfer of money or 

other property (except its own shares) or incurrence of 

indebtedness by a corporation to or for the benefit of its 

shareholders in respect of any of its shares.  A distribution may be 

in the form of a declaration or payment of a dividend; a purchase, 

redemption, or other acquisition of shares; a distribution of 

indebtedness; or otherwise.” 

Begreppet ”distribution” är av elementärt vikt för de finansiella 

bestämmelserna i MBCA. Begreppet omfattar alla värdeöverföringar i form 

av pengar eller annan egendom från aktiebolaget till aktieägare, som 

kommer aktieägare till godo i deras egenskap av aktieägare. Begreppet 

värdeöverföring täcker således vinstutdelning, förvärv av egna aktier, 
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minskning av aktiekapital eller värdeöverföring i likvidation. Begreppet 

omfattar endast värdeöverföringar till aktieägare och inte till någon annan. 

Meningen med begreppet ”indirekt” i definitionen av ”distribution” är att 

en transaktion liksom återköp av aktier i moderbolaget av ett majoritetsägt 

dotterbolag inkluderas. Dessutom omfattar begreppet ”distribution” alla 

transaktioner som är att anmärka som vinstutdelning eller förvärv av egna 

aktier, även om de inte kallas vinstutdelning eller förvärv av aktier 

(förtäckta utdelningar).
125

  

Eftersom MBCA saknar ett krav på minsta aktiekapital och aktier inte har 

något kvotvärde, finns det inget kapital som kan minskas. Om det finns 

aktiebolag som har ett minsta aktiekapital stadgat i bolagsordningen, är en 

eventuell minskning av aktiekapitalet underkastad det uniforma testet från 

§ 6.40 MBCA. Detsamma gäller för förvärv av egna aktier, transaktionen är 

underkastad reglerna av § 6.40 MBCA för att bestämma det belopp 

aktieägare får erhålla i utbyte mot aktierna.
126

 

Vad gäller bedömningen om aktiebolaget får genomföra en värdeöverföring 

bör observeras att begreppet insolvent har ett tvåtal innebörd i USA. Det 

första är gäldenärens oförmåga att betala förfallna skulder (kallas för: 

”equity insolvency test”) och det andra är att gäldenärens skulder överstiger 

tillgångar (kallas för: ”bankruptcy test” eller ”balance sheet test”). Testerna 

spelar en stor roll vad gäller värdeöverföringar och i de flesta stater i USA 

underkastas värdeöverföringar båda tester.
127

 

Då MBCA stadgade ett krav på minsta aktiekapital innehöll reglerna om 

värdeöverföringar ett ”equity insolvency” test samt ett traditionell ”stated 

capital” eller ”earned- surplus” test. Aktiebolaget kunde endast genomföra 

värdeöverföringar om bolaget efter utdelningen fortfarande var solvent och 

aktiebolagets tillgångar översteg dess skulder tillsammans med det minsta 

aktiekapitalet.
128

 Nuförtiden föreskriver § 6.40 MBCA ett uniformt test 

som gäller för alla värdeöverföringar. En värdeöverföring får inte ske om 
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aktiebolaget efter överföringen skulle bli insufficient (”balance sheet test” 

§ 6.40 sub c (2)) eller insolvent (”equity insolvency test” § 6.40  sub c (1)). 

Aktiebolaget ska uppfylla båda testerna såväl vid tidpunkten av beslutet till 

värdeöverföringen, som vid tidpunkten av själva värdeöverföringen. 

Insolvens- en insufficiensbedömningen ska göras på grund av god 

redovisningssed eller annan jämförlig standard (§ 6.40 sub d).
129

  

Equity insolvency testet är i det väsentliga ett test av aktiebolagets 

likviditet. Bedömningen om aktiebolaget efter värdeöverföringen 

fortfarande kan betala sina skulder är en vanlig bedömning som tillhör 

styrelseledamöternas uppdrag, vilket inte borde leda till några problem i 

praktiken. Däremot finns det i balance sheet testet en latitud i bedömningen 

om aktiebolaget är solvent därför att MBCA inte föreskriver särskilda 

redovisningsnormer men hänvisar till ”general accepted accounting 

principles” (GAAP).
130

 

En styrelseledamot som godkänner en värdeöverföring vilken är i strid mot 

§ 6.40 MBCA och därmed agerar i strid mot aktsamheten som krävs av 

styrelseledamöter pga. § 8.30 MBCA, blir personligt ansvarig att återbära 

till aktiebolaget det belopp av värdeöverföringen som överskrider en lovlig 

värdeöverföring (§ 8.33 (a)). Däremot undviker en styrelseledamot 

personligt ansvar om den, även i fall av en olovlig värdeöverföring pga. 

§ 6.40 MBCA, har handlat i god tro i överensstämmelse med § 8.30 MBCA 

(och den i USA:s domstolar utvecklade principen av ”business judgment 

rule”
131

). Pga. § 8.30 MBCA får en styrelseledamot lita på interna och 

externa experters information, rapporter eller opinioner om bolagets 

finansiella ställning.  

                                                             
129

 Se Andersson, s. 39-40. 
130

 Hanks, s. 219-225. 
131

 Innebörden av business judgment rule är att en domstol i princip inte ska ta 

ställning till ett affärsbesluts lämplighet, utan endast ingripa om beslutet är 

rättsstridigt. Vad som skall anses som affärsmässigt är en sak som det tillkommer 
bolagsorganen att bestämma. Se Sandström, s. 257. 



43 

 

5.1.3 Övriga aspekter 

I USA finns ett tilläggsregelverk för borgenärsskydd i form av ”fraudulent 

transfers” regler.
132

 Fraudulent transfer- reglerna finns i den federala 

Bankruptcy Code
133

 och i delstaters rätt. Delstaters rätt vad gäller 

fraudulent transfers är ofta baserade på Uniform Fraudulent Transfer 

Act
134

. Fraudulent transfers regler innebär för det första att borgenärer har 

skydd mot a fraudulent transfer
135

 oberoende om bolaget befinner sig i 

konkurs eller inte.
136

 För det andra innebär reglerna ett skydd i de fall där 

en värdeöverföring har genomförts som sätter aktiebolaget i insolvens.
137

 

Testet för att bedöma om aktiebolaget är insolvent korresponderar, vad 

gäller innebörden, inte med det uniforma testet av § 6.40 MBCA. 

5.2 Borgenärsskydd i Holland 

5.2.1 Introduktion 

I likhet med Sverige finns det i Holland två aktiebolagskategorier: BV 

(”besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” som är 

motsvarigheten till privat aktiebolag) och NV (”naamloze vennootschap” 

som är motsvarigheten till publikt aktiebolag). NV är liksom publika 

aktiebolag bundna av EU:s kapitaldirektiv. Aktiekapitalet i NV skall uppgå 

till minst 45 000 EUR och för BV gällde ett krav på minst 18 000 EUR. 

NV är särskilt ägnat att bedriva allmän handel med aktiebolagets 

fondpapper. Det stora flertalet bestämmelser i den holländska 

aktiebolagslagen gäller såväl BV som NV. Aktiebolagslagen föreskriver ett 

med ABL liknande system med krav på minsta aktiekapital, 

kapitaluppbyggnad och kapitalskyddsregler. 
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http://www.uniformlaws.org/shared/docs/fraudulent%20transfer/ufta_final_84.pdf

, hämtat 2013-03-13. 
135

 “Fraudulent transfer” eller ”fraudulent conveyance”: en övergång av egendom 

med avsikten att gäldenären gynnar sig själv, närstående eller en viss borgenär i en 

affärsrelation och därmed bedrar eller hindrar andra borgenärer. 
136

 Andersson, s. 50. 
137

 Rapport Rickford Group, s. 1019. 

http://uscode.house.gov/download/pls/Title_11.txt
http://www.uniformlaws.org/shared/docs/fraudulent%20transfer/ufta_final_84.pdf
http://www.uniformlaws.org/shared/docs/fraudulent%20transfer/ufta_final_84.pdf
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Vid bildande av privata aktiebolag krävdes ett minimum aktiekapital om 

18 000 EUR. Minst 25 % av kvotvärdet skulle betalas vid 

bolagsbildningen.
138

 För att garantera att aktiebolaget tillfördes 

förmögenhet som minst motsvarade aktiekapitalet krävdes ett intyg från 

bank (vid kontanttillskott) eller revisor (vid apporttillskott) innan 

registeringen hos (motsvarigheten till) Bolagsverket kunde ske. Problemet 

med intyget var att detta endast visade att det vid en viss tidpunkt fanns ett 

belopp på aktiebolagets bankkonto, inte att aktierna hade tecknats.  

Den 1 oktober 2012 avskaffades kravet på minsta aktiekapital som medför 

att privata aktiebolag numera kan bildas med 0,01 EUR. Anledningen för 

det holländska reformarbetet hade varit att förenkla bestämmelserna för 

privata aktiebolag och att göra det privata aktiebolaget till en mer fristående 

rättsfigur gentemot det publika aktiebolaget.
139

 Utifrån syftet att ge privata 

aktiebolag mer konkurrenskraft har regeringen valt att avskaffa kravet på 

minsta aktiekapital och att introducera ett alternativt system. Enligt den 

holländska regeringen har det inte visat sig att kravet på minsta aktiekapital 

utgör ett hinder för de personer som vill starta ett aktiebolag i ett oseriöst 

syfte. Däremot utgjorde kravet på minsta aktiekapital ett besvär för 

näringslivet.
140

  

I det nya systemet för holländska privata aktiebolag introduceras regler om 

ett utdelningstest för värdeöverföringar och ett därtill kopplat ansvar för 

styrelseledamöter och aktieägare för att kompensera bortfallande av kravet 

på minsta aktiekapital och de därmed ihop hängande kapitalskyddsreglerna. 

Enligt den holländska regeringen ger de nya reglerna ett bättre 

borgenärsskydd och följer den ekonomiska realiteten. Ett aktiekapital om 

18 000 EUR utgjorde inte något påtagligt skydd för borgenärer och de 

gamla kapitalskyddsreglerna var för komplicerade (framförallt 

nachgründungsregleringen
141

 och det särskilda låneförbudet).
142

  

                                                             
138

 Jfr. principen i artikel 9 Direktiv 2012/30/EU. 
139

 MvT Flexwet, s. 1.   
140

 MvT Flexwet, s. 25-26. 
141

 I grunden jämförbar med regleringen om uppskjuten apport i 2:29 ABL, vilken 

reglering i Sverige endast gäller för publika aktiebolag. 
142

 MvT Flexwet, s. 27. 
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Aktiernas kvotvärde upprätthålls men bestämmelserna omkring teckning av 

aktier har förlorat sin betydelse. Det blir styrelsens och aktieägarnas ansvar 

att komma överens om att tillskjuta kapital till aktiebolaget. Det som ska 

betalas för aktierna följer av aktiebolagets bolagsordning. Möjligheten att 

betala för aktierna med apportegendom finns kvar, men revisorens yttrande 

om värdet av apportegendomen är nuförtiden ett internt, i aktieägares 

intresse, uppställt dokument av styrelseledamöterna.  

5.2.2 Värdeöverföringar 

I den gamla lagen fick utdelning till aktiebolagets aktieägare, i form av 

vinstutdelning, minskning av aktiekapital för återbetalning eller förvärv av 

egna aktier, inte inkräkta på det bundna kapitalet. Det bundna kapitalet 

omfattade det tecknade kapitalet och de reserver som enligt lag och 

bolagsordningen inte fick delas ut (balance sheet test, jfr. artikel 17.1 

Direktiv 2012/30/EU). I praktiken fanns det problem att bestämma vilka 

reserver var fria och fick delas ut. Begreppet utdelning omfattade inte 

förtäckta utdelningar. Sanktionen vid överträdelse var ogiltighet av 

transaktionen. Det bundna kapitalet var pga. tvingande lagbestämmelser 

således inte utdelbart, för att förhindra att denna förmögenhetsmassa 

försvann från aktiebolaget. 

Under vissa restriktiva villkor var förvärv av egna aktier tillåtna. Förvärvet 

fick inte inkräkta på det bundna kapitalet och det nominella värdet av de 

förvärvda aktierna fick inte överstiga 50 % av det tecknade kapitalet. 

Förvärvet var underkastat balance sheet testet med beaktande av de förvärv 

av egna aktier och vinstutdelningar som hade skett efter senaste publicerade 

balansräkningen. Vid kapitalminskning fick det tecknade kapitalet inte 

sättas ned under det stadgade minimumkapitalet, samt aktiebolagets 

borgenärer skulle kallas och tillstånd till minskningen inhämtas. I praktiken 

var denna möjlighet till borgenärsprotest en ren formsak. Bestämmelser om 

kapitalminskning behövde aktiebolaget inte tillämpa om minskningen 

skedde för att täcka förluster. 

I den nya lagen får en värdeöverföring (vinstutdelning, kapitalminskning, 

förvärv av egna aktier mot vederlag eller en annan utdelning) inte ske om 
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aktiebolaget efter värdeöverföringen skulle bli insolvent (aktiebolagets 

oförmåga att kunna betala förfallna skulder). Fördelen med denna reglering 

anses vara att det gäller en uniform regel oavsett vilken sorts 

värdeöverföring aktiebolaget genomför. Begreppet omfattar endast 

värdeöverföringar till aktieägare. 

För att säkerställa att en utdelning inte påverkar aktiebolagets möjligheter 

att fullgöra sina betalningsförpliktelser måste styrelsen alltså utföra en 

utdelningstest. Utdelningstestet är i grunden ett likviditetstest men 

aktiebolagets styrelse bör ta hänsyn till ytterligare finansiella nyckeltal 

liksom bolagets soliditet (proportion mellan eget kapital och skulder) och 

räntabilitet (mäter graden av avkastning på aktiebolagets kapital). Dessa 

nyckeltal utgör inga statiska värden och styrelseledamöterna bör således ta 

hänsyn till aktiebolagets specifika ställning.  De förpliktelser som inte syns 

på balansräkningen men ändå har betydelse för aktiebolagets solvabilitet, 

liksom vissa garantiförpliktelser, bör även tas med i bedömningen om 

aktiebolagets ekonomiska ställning. Perioden för insolvensbedömningen 

sträcker sig ut över en ett-års-period från tidpunkten att styrelsen godkänner 

utdelningen.
143

 Insolvensbedömningen står i samband med den 

insolvensbedömning som finns i den holländska konkurslagen.
144

  

Regeringen hade övervägt att föreskriva såväl ett likviditetstest som ett 

(förenklat) balanstest. Vid det förenklade balanstestet måste värdet av 

aktiebolagets tillgångar överstiga de reserver som enligt lag och 

bolagsordningen inte får delas ut. Upprätthållande av balanstestet tycktes 

däremot inte passa väl ihop med avskaffande av kravet på minsta 

aktiekapital och kapitalskyddsregler. Dessutom ger balanstestet inte svar på 

frågan om aktiebolaget efter utdelningen kan betala dess skulder. Ett 

förenklat balanstest finns ändå kvar i lagtexten. Enligt regeringen föreskrivs 

det fjärde bolagsdirektivet att vissa belopp måste avsättas till reserver vilka 

inte får delas ut. Det förenklade balanstestet finns således i lagen pga. 

tvingande bestämmelser i det fjärde bolagsdirektivet. Regeringen tillade i 

                                                             
143

 Ett års- perioden är förmodligen hämtad från the High Level Group, se rapport 

High Level Group, s. 88. 
144

 MvT Flexwet, s. 68-74. 
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propositionen att det stora flertalet privata aktiebolag inte har lagstadgade 

reserver, för de flesta aktiebolag blir likviditetstestet således det enda 

testet.
145

 

Vidare hade regeringen övervägt att introducera en obligatorisk utfärdad 

deklaration (eventuellt med ett yttrande av en revisor) innehållande en 

utfästelse av aktiebolagets styrelseledamöter att värdeöverföringen är lovlig 

i enlighet med insolvensbedömningen. Det tycktes däremot att en 

obligatoriskt utfärdad deklaration skulle medföra höjda administrativa 

kostnader för aktiebolag. Dessutom skulle den ofta vara onödig därför att 

de flesta värdeöverföringar inte skulle leda till finansiella problem för 

aktiebolag enligt regeringen.
146

   

Det holländska utdelningstestet är konstruerat enligt en modell som är 

jämförbar med § 6.40 MBCA.
147

 För styrelseledamöter uppträder ett 

personligt ersättningsansvar för bristen som har uppkommit om 

ledamöterna beslutar om utdelning trots att utdelningstestet visat på fara för 

aktiebolagets solvens. Dessutom presumeras utdelningen vara rättsstridig i 

detta avseende om aktiebolaget ansöker om konkurs inom ett år efter 

utdelningen. Det personliga ersättningsansvaret för styrelseledamöter 

kompenseras av regeln att den som tog emot värdeöverföringen kan bli 

återbäringsskyldig om aktiebolaget försättas i konkurs inom ett år, om 

mottagaren insåg eller bort inse att bolaget skulle bli insolvent efter  

                                                             
145

 Nota Flexwet, s. 25-26. I den holländska doktrinen finns det för övrigt flera 

som tycker att balanstestet är ett utmärkt sätt för att bedöma om aktiebolaget får 
genomföra en värdeöverföring. Se t.ex. Lennarts, s. 32-43. Lennarts tycker att 

även om aktiebolagets likviditet inte försämras vid en värdeöverföring får denna 

inte finansieras med skulder, vilket ett förenklat balanstest skulle förhindra. 
146

 MvT Flexwet, s. 72. Därtill anses det i den holländska doktrinen att borgenärer 
kan skydda sig även genom att anlita aktiebolagets årsredovisning vilken är 

registrerad hos (motsvarigheten till) Bolagsverket. Offentliggörande av 

årsredovisningen och förvaltningsberättelsen är tillförsäkrade av bestämmelserna i 
det fjärde bolagsdirektivet. Enligt doktrinen kan man konkludera från målen 

Centros och Inspire Art (se s. 14) att EU- domstolen lägger stor vikt på detta sätt 

av borgenärsskydd. Det har även föreslagits att årsredovisningen och 

offentliggörande därav bör påskyndas. Se rapport Kapitaalbescherming, s. 9. 
147

 MvT Flexwet, s. 30. 
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utdelningen.
148

 Tanken bakom godtrosskydd vid återbäringsskyldigheten 

för mottagaren är att styrelseledamöterna ser till att upplysa mottagaren om 

utdelningstestets resultat.  

Numera är det tillåtet för privata holländska aktiebolag att förvärva egna 

aktier. Privata aktiebolag får förvärva egna aktier under samma 

förutsättningar som de kan göra vinstutdelning. Eftersom det inte försvinner 

någon förmögenhetsmassa vid förvärv av egna aktier utan vederlag, är 

transaktionen inte underkastad utdelningstestet och bestämmelser omkring 

ansvar är inte heller tillämpliga. Närstående- och förvärvslån (det särskilda 

låneförbudet) är numera även tillåtna.  

5.2.3 Övriga aspekter 

Det har framgått att det i Holland ansågs att kapitalskyddsregler gav 

borgenärer ett ytterst begränsat skydd. Kapitalskyddsreglerna förebyggde 

endast att en värdeöverföring inte fick ske om det inte fanns täckning för 

det bundna kapitalet. Det vanligaste sättet att förmögenhet lämnar 

aktiebolaget är däremot att bolaget går med förlust. Aktiebolag kunde 

förklaras i likvidation om bolagets eget kapital understeg beloppet av det 

minsta aktiekapital. Skyddsreglerna i form av personligt ansvar vid 

tvångslikvidation pga. kapitalbrist gällde endast för aktiebolagets framtida 

borgenärer. Bestämmelsen har tagits bort i och med introduktionen av 

utdelningstestet.  

Framförallt i doktrinen har frågan uppkommit om Holland borde införa 

regler omkring ”wrongful” eller ”insolvent” trading.
149

 Wrongful trading 

                                                             
148

 MvT Flexwet, s. 70-74. Bestämmelser omkring styrelseledamöternas 

personliga ansvar har lett till omfattande kritik. Lagstiftarens mening att anknyta 
till business judgment rule doktrinen (se s. 42) kom inte tydligt fram i 

propositionen. Propositionen var formulerades på så sätt att även i de fall där en 

styrelseledamot hade anlitat en expert detta inte betydde att styrelse inte kunde bli 

ansvarig. Efter kritiken ändrades regleringen och blev styrelseledamöternas ansvar 
en aning begränsad. Trots det föregående finns det redan praxis där 

styrelseledamöter anses personligt ansvariga i de fall där en värdeöverföring 

genomförs i enlighet med balanstestet (som fanns i den gamla lagen) men ändå 
leder till brister i aktiebolaget (Nimox- avgörande HR 8 november 1991, NJ 1992, 

174 och Reinders- avgörande HR 6 februari 2004, JOR 2004, 67). Se Lennarts, s. 

41-42. 
149

 Se t.ex. rapport Kapitaalbeschermingsrecht, s. 78-80 och rapport Dutch Group, 
s. 66. 
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regler syftar till att förmå aktiebolagets styrelse att försätta bolaget i 

likvidation när det inte finns rimliga utsikter att bolaget skall kunna räddas. 

Därigenom ska man förhindra att aktiebolagets samtliga borgenärer 

åsamkas ytterligare skada.
150

 I propositionen fanns ämnet märkligt nog inte 

med. Det är möjligt att regeringen tyckte att rådande praxis omkring 

personligt ansvar för styrelseledamöter tillsammans med de relevanta 

bestämmelserna i konkurslagstiftningen utgör ett tillräckligt skyddssystem 

för aktiebolagets borgenärer. 

Bestämmelser om borgenärsskyddet i den aktiebolagsrättsliga 

lagstiftningen kompletteras med bestämmelser om ”actio paulina” i 

konkurslagstiftningen. Konkursförvaltaren kan ogiltigförklara en viss 

rättshandling om aktiebolaget (gäldenären) har genomfört en icke 

obligatorisk rättshandling och bolaget insåg eller bort inse att borgenären 

skulle komma att missgynnas av rättshandlingen. 

 

                                                             
150

 Se Andersson, s. 46. 
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6. Ett alternativt borgenärsskyddssystem i Sverige 
 

6.1 Ett alternativt system av borgenärsskydd 
I kapitel 4 har det visat sig att kritiken på ett system med kravet på minsta 

aktiekapital och kapitalskydd är överväldigande. Kravet på minsta 

aktiekapital anses sällan utgöra ett relevant skydd för aktiebolagets 

borgenärer och det verkar inte finnas några fördelar med nuvarande system 

av borgenärsskydd.  

I slutet av kapitel 2 och i kapitel 4 har det framgått att tendenser inom EU 

och USA har lett till avskaffande av konceptet på kravet på minsta 

aktiekapital och kapitalskyddsreglerna. Alternativa borgenärsskyddssystem, 

utan kapitalkrav, anses fungera tillfredsställande i andra länder.
151

 Hittills 

har de flesta europeiska länderna endast sänkt kravet på minsta 

aktiekapital
152

, men Holland har dessutom avskaffat de därmed kopplade 

kapitalskyddsregler och infört alternativa borgenärsskyddsregler. Sista 

lagändringen av 1:5 ABL verkar alltså inte alls tillräcklig för att över huvud 

taget kunna konkurrera på det aktiebolagsrättsliga området. 

Det preventiva och formella systemet av kapital- och borgenärsskydd bör 

ersättas av repressiva och materiella regler omkring ansvarsregler för 

styrelseledamöter i aktiebolaget. I kapitel 2 har det visat sig att 

kapitaldirektivets bestämmelser är tvingande för publika aktiebolag. 

Nuförtiden är det således inte möjligt att ändra ABL:s bestämmelser som 

gäller för publika aktiebolag. Av de 430 652 aktiebolag som är registrerade 

hos Bolagsverket per den 1 januari 2013 är 1 239 publika aktiebolag och 

resten därmed (små) privata aktiebolag.
153

 Det finns möjlighet att stadga 

enklare regler omkring borgenärsskydd i privata aktiebolag och relativt 

många aktiebolag skulle därmed tjäna på en lagändring. 

                                                             
151

 MvT Flexwet, s. 25 och Hanks, s. 227-230. Även Nya Zeeland införde för ett 

antal år sedan en värdeöverföringsmodell inspirerad av § 6.40 MBCA, se 

Andersson, s. 40. 
152

 Andersson, s. 35. 
153

 Enligt uppgift från Bolagsverket den 24 februari 2013. 
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Justeringen av det gällande systemet borde inte vara allt för främmande. 

Dessutom bör det inte tillkomma ännu mer bestämmelser i ABL. Nästa 

paragraf ger ett förslag till innebörden av ett alternativt system för 

borgenärsskydd i privata aktiebolag. Därefter betraktas möjligheten att 

genomföra förslaget i rådande ABL.  

6.2 Utformning av ett alternativt borgenärsskyddssystem  
I allmänheten skall en borgenär, inför att den ingår ett avtal med 

aktiebolaget, förvärva relevant information omkring aktiebolagets 

finansiella position.
154

 Kärnan för borgenärsskyddet är i vilken omfattning 

aktiebolaget får genomföra värdeöverföringar, så att aktiebolaget inte blir 

insolvent. 

Liknande den holländska regleringen upprätthålls kvotvärdet av aktierna i 

aktiebolag. I bolagsordningen bestäms hur och när aktierna skall tecknas (i 

pengar eller apportegendom) vid bildande och emission. Revisorers 

yttrande om värdet av apportegendom anses tidsödande och kostsamt.
155

 

Det kan diskuteras att avskaffa intyget och ersätta detta av en 

styrelsedeklaration. Deklarationen kommer att omfattas av bestämmelser 

om personligt ansvar för styrelseledamöter i kapitel 29 ABL. På så sätt 

finns det ett incitament för styrelsen att tillgodose aktieägares intressen. 

Som har framgått får anses att borgenärer är mest intresserade av 

aktiebolagets solvens och då är bestämmelser som föreskriver att 

värdeöverföringar inte får genomföras om aktiebolaget är eller kommer att 

vara insolvent efter värdeöverföringen en närliggande lösning. Avkastning 

på aktierna är av väsentligt vikt för aktieägarna men får inte inkräkta på 

aktiebolagets förmåga att betala sina skulder. En insolvensbedömning anses 

vara ett rimligt och proportionellt skydd för alla slags, även ofrivilliga, 

borgenärer i aktiebolaget.
156

  

Inspirerad av § 6.40 MBCA bör nuvarande innebörd av begreppet 

värdeöverföring anpassas i den mån att det får en uniform innebörd oavsett 
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 Kraakman&Armour, s. 123-124. 
155

 Jfr. rapport Rickford Group, s. 935. 
156

 Se fotnot 174 i rapport Rickford Group, s. 976.   
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vilken sorts värdeöverföring genomförs. Begreppet bör omfatta varje 

överföring, direkt eller indirekt, i pengar eller i egendom från aktiebolaget, 

till aktieägare i deras egenskap av aktieägare eller till annan. Det spelar 

alltså ingen roll om det handlar om en vinstutdelning, förvärv av egna 

aktier, minskning av aktiekapital, värdeöverföring i likvidation eller en 

annan värdeöverföring. Begreppet omfattar således även förtäckta 

värdeöverföringar. Rättspraxis omkring förtäckta värdeöverföringar 

förlorar därmed inte dess betydelse och begreppet anknyter på detta sätt så 

mycket som möjligt till det nuvarande begreppet värdeöverföring.  

Förvärv av egna aktier för privata aktiebolag och minskning av aktiekapital 

som sker för återbetalning till aktieägare blir alltså tillåtna under samma 

förutsättningar som vinstutdelningar. De förvärv av egna aktier eller 

minskning av aktiekapital som skulle kunna urholka borgenärers skydd, blir 

underkastade insolvensbedömningen.  

Beloppsspärren i 17:3 första stycket ABL är ett slags balance sheet test. För 

att möta de problem som uppstår vid tillämpningen av ett balance sheet 

test, nämligen att testet inte ger något väsentlig skydd för borgenärer, att 

testet är inkonsekvent och baserat på (den historiska) balansräkningen (se 

framförallt kapitel 4) föreslås vad gäller lovligheten av värdeöverföringar 

en insolvensbedömning jämlikt den holländska regleringen. 

Värdeöverföring får inte ske om aktiebolaget efter värdeöverföringen inte 

längre kan betala dess skulder. Testet är i det väsentliga ett likviditetstest.  

Insolvensbedömningen bör kompletteras med en del av den rådande 

försiktighetsregeln: en värdeöverföring får inte ske med så stort belopp att 

överföringen med hänsyn till aktiebolagets konsolideringsbehov eller 

ställning i övrigt inte är försvarlig (och därmed lyder försikthetsregeln så 

gott som den lydde under ABL 1975, se kapitel 3). Som sett i kapitel 4 är 

kritiken på försiktighetsregeln ofta att den är svår att tillämpa därför att 

regeln är en öppen norm. Å andra sidan är ABL redan länge bekant med 

försiktighetsregeln och medför en öppen generell norm att den kan 

användas av alla slags aktiebolag. Konsolideringsbehovet t.ex. varierar 

mellan aktiebolag av olika storlek och mellan olika branscher. Största 
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fördelen med en öppen norm är att det finns utrymme att ge normen 

innehåll. 

Liknande den holländska regleringen bör insolvensbedömningen även 

kompletteras med ett förenklat balanstest pga. tvingande bestämmelser i det 

fjärde bolagsdirektivet. Testet bör vara av underordnad betydelse. 

Jämlikt förslaget av the High Level Group bör insolvensbedömningen 

omfatta åtminstone en period av ett år. Dessutom bör bedömningen 

uppdateras inför varje värdeöverföring aktiebolaget skall genomföra. 

Lovligheten av värdeöverföringar ska fastställas med utgångspunkten i vad 

som vid beslutstidpunkten är bekant om aktiebolagets solvens. Ligger 

själva utdelningstidpunkten längre fram i tiden bör granskningen av 

aktiebolagets solvens göras om.
157

 Om det inte har genomförts en 

insolvensbedömning vid förtäckta värdeöverföringar är överföringen 

olovlig.
158

 

En obligatoriskt utfärdad deklaration med ett yttrande av en revisor, 

innehållande en utfästelse av aktiebolagets styrelseledamöter att enligt 

deras omdöme värdeöverföringen är lovlig, skulle medföra höjda 

administrativa kostnader för aktiebolag. Aktiebolaget och dess ledning 

känner bäst till bolagets finansiella ställning. En obligatorisk deklaration 

skall därför vara överflödig. Dessutom skall i praktiken 

insolvensbedömningen dokumenteras och arkiveras för att undvika 

bevisproblem och personligt ansvar.  

Rättsföljderna av olagliga värdeöverföringar upprätthålls. Olagliga 

värdeöverföringar är ogiltiga och det uppstår återbäringsskyldighet (17:6 

ABL) och personligt ersättningsansvar för brist vid återbäring (17:7 ABL). 

Insolvensbedömningen skall i praktiken genomföras av aktiebolagets 

styrelseledamöter och sedan godkännas av aktieägare genom ett beslut av 

bolagsstämman. Godtrosskydd vid återbäringsskyldigheten för mottagaren 

                                                             
157

 Pga. 8:4 ABL har styrelse skyldighet att fortlöpande bedöma aktiebolagets 

ekonomiska förhållanden. 
158

 Jfr. s. 26: det torde inte finnas något utrymme för en värdeöverföring om 
balansräkningen inte har fastställts. 
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av värdeöverföringen är ett incitament för styrelseledamöter att se till att 

upplysa mottagaren om insolvensbedömningens resultat. 

Det får antas att aktiebolag i framtiden kommer att försöka att kringgå 

sanktioneringsbestämmelserna omkring personligt ansvar genom s.k. 

shadow directors.
159

 Av 17:7 ABL framgår att det ansvaret som stadgas för 

styrelseledamöter, verkställande direktör och aktieägare m.m. även gäller 

de facto direktörer eller de facto aktieägare. 

Bestämmelserna omkring tvångslikvidation pga. kapitalbrist i kapitel 25 

ABL förlorar deras betydelse, vilket ska välkomnas av näringslivet. 

Inspirerad av the High Level Group rekommenderas det att införa wrongful 

trading regler.
160

 Wrongful trading innebär att en styrelseledamot kan bli 

ersättningsskyldig mot aktiebolaget eller konkursboet då denna insåg eller 

bort inse att det inte fanns någon rimlig utsikt att aktiebolaget kunde 

undvika insolvens. En ansvarsregel knuten till aktiebolagets insolvens får 

styrelseledamöter att agera tidigare än i fall av kapitalbrist pga. kapitel 25 

ABL.
161

 Att utgångspunkten för styrelsens handlingsplikt är kopplade till 

aktiebolagets insolvens stämmer väl överens med den regelbundna 

insolvensbedömningen styrelsen bör göra för att genomföra 

värdeöverföringar. 

Bestämmelser om borgenärsskyddet i den aktiebolagsrättsliga 

lagstiftningen kompletteras med bestämmelser om återvinning i konkurs 

enligt kapitel 4 KL. Återvinning ser på rättshandlingar där en viss borgenär 

eller tredje man på ett otillbörligt sätt har gynnats framför andra borgenärer 

eller rättshandlingar varigenom aktiebolagets skulder har ökat. Sådana 

rättshandlingar kan förklaras ogiltiga och egendomen ska åter till 

aktiebolaget. 
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 Jfr. MvT Flexwet, s. 74. 
160

 Problematiken att aktiebolaget fortsätter bolagets verksamhet trots allvarliga 

förluster var anledning för the High Level Group att rekommendera wrongful 

trading regler på europeisk nivå, se rapport High Level Group, s. 68-69. 
161

 Dotevall, s. 889 och 892. 
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6.3 Slutsats 
I kapitel 1 ifrågasattes det om den svenska aktiebolagsrätten är 

konkurrenskraftig i förhållande till andra länder. Som angetts är lagstiftning 

konkurrenskraftig om den är modern, flexibel, innehåller enkla regler och 

ej medför för stora kostnader.  

Det svenska kapitalsystemet som beskrevs i kapitel 3 framstår som onödigt 

betungande för näringslivet. Det har visat sig att Sverige inte erbjuder en 

förmånlig aktiebolagsrätt. Kritiken på kravet på minsta aktiekapital är minst 

sagt överväldigande. En diskussion omkring kapitalskyddsreglernas 

effektivitet saknas. Om kravet på minsta aktiekapital inte medför något 

reellt borgenärsskydd borde lagstiftaren ha funderat på om det därtill 

kopplade kapitalskyddsystem har något mervärde. I propositionen till sista 

lagändring av ABL saknas det utförliga undersökningar av utländska 

regelverk trots att materialet är omfattande.  

Borttagande av kravet på minsta aktiekapital och ett alternativt system för 

borgenärsskydd skulle medföra flera väsentliga ändringar av ABL. ABL är 

redan särskilt omfattande och borde förenklas och rensas upp. En tydligare 

skillnad mellan privata och publika aktiebolag borde göras. Förslaget som 

ges i paragraf 2 av det här kapitlet borde genomföras i ABL, även om det 

krävs ett omfattande arbete. Vid nämnda ändring av ABL borde det 

holländska reformarbetet tjäna som förebild.  Holland är ett av de första 

europeiska länderna som har insett att borttagandet av kravet på minsta 

aktiekapital medför att även reglerna omkring kapitalskydd är meningslösa. 

Det har framgått att innebörden av lagstiftningen i Holland vad gällde 

aktiebolag i det väsentliga liknar den svenska lagstiftningen. Båda länder 

skiljer i lagen mellan privata och publika aktiebolag och det stora flertalet 

bestämmelser i respektive lagstiftning gällde såväl publika som privata 

aktiebolag. Dessutom har genomförandet av en alternativ lösning i Holland 

gått relativt smidigt.  

Den sista lagändringen av 1:5 ABL, varvid det minsta aktiekapital sänktes 

till 50 000 SEK, är inte tillräcklig för att vara konkurrenskraftig. ABL är 

omodern, inte flexibel, innehåller en mängd med regler som är svåra att 
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tillämpa och som medför stora kostnader för näringslivet. Efter en översikt 

av de internationella utvecklingarna på det aktiebolagsrättsliga området kan 

inte sägas att ABL ”ligger i linje med den internationella utvecklingen på 

det aktiebolagsrättsliga området”. Lagstiftningen för privata aktiebolag 

borde liberaliseras, moderniseras och förenklas vad gäller kapitalsystemet 

och borgenärsskyddet för att vara konkurrenskraftig i förhållande till andra 

länder. 
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Bilaga 
 

Article 216 Book 2 of the Dutch Civil Code: 

1. The general meeting has the right to decide on the allocation of profits 

which have been determined by the adoption of the annual accounts and on 

the distribution of profits, to the extent that the company’s equity is higher 

than the statutory reserves and the reserves provided for by the articles. The 

articles can limit these rights or give them to a different corporate body.  

2. A resolution to make a distribution has no effect until the managing 

board has approved it. The managing board withholds approval only if it 

knows or reasonably should know that the company cannot continue to pay 

its due debts after the distribution.  

3. If the company cannot continue to pay its debts due and payable, all 

members of the managing board are jointly and severally liable vis-à-vis 

the company for the deficit, including legal interest from the date of 

distribution, caused by the distribution if they knew or should have 

foreseen this at the time of the distribution. Article 248 sub 5 shall equally 

apply to this article.  A member of the managing board is not liable if he 

proves that he cannot be blamed for the distribution or payment made in 

breach of the rules and that he has not being negligent in taking appropriate 

measures to avoid the consequences. Any recipient of a distribution or 

payment who knew or reasonably could have foreseen that following the 

distribution the company could not continue to pay its debts, must 

reimburse the deficit caused by the distribution, up to the amount or value 

of the distribution, including legal interest from the date of distribution, 

received from the company./…/--- 
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