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Sammanfattning 
Gällande	 aktiebolagslagarna	 i	 de	 nordiska	 länderna	 är	 i	 stor	 utsträckning	
präglade	 av	 de	 nordiska	 lagstiftningssamarbetena	 på	 1930-	 och	 1960-talet.	 De	
nordiska	 aktiebolagslagarna	 har	 därför	 i	 huvudsak	 stämt	 väl	 överens	 med	
varandra.	 Trots	 att	 de	 nordiska	 lagstiftarna	 fortfarande	 tenderar	 att	 jämföra	
aktiebolagsrätten	med	varandra,	präglas	det	 lagstiftningsarbete	som	pågår	 idag	
istället	av	att	försöka	efterfölja	de	regler	som	uppställs	på	EU-området.	
	
Med	hänsyn	till	de	nordiska	lagstiftarnas	skilda	uppfattningar	om	vad	som	utgör	
ett	 fullgott	 borgenärsskydd	 går	 det	 dock	 att	 konstatera	 att	 någon	 enhetlig	
reglering	på	kapitalbristens	område	aldrig	existerat.	De	svenska	bestämmelserna	
om	 tvångslikvidation	 på	 grund	 av	 kapitalbrist	 syftar	 till	 att	 tillgodose	 de	
befintliga	 borgenärernas	 avvecklingsintresse,	 de	 potentiella	 borgenärernas	
varningsintresse	 och	 aktieägarnas	 rådrumsintresse.	 Bestämmelserna	 kritiseras	
dock	av	Danmark,	Finland	och	Norge	för	att	vara	alltför	naiva.	Bestämmelserna	
anses	 inte	 utgöra	 ett	 fullgott	 borgenärsskydd	 eftersom	 bolagets	 försämrade	
ekonomi	upptäcks	 för	sent	samtidigt	som	de	utgör	ett	dåligt	 instrument	 för	att	
mäta	 insolvens.	 I	Norge	 och	Danmark	 har	 lagstiftaren	därför	 valt	 att	 utsträcka	
borgenärsskyddet	genom	ett	försvarlighetsrekvisit	som	uppställer	en	skyldighet	
för	 styrelsen	 att	 tillse	 att	 bolagets	 eget	 kapital	 är	 försvarligt	 med	 hänsyn	 till	
verksamheten.	 Detta	 tillåter	 att	 bolagets	 försämrade	 ekonomi	 upptäcks	 på	 ett	
tidigare	stadium	än	i	svensk	rätt.	I	Finland	har	lagstiftaren	på	senare	tid	istället	
valt	att	fokusera	på	vad	man	enligt	svensk	rätt	skulle	kalla	för	varningsintresset.	
Vidare	 kritiseras	 det	 strikta	 personliga	 betalningsansvaret	 i	 svensk	 rätt	 för	 att	
vara	 oproportionerligt	 strängt.	 Från	 svensk	 sida	 försvaras	 detta	 genom	 att	 ett	
allmänt	 ersättningsansvar	 såsom	 i	 de	 övriga	nordiska	 länderna	 skulle	medföra	
bevissvårigheter	för	borgenärerna.	
	
De	skillnader	som	gör	sig	gällande	mellan	de	nordiska	ländernas	lagutformning	
låter	sig	vara	intressanta	att	analysera	ur	ett	standardkontrakt-	och	transaktion-
skostnadsperspektiv.	 Såsom	 exempel	 kan	 nämnas	 att	 det	 i	 svensk	 rätt	 finns	
incitament	 på	 att	 borgenärerna	 inte	 förlitar	 sig	 på	 det	 borgenärsskydd	 som	
aktiebolagslagtiftningen	 syftar	 till	 att	 tillhandahålla.	 Inom	det	 svenska	närings-
livet	 torde	det	 i	 stor	utsträckning	vara	vanligt	att	borgenärerna	 tvingas	reglera	
mellanhavanden	 med	 motparten,	 något	 som	 ger	 upphov	 till	 transaktions-
kostnader.			
	
Enligt	 den	 av	 kommissionen	 tillsatta	 expertgrupp,	High	 Level	Group,	 torde	det	
s.k.	Wrongful	 trading-reglerna	 utgöra	 ett	 tillfredställande	 ansvarsinstitut	 inom	
EU,	och	därav	intressant	för	den	svenska	lagstiftaren	att	beakta	vid	en	ytterligare	
sänkning	 av	 minimikapitalet.	 Wrongful	 trading	 tillåter	 ett	 lågt	 eller	 icke	
existerande	 minimikapital	 och	 innebär	 förenklat	 att	 styrelsen	 tvingas	 vidta	
åtgärder	för	att	minska	borgenärernas	förlust	på	ett	tidigt	stadium.		
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Förord 
Efter	 fyra	 och	 ett	 halvt	 års	 studier	 och	 en	 utbytestermin	 i	 Shanghai	 kan	 jag	
härmed	konstatera	att	min	resa	på	juristprogrammet	vid	Stockholms	universitet	
är	avslutad.	Trots	den	glädje	 som	sprider	sig	 i	kroppen	när	 jag	gör	det	kan	 jag	
inte	låta	bli	att	tänka	på,	att	det	inte	är	målet	som	är	det	viktiga,	utan	resan	dit.	
Min	 tid	 på	 juristprogrammet	 har	 lärt	 mig	 mycket	 men	 tiden	 hade	 inte	 varit	
hälften	 så	meningsfull	 om	 det	 inte	 var	 för	 alla	 skratten	 och	 den	 goda	 kamrat-
andan	jag	fått	möjlighet	att	dela	tillsammans	med	andra.	Jag	ska	ta	med	mig	detta	
när	en	ny	resa	nu	tar	vid	på	vilken	jag	hoppas	dra	nya	lärdomar	och	erfarenheter.	
Jag	vill	 rikta	ett	stort	 tack	 till	min	handledare	 Jan	Andersson	som	bidragit	med	
värdefulla	synpunkter	och	intressanta	infallsvinklar.	Till	sist	men	inte	minst	vill	
jag	tacka	familj	och	vänner	som	alltid	ställt	upp	för	mig.	
 

 
Stockholm,	den	15	oktober	2015	

      
        Fredrik	Hammarström	
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Det	 juridiska	 regelverket	 om	 tvångslikvidation	 på	 grund	 av	 kapitalbrist,	 som	
syftar	 till	 att	 uppställa	 ett	 visst	 skydd	 för	 borgenärer	 och	 aktieägare,	 har	
existerat	i	svensk	rätt	sedan	1895	års	ABL.1	120	år	efter	reglernas	tillkomst	ser	
det	 aktiebolagsrättsliga	 klimatet	 annorlunda	 ut	 och	 förutsättningarna	 för	 att	
bedriva	ett	aktiebolag	har	förändrats	på	ett	väsentligt	sätt.	Trots	det	har	bestä-
mmelserna,	 i	 stort,	sett	 likadana	ut	över	 tid.	Tendensen	runtom	i	Europa	är	att	
frångå	bestämmelserna	om	skydd	av	aktiekapitalet,	om	man	inte	redan	gjort	det,	
samtidigt	som	Sverige	istället	tycks	värna	och	bevara	desamma.			
	
I	 det	 juridiska	 rummet	 existerar	 en	 debatt,	 och	 detta	 av	 en	mängd	 olika	 skäl.	
Bland	dessa	 åsikter	 går	bl.a.	 att	 finna	ett	 ifrågasättande	 av	huruvida	bestämm-
elserna	 utgör	 ett	 fullgott	 borgenärsskydd,	 huruvida	man	 bör	 se	 till	 hur	 andra	
länder	 har	 valt	 att	 lösa	 samma	problematik	med	 annorlunda	 reglering	 och	 om	
det	ur	ett	standardkontrakt-	och	transaktionskostnadsperspektiv	är	optimalt	för	
parterna	 att	 behålla	 nuvarande	 reglering?	 Det	 är	 viktigt	 att	 nya	 relevanta	
argument	 tillförs	 diskussionen	 för	 forskningens	 vidareutveckling	 på	 kapital-
skyddets	område	samtidigt	som	man	inte	får	glömma	syftet	bakom	lagreglernas	
tillkomst.		
	
1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet	med	mitt	examensarbete	är	att	utreda	syftet	bakom	bestämmelserna	om	
tvångslikvidation	på	grund	av	kapitalbrist	(25:13-20a	ABL2)	samt	jämföra	dessa	
bestämmelser	 med	 lagstiftningen	 i	 Norge,	 Danmark	 och	 Finland	 i	 ljuset	 av	
Europeiska	 unionens	 [cit.	 EU]	 bolagsrätt.	 Jag	 avser	 att	 belysa	 syftet	 bakom	
bestämmelserna	mer	 än	 att	 redogöra	 för	 lagstiftningstekniken	 och	 rekvisitens	
innebörd	 i	 detalj.	 Däremot	 är	 det	 i	 vissa	 avseenden	 en	nödvändighet	 att	 gå	 på	
djupet	rörande	 lagstiftningstekniken	för	att	 läsaren	skall	 få	en	större	 förståelse	
av	 syftet	med	 reglerna.	 Det	 är	min	 avsikt	 att	 förklara	 de	 olika	 tankegångar	 på	
vilken	lagarna	är	uppbyggda,	och	visa	vilka	problem	lagstiftaren	har	stött	på	och	
varför	man	stannat	för	den	ena	eller	andra	lösningen.	En	sådan	redogörelse	ska	
underlätta	 för	 den	 som	 sysslar	 med	 ett	 aktiebolags	 angelägenheter	 och	 är	
intresserad	av	att	skapa	sig	en	förståelse	för	den	diskussion	som	berör	problem-
atiken	på	kapitalbristreglernas	område.	Min	förhoppning	är	att	tillhandahålla	ett	
slags	verktyg	 för	den	som	avser	att	undersöka	 likheter	och	skillnader	 i	kapital-
bristreglerna	som	är	uppställda	i	de	nordiska	länderna.	
	
Bakgrunden	 till	 denna	 jämförelse	 har	 att	 göra	med	 det	 nära	 släktskap	 som	de	
nordiska	 länderna	 har	 på	 det	 aktiebolagsrättsliga	 området	 (jfr.	 4.3	 Nordens	
historiska	lagstiftningssamarbete).	Det	är	därför	ur	ett	aktiebolagsrättsligt	pers-
pektiv	 intressant	 att	 urskilja	 de	 likheter	 och	 skillnader	 som	 finns	 de	 nordiska	
länderna	emellan.	
	
																																																								
1	Lag	den	28	juni	1895	(nr	65)	om	aktiebolag.	
2	Aktiebolagslag	(2005:551).	
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Den	 huvudsakliga	 frågeställning	 som	 jag	 genom	 mitt	 examensarbete	 försöker	
finna	svar	på	är	således:	
	

- Vad	 är	 och	 vad	 har	 varit	 syftet	 bakom	 bestämmelserna	 om	 tvångs-
likvidation	 på	 grund	 av	 kapitalbrist	 i	 svenska	 aktiebolagslagen	 sedan	
1940-talet?	

- Hur	är	kapitalbristlagstiftningen	utformad	i	Norge,	Danmark	och	Finland	
och	 vad	 är,	 och	 vad	 har	 varit	 syftet	 bakom	 dessa	 bestämmelser	 sedan	
1940-	talet?	

- Hur	 påverkar	 det	 andra	 bolagsdirektivet	 lagstiftningen	 i	 de	 nordiska	
länderna	på	kapitalbristens	område?	

- Vilket	land	av	de	nordiska	länderna	har	det	mest	långtgående	skyddet	på	
kapitalbristens	område?	
	

Med	följdfrågorna:	
	

- Vad	 är	 skillnaderna	 mellan	 de	 nordiska	 ländernas	 bestämmelser	 om	
skydd	för	aktiekapitalet?	

- Vad	är	konsekvenserna	av	skillnaderna	i	de	nordiska	ländernas	bestämm-
elser	om	skydd	för	aktiekapitalet?	

- Uppfyller	ABL	bolagsintressenternas	behov	av	ett	standardkontrakt?	
- Är	bestämmelserna	effektiva	ur	ett	transaktionskostnadsperspektiv?	

	
Såvitt	jag	känner	till	har	det	aldrig	skrivits	ett	examensarbete	som	behandlar	en	
likadan	framställning.	
	
1.3 Avgränsning 

Kapitalskyddsområdet	 är	mycket	omfattande	och	det	 innefattar	 en	 stor	mängd	
tekniskt	svåra	bestämmelser.	Av	den	anledningen	har	jag	valt	att	inrikta	mig	på	
bestämmelserna	 om	 tvångslikvidation	 på	 grund	 av	 kapitalbrist	 och	 lämna	 de	
andra	kapitalskyddsområdena	därhän.		
	
Trots	 att	 bestämmelserna	 om	 tvångslikvidation	 på	 grund	 av	 kapitalbrist	 har	
funnits	i	svensk	rätt	sedan	1895	års	ABL	så	har	jag	valt	att	endast	inrikta	mig	på	
de	nordiska	lagar	som	antogs	på	1940-talet	och	framåt.	Detta	på	grund	utav	att	
det	nordiska	samarbetet	på	aktiebolagsrättens	område	har	sin	början	i	samband	
med	antagande	av	aktiebolagslagstiftningen	under	just	1940-talet.		
	
Trots	att	uppsatsen	avser	en	jämförelse	av	de	nordiska	länderna	så	har	jag	inte	
behandlat	 Islands	aktiebolagslagstiftning.	Detta	p.g.a.	 att	 Island	aldrig	deltagit	 i	
de	nordiska	lagsamarbetena	samt	språkskäl.		
	
1.4 Metod och material 

1.4.1 Rättsdogmatisk metod  
	
För	att	kunna	klargöra	gällande	rätt	har	jag	använt	mig	av	den	rättsdogmatiska	
metoden	 vilken	 innebär	 att	 systematiskt	 studera	 lagar,	 förarbeten,	 rättspraxis	
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och	doktrin	i	en	hierarkisk	ordning.3	Förarbeten	har	varit	till	särskilt	god	hjälp	i	
mina	 försök	 att	 utrycka	 lagstiftarens	 vilja	 och	 syfte	 för	 respektive	 aktiebolags-
reform.	
	
1.4.2. Komparativ metod 
	
Komparativ	metod	 lämpar	 sig	 bra	 som	 hjälpmedel	 för	 att	 belysa	 de	 nationella	
rättsystemens	 olika	 lösningar	 på	 ett	 och	 samma	 problem.4	Den	 komparativa	
metoden	 innebär	 enligt	 W.	 J.	 Kamba	 ”the	 study	 of,	 and	 research	 in,	 law	 by	 the	
systematic	comparison	of	two	or	more	legal	systems;	or	part,	branches	or	aspects	
of	two	or	more	legal	systems”.5	Jag	 avser	 härmed	 i	 denna	 uppsats	 att	 belysa	 de	
likheter	och	skillnader	som	existerar	i	de	nordiska	ländernas	aktiebolagsrätt	på	
kapitalbristens	område.		
	
1.4.3 Rättsekonomisk metod 
	
Med	rättsekonomisk	metod	avses	en	analys	av	rätten	från	ett	ekonomiskt	pers-
pektiv.6	De	rättsekonomiska	skolorna	undersöker	hur	lagstiftningen	är	utformad	
och	hur	den	bör	utformas	för	att	maximera	ekonomisk	effektivitet	eller	välfärd	i	
samhället.7	För	att	kunna	mäta	den	ekonomiska	effektiviteten	har	två	standarder	
utvecklats	 i	 rättsekonomisk	 forskning,	 nämligen	 paretoeffektivitet	 och	 Kaldor-
Hicks-effektivitet.	 Med	 paretoeffektivitet	 menas	 att	 en	 viss	 transaktion	 ökar	
välfärden	för	åtminstone	en	individ	utan	att	minska	välfärden	för	någon	annan.8	
Med	Kaldor-Hicks-effektivitet	 avses	 istället	 att	den	 totala	välfärden	blir	högre.9	
En	grupp	kanske	tjänar	på	transaktionen	och	en	annan	grupp	förlorar	på	trans-
aktionen,	 men	 om	 nyttan	 av	 transaktionen	 leder	 till	 att	 den	 ena	 gruppen	 kan	
kompensera	 den	 andra	 gruppen,	 och	 fortfarande	 behålla	 ett	 visst	 överskott,	
anses	det	Kaldor-Hicks-effektivt.	Kompensation	är	dock	hypotetisk	och	om	den	
faktiskt	sker	eller	inte	är	irrelevant.10	
	
Den	 rättsekonomiska	 metoden	 kan	 delas	 upp	 i	 ett	 positivt	 och	 ett	 normativt	
grundsätt.	Med	ett	positivt	grundsätt	avses	att	försöka	förklara	och	förstå	lagens	
utformning	 och	 förutspå	 dess	 effekter	 så	 att	 argumenten	 kan	 användas	 för	 att	
diskutera	reglernas	effektivitet.	Med	ett	normativt	grundsätt	avses	att	diskutera	
vilka	 regler	 som	är	mest	 lämpliga	 eller	 effektiva	och	därmed	ge	 förslag	på	hur	
reglerna	bör	utformas.11		

																																																								
3	Korling,	F.,	Zamboni,	M.,	Juridisk	metodlära,	s.	21.	
4	A.a,	s.	143.	
5	Kamba,	W.	J.,	Comparative	Law:	A	theoretical	Framework,	The	international	and	
Comparative	Law	Quarterly,	Cambridge	Journals,	s.	486.		
6	Korling,	F.,	Zamboni,	M.,	Juridisk	metodlära,	s.	175.	
7	A.a,	s.	176.	
8	Dahlman,	C.,	Glader,	M.,	Reidhav,	D.,	Rättsekonomi	–	En	introduktion,	s.	54.	
9	Kaldor,	N.,	Welfare	Propositions	of	Economics	and	Interpersonal	Comparisons	of	
Utility,	The	Economic	Journal,	s.	549.	
10	Dahlman,	C.,	Glader,	M.,	Reidhav,	D.,	Rättsekonomi	–	En	introduktion,	s.	56.	
11	Almlöf,	H.,	Bolagsorganens	reglering	och	dess	ändamålsenlighet	-	En	
aktiebolagsrättslig	studie	om	ägarledda	bolag,	s.	74.	
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1.5 Disposition 

Först	 avser	 jag	 att	 ge	 läsaren	 en	 beskrivning	 av	 europarättens	 inflytande	 på	
kapitalområdet	(kap.	2)	och	senare	hur	aktiebolagsrätten	tar	form	i	aktiebolaget	
(kap.	3).	

Därefter	 är	 uppsatsen	 uppdelad	 i	 tre	 steg.	 I	 ett	 första	 steg	 avser	 jag	 göra	 en	
traditionell	 vertikal	 jämförelse	 av	 de	 nordiska	 ländernas	 historiska	 samt	 nu	
gällande	lagstiftning,	vilket	redogörs	för	i	en	tidsenlig	kronologisk	ordning	(kap.	
4	och	kap.	5).	Därefter	kommer	 jag	 i	 det	 andra	 steget	 göra	 en	horisontell	 jäm-
förelse	 av	 skillnader	 och	 likheter	 i	 de	 nordiska	 länderna	 (kap.	 6).	 Till	 sist	
kommer	jag	i	det	tredje	steget	redogöra	en	analys	av	vad	för	konsekvenser	som	
skillnaderna	 i	 de	 nordiska	 ländernas	 aktiebolagslagstiftning	 har	 för	 styrelse-
arbetet,	borgenärsskyddet,	aktieägarskyddet	och	transaktionskostnaderna.	(kap.	
7).		
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2. Europarätten 

2.1 Introduktion till Europarätten 

EU	 syftar	 till	 att	 integrera	 de	 28	 europeiska	 länderna	 på	 den	 inre	marknaden.	
Sedan	 Romfördragets	 antagande	 år	 1957	 är	 de	 s.k.	 fyra	 friheterna	 av	 central	
betydelse,	vilka	 innefattar	 fri	 rörlighet	 för	varor,	personer,	 tjänster	och	kapital.	
Även	avskaffandet	av	handelshinder	är	en	av	EU:s	huvuduppgifter.	För	EU	gäller	
det	 att	 på	 området	 för	 fri	 rörlighet	 för	 kapital	 att	 bl.a.	 se	 till	 att	 medlems-
nationernas	aktiebolagsrättsliga	system	håller	en	viss	gemensam	standard,	så	att	
företagen	 ges	 liknande	 spelregler	 och	 att	 transaktioner	 över	 nationsgränserna	
underlättas.12 	Romfördraget	 tillhandahåller	 i	 art.	 54	 vissa	 maktmedel	 för	
gemenskapens	 organ	 när	 det	 gäller	 att	 genomföra	 programmet	 för	 den	 fria	
etableringen.	 Såsom	verktyg	 för	 detta	 använder	 sig	 EU	 av	 en	 rad	 direktiv	 som	
fungerar	 som	ett	 gemensamt	 ramverk.	Den	 rättsliga	grunden	är	 främst	 art.	 50,	
särskilt	art.	50.2	g	FEUF.13	De	tio	bolagsdirektiven	är: 

1.	Direktiv	68/151,	Publicitetsdirektivet,		
2.	Direktiv	77/91,	Kapitaldirektivet,	
3.	Direktiv	78/855,	Fusionsdirektivet,		
4.	Direktiv	78/660,	Årsbokslutsdirektivet,		
6.	Direktiv	82/191,	Fissionsdirektivet,	
7.	Direktiv	83/349,	Koncernredovisningsdirektivet,	
8.	Direktiv	84/253,	Revisorsdirektivet,	
11.	Direktiv	89/666,	Filialdirektivet,	
12.	Direktiv	89/667,	Enmansbolagsdirektivet.	
13.	Direktiv	2004/25,	Uppköpserbjudandedirektivet		
	
2.2 EU-rättens inflytande över medlemsstaternas rättsordningar 

EU:s	 institutioner	har	en	kompetens	att	anta	bindande	rättsakter	 för	medlems-
staterna,	samt	en	domstol	som	givits	exklusiv	kompetens	att	 tolka	rättsakterna	
(art.	 19	 FEU).	 Direktiven	 är	 riktade	 till	 medlemsstaterna.	 Det	 innebär	 en	 för-
pliktelse	 för	medlemsstaterna	 att	 anpassa	 de	 nationella	 bolagsreglerna	 till	 den	
föreskrivna	 miniminivån	 inom	 en	 viss	 tid	 och	 därefter	 avstå	 från	 sådana	
ändringar	 av	 reglerna	 så	 att	 direktivens	 krav	 inte	 åsidosätts.14	EU:s	 medlems-
stater	 är	 skyldiga	 att	 införa	 rättsakterna	 inom	 ramen	 för	 sin	 nationella	
rättsordning.	EU-domstolen	har	slagit	 fast	att	EU-rätten	har	direkt	effekt,	vilket	
innebär	 att	 den	 skall	 ha	 företräde	 framför	medlemsstaternas	 nationella	 regler	
vid	händelse	av	en	konflikt.15		
	
I	EU-rätten	finns	en	princip	om	lojalt	samarbete	vilken	stadgar	att	unionen	och	
medlemsstaterna	ska	respektera	varandra	och	bistå	varandra	när	de	 fullgör	de	
uppgifter	 som	 följer	 av	 fördragen	 (art.	 4.3	 EUF).	 Därtill	 ska	 medlemsstaterna	
vidta	alla	 lämpliga	åtgärder	 för	att	säkerställa	att	de	skyldigheter	som	följer	av	
																																																								
12	Sandström,	T.,	Svensk	aktiebolagsrätt,	s.	28.	
13	Bernitz,	U.,	Kjellgren,	A.,	Europarättens	grunder,	s.	350.	
14	SOU	1992:83	s.	91.	
15	Mål	26/62.	
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fördragen	 och	 sekundärrätten	 fullgörs,	 samt	 avstå	 från	 varje	 åtgärd	 som	 kan	
äventyra	fullgörandet	av	unionens	mål.	För	det	fall	medlemsstaterna	underlåter	
denna	 skyldighet	 kan	 ersättning	 till	 enskilda	 utgå	 till	 följd	 av	medlemsstatens	
överträdelse	av	EU-rätten.16	
	
EU:s	 inflytande	 på	 området	 blir	 uppenbar	 eftersom	 varje	medlemsland	 har	 en	
skyldighet	 att	 implementera	 direktiven	 i	 egen	 nationell	 lagstiftning	 i	 enlighet	
med	 direktivens	 syfte.	 Vad	 gäller	 bolagsdirektiven	 är	 de	 s.k.	 minimidirektiv,	
vilket	 innebär	att	medlemsstaterna	tillåts	ha	en	mer	 långtgående	och	strängare	
lagstiftning	 än	vad	direktiven	uppställer	under	 förutsättning	 att	den	 inte	 står	 i	
strid	med	unionsrätten.	
	
2.3 Andra bolagsdirektivet – Kapitaldirektivet 

Kapitaldirektivet17	antogs	år	1976	i	syfte	att	uppställa	ett	visst	minimum	och	ett	
likvärdigt	 skydd	 på	 den	 inre	 marknaden	 för	 aktieägarna,	 borgenärerna	 och	
tredje	män	 genom	att	 harmonisera	 de	nationella	 bestämmelserna	 om	att	 bilda	
ett	 aktiebolag	 samt	 om	 att	 bevara,	 öka	 och	 sätta	 ned	 dess	 kapital.18	Kapital-
direktivet	 har	 införlivats	 i	 alla	 medlemsstaternas	 nationella	 lagstiftning.		
Kapitaldirektivet	 är	 även	 tillämpligt	 i	 länder	 som	 är	 anslutna	 till	 Europeiska	
ekonomiska	samarbetsområdet	[cit.	EES],	vilka	är	alla	EU:s	medlemsstater	samt	
Norge,	Island	och	Lichtenstein.19	Kapitaldirektivet	har	ändrats	ett	flertal	gånger,	
senast	 år	 2012.20	I	 samband	 med	 att	 man	 avsåg	 göra	 nya	 ändringar	 år	 2012	
ansåg	 man	 att	 kapitaldirektivet	 av	 tydlighetsskäl	 behövde	 omarbetas.	 Det	
medförde	 att	 alla	 genomförda	 förändringar	 som	 gjorts	 utav	 kapitaldirektivet	
genom	åren	sammanfördes	i	ett	nytt	och	förnyat	kapitaldirektiv.	Det	nu	gällande	
kapitaldirektivet	heter	direktiv	2012/30/EU.	

Kapitaldirektivet	 är	 endast	 tvingande	 för	 alla	 publika	 aktiebolag	 i	 EU	 och	
medlemsstaterna	behöver	inte,	men	det	finns	inget	förbud,	tillämpa	direktivet	på	
andra	bolagsformer	(art.	1	Kapitaldirektivet).		

Kapitaldirektivet	 uppställer	 ett	 minimikrav	 på	 lägsta	 aktiekapital	 om	 25	 000	
euro,	 d.v.s.	 cirka	 237	 000	 svenska	 kronor	 (art.	 6	 Kapitaldirektivet).	 Medlems-
staterna	tillåts	uppställa	ett	högre	krav	på	lägsta	aktiekapital.	Aktiekapitalet	får	
endast	 bestå	 av	 tillgångar	 som	 kan	 värderas	 ekonomiskt	 (art.	 7	 Kapital-
direktivet).21	Vad	som	utgör	en	tillgång	av	ekonomiskt	värde	ska	bestämmas	från	
fall	till	fall	för	varje	individuell	tillgång	men	av	samma	artikel	följer	att	ett	åtag-
																																																								
16	Mål	C-6/90	och	mål	C-9/90	Francovich.	
17	Direktiv	77/91/EEG	av	den	13	december	1976.	
18	Kapitaldirektivet	s.	7.	
19		EES-avtalen	trädde	i	kraft	i	1994	och	innebär	i	kort	att	EU:s	regler	om	den	inre	
marknaden	är	tillämplig	för	alla	de	länder	som	är	anslutna	till	EES.	
20	Rådets	direktiv	92/101/EEG	av	den	23	november	1992,	Europaparlamentets	
och	rådets	direktiv	2006/68/EG	av	den	6	september	2006	och	
Europaparlamentets	och	rådets	direktiv	2009/109/EG	av	den	16	september	
2009.	
21	Enligt	nationell	rätt	kan	det	vara	möjligt	att	bidra	med	know-how	eller	
goodwill.	
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ande	att	utföra	arbete	eller	att	tillhandahålla	tjänster	dock	inte	omfattas.	För	det	
fall	 kapitalet	 tecknas	med	 apportegendom	 ska	 en	 eller	 flera	 av	 bolaget	 obero-
ende	 sakkunniga	 avge	 ett	 utlåtande	 som	 ska	 beskriva	 apportegendomen	 och	
ange	vilka	värderingsmetoder	som	har	använts.	 

Vid	det	fall	bolagets	kapital	åsamkas	en	betydande	förlust	är	bolaget	skyldigt	att	
kalla	till	en	bolagsstämma	för	att	pröva	huruvida	bolaget	ska	upplösas	eller	om	
andra	 åtgärder	 ska	 vidtas	 (art.	 19.1	 Kapitaldirektivet).	 Med	 betydande	 förlust	
avses	 en	 gräns	 som	medlemsstaterna	 inte	 får	 sätta	 högre	 än	 till	 hälften	 av	det	
tecknade	kapitalet	(art.	19.2	Kapitaldirektivet).	Tanken	bakom	detta	 förfarande	
är	att	bolagets	borgenärer	ska	underrättas	om	bolagets	finansiella	ställning	och	
bolagets	aktieägare	ska	ges	en	chans	att	bestämma	över	bolagets	framtid	innan	
det	är	för	sent.	Vid	det	fall	bolagsstämman	beslutar	att	fortsätta	verksamheten	så	
bör	bolaget	också	besluta	om	att	vidta	särskilda	åtgärder	 för	att	hjälpa	bolaget	
att	 återhämta	 sig.	 Läsaren	bör	här	notera	 att	 jag	 skrev	 ”bör”	 i	 förra	meningen,	
och	inte	”ska”.	Kapitaldirektivet	föreskriver	nämligen	inte	att	några	obligatoriska	
åtgärder	vidtas	efter	det	frågan	prövats	på	bolagsstämman.		

Den	 nutida	 utvecklingen	 av	 EU:s	 bolagsrätt	 präglas	 huvudsakligen	 av	 den	
expertgrupps	(High	Level	Group	of	Company	Law	Experts)	arbete	som	kommis-
sionen	 tillsatte	 i	 september	 2001.22	Expertgruppen	 ansåg	 att	 EU:s	 bolagsrätt	
borde	 utvecklas	 för	 att	 förbättra	 effektiviteten	 och	 konkurrenskraften.	 Oända-
målsenliga	 minoritets-	 och	 borgenärsskyddsbestämmelser	 borde	 ersättas	 med	
metoder	som	är	mindre	skadliga	för	företagsverksamheten.23 

2.4 Etableringsfriheten och bolags nationalitet 

Eftersom	kapitaldirektivet	syftar	till	att	harmonisera	de	publika	aktiebolagen	så	
lämnas	 ansvaret	 att	 reglera	 de	 privata	 bolagen	 åt	 medlemsländerna.	 Detta	
medför	 att	 lagarna	 kan	 skilja	 sig	 mycket	 åt	 medlemsstaterna	 emellan.	 EU:s	
etableringsfrihet	 innebär	 en	 rätt	 för	 medborgare	 i	 medlemsstaterna	 att	 fritt	
etablera	 sig	 på	 annans	 medlemsstats	 territorium	 (art.	 49	 FEU).	 Etablerings-
friheten	 innebär	 bl.a.	 en	 rätt	 att	 "bilda	 och	 driva	 företag...	 på	 de	 villkor	 som	
etableringslandets	 lagstiftning	 föreskriver	 för	 egna	 medborgare".	 Alla	 de	 in-
skränkningar	 som	 görs	 av	 medlemsstaterna	 i	 denna	 rätt	 är	 förbjudna.	 Detta	
medför	 att	 det	 står	 fritt	 för	 gemene	man	 att	 bilda	 ett	 privat	 aktiebolag	på	den	
inre	 marknaden	 i	 ett	 land	 som	 framstår	 som	 attraktivt	 ur	 ett	 laglighets-
perspektiv.		

Det	 finns	 en	 tendens	 att	 privata	 aktiebolag	 väljer	 att	 etablera	 sig	 i	 EU-länder	
vilka	 anses	 ha	 en	 förmånlig	 bolagsrättsligt	 lagstiftning	 och	 där	 lagstiftaren	
uppställt	 ett	 lågt	 lägsta	 krav	 på	 aktiekapital	 eller	 inget	 alls.24	En	 fråga	 som	
uppkommer	 i	 dessa	 sammanhang	 är	 vilken	 nationalitet	 bolaget	 har	 och	 vilket	
lands	lagstiftning	bolaget	är	underkastat?	I	medlemsstaterna	har	två	olika	skolor	
																																																								
22	Rapporten	finns	att	tillgå	på:	
http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_en.htm#backgro
und,	hämtad	2015-08-27.	
23	Se	RP	109/2005	rd	s.	11.	
24	Danelius,	J.,	Aktiebolagslagen	och	EG:s	bolagsrätt	i	framtiden,	SvJT,	s.	922.	
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stått	 mot	 varandra,	 inkorporationsprincipen	 och	 sätesprincipen.	 Enligt	
inkorporationsprincipen,	vilken	tillämpas	i	Sverige,	Danmark,	Norge	och	Finland	
bestäms	 frågan	 uteslutande	 utifrån	 var	 bolaget	 är	 inkorporerat/registrerat.25	
Enligt	 sätesprincipen	bestäms	 frågan	 istället	utifrån	vilket	 land	bolaget	har	 sitt	
faktiska	säte.	I	allmänhet	avses	med	”faktiskt/reellt	säte”	den	plats	där	verksam-
heten	bedrivs	och/eller	där	huvudkontoret	är	beläget.	

I	 och	 med	 en	 rad	 avgöranden	 från	 EU-domstolen	 -	 Centros,	 Überseeing	 och	
Insprire	art	-	har	inkorporationsprincipen	fått	en	alltmer	starkare	ställning.26	På	
motsvarande	 sätt	 har	 sätesprincipen	 försvagats,	men	 den	 är	 fortfarande	 högst	
existentiell.	

	 	

																																																								
25	Rättsläget	i	Norge	är	dock	ganska	osäkert;	se	Andenæs,	M.H.,	Aksjeselskaper	og	
Allemennaksjeselskaper,	s.	514.	
26	Mål	C-212/97,	mål	C-208/00	och	mål	C-167/01	
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3. Aktiebolag	

3.1 Aktiebolagsrättens karaktärsdrag  

Kraakman	 m.fl.	 försöker	 i	 The	 Anatomy	 of	 Corporate	 Law	 att	 förklara	 vad	
aktiebolagsrätt	 egentligen	 är	 och	 kommer	 fram	 till	 att	 aktiebolagsrätten	
utmärker	 sig	genom	att	den	reglerar	 fem	karaktäristiska	huvuddrag,	nämligen:	
(1)	 legal	personality,	 (2)	 limited	 liability,	 (3)	 transferable	 shares,	 (4)	delegated	
management	 under	 a	 board	 structure	 och	 slutligen	 (5)	 investor	 ownership.27	
Enligt	Kraakman	m.fl.	 finns	 i	 regel	dessa	karaktärsdrag	 i	 stora	 aktiebolag,	men	
det	kan	saknas	normalt	en	eller	flera	i	små-	och	medelstora	aktiebolag.28	

Detta	 förhållande	 belyses	 även	 i	 svensk	 litteratur	 utav	 Bergström	 och	
Samuelsson	 som	 valt	 att	 dela	 in	 huvuddragen	 i	 tre	 undergrupper,	 varav	 rätts-
personligheten	och	aktieägarnas	 frihet	 från	personligt	ansvar	placeras	 i	under-
gruppen	 ”externa	 förhållanden”,	 och	 fri	 överlåtbarhet	 av	 aktier,	 majoritets-
principen	 och	 likhetsprincipen	 placeras	 i	 ”interna	 förhållanden”.	 Slutligen	
placeras	aktiebolagsformen	och	vinstsyftet	i	den	tredje	undergruppen.29		

3.2 Nexus of Contract 

Ett	 aktiebolag	 väljs	 inom	 rättsekonomin	 att	 beskrivas	 som	 ett	 s.k.	 Nexus	 of	
Contract.30	Med	detta	avses	att	bolaget	är	en	samlingspunkt	för	uttryckliga,	såväl	
som	 underförstådda	 ekonomiska	 avtalsmässiga	 relationer	 mellan	 bolaget	 och	
dess	 intressenter.	 De	 intressenter	 som	 samlas	 kring	 aktiebolaget	 är	 t.ex.	
aktieägare,	ledningen,	anställda,	leverantörer,	borgenärer	och	kunder.	Ett	Nexus	
of	Contract	ska	inte	förväxlas	med	ett	avtal	såsom	en	jurist	uppfattar	det.	Istället	
ska	 man	 ta	 på	 sig	 en	 ekonoms	 glasögon	 och	 betrakta	 det	 som	 en	 överens-
kommelse	 med	 förväntningar	 på	 ett	 ömsesidigt	 utbyte	 mellan	 två	 eller	 flera	
parter.	Vad	för	slags	förväntningar	de	olika	intressenterna	har	kan	skilja	sig	åt.31	
Syftet	 för	en	 företagare	kan	 t.ex.	vara	att	bestämma	över	verksamheten	medan	
en	aktieägare	eftersträvar	en	god	avkastning	på	sin	kapitalinsats.	Dessa	 intres-
sen	kan	ge	upphov	till	konflikter	när	de	ställs	mot	varandra	i	en	relation.		

Med	hjälp	av	teorin	om	Nexus	of	Contract	kan	man	identifiera	de	olika	relationer	
och	intressen	som	samlas	kring	ett	aktiebolag.	Det	är	senare	lagstiftarens	uppgift	
att	uppställa	en	bolagsrättslig	 reglering	som	balanserar	de	skyddsvärda	 intres-
sena	mot	varandra.		

																																																								
27	Kraakman,	R.	H.	m.fl.,	The	anatomy	of	corporate	law:	a	comparative	and	
functional	approach,	s.	5-16.	
28A.a,	s.	2.	
29	Bergström,	C.,	Samuelsson,	P.,	Aktiebolagets	grundproblem,	s.	48.	
30	Först	med	att	mynta	uttrycket	Nexus	of	Contract	var	Armen	A.	Alchian	och	
Harold	Demetz	i	Production,	Information	Costs,	and	Economic	organization.	
31	Almlöf,	H.,	Bolagsorganens	reglering	och	dess	ändamålsenlighet	-	En	
aktiebolagsrättslig	studie	om	ägarledda	bolag,	s.	86.	
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3.3 Transaktionskostnadsteorin 

Varje	 gång	en	 transaktion	genomförs	uppkommer	 s.k.	 transaktionskostnader.32	
Höga	transaktionskostnader	försvårar	möjligheterna	att	uppnå	ekonomiskt	goda	
resultat.33	Transaktionskostnader	kan	vara	ex	ante	eller	ex	post.	Med	ex	ante	ska	
förstås	 kostnader	 som	 uppkommer	 innan	 transaktionen.	 Exempel	 på	 sådana	
kostnader	är	kostnader	 för	att	 finna	sin	motpart,	 inhämta	 information,	planera	
transaktionen,	 förhandla	villkor	och	upprätta	kontrakt.	Med	ex	post	ska	 istället	
förstås	kostnader	som	uppkommer	under	eller	efter	transaktionen.	Exempel	på	
sådana	kostnader	är	administrativa	kostnader,	 juridiska	processer	eller	kostna-
der	för	pådrivning	av	motparten.34		

Effekten	 och	 betydelsen	 av	 transaktionskostnader	 kan	 visas	 genom	 det	 s.k	
Coase-teoremet,	 vilket	 fått	 sitt	 namn	efter	Ronald	H	Coase.35	Teoremet	 stadgar	
att	marknadsmekanismen,	 i	 en	 värld	 utan	 transaktionsaktionskostnader,	 kom-
mer	 att	 fördela	 resurser	 på	 det	 mest	 effektiva	 sättet	 oavsett	 hur	 rättigheter	
fördelas	mellan	olika	individer.	Vid	avsaknad	av	transaktionskostnader	kommer	
marknaden	 genom	 frivilliga	 avtal	 uppnå	 det	 mest	 effektiva	 resultatet,	 vilket	
utesluter	 behovet	 av	 lagstiftning.	 Detta	 innebär	 att	 fördelningen	 av	 rättigheter	
påverkar	 det	 slutgiltiga	 utfallet	 i	 termer	 av	 ekonomisk	 effektivitet.	 Däremot	
menar	Coase	att	statlig	 intervention	 i	 form	av	 lagstiftning	kan	behövas	 i	de	 fall	
marknadsmisslyckanden,	 i	 form	 av	 transaktionskostnader,	 förhindrar	 det	mest	
effektiva	resultatet.36	

3.4 Principal-agentteorin 

Principal-agentteorin	 utvecklades	 först	 av	 Berle	 och	 Means	 som	 belyste	 att	
kostnader	 uppstår	 som	 en	 konsekvens	 av	 att	 ägandet	 och	 kontrollen	 är	 sep-
arerade	i	bolag.37	

I	 Theory	 of	 The	 Firm:	 Managerial	 Behaviour,	 Agency	 Costs	 and	 Ownership	
Structure	definierar	Jensen	och	Meckling	principal-agentteorin	såsom:		

”…	a	contract	under	which	one	or	more	persons	(the	principal(s))	engage	another	person	
(the	 agent)	 to	 perform	 some	 service	 on	 their	 behalf	 which	 involves	 delegating	 some	
decision	making	authority	to	the	agent”.38		

																																																								
32	A.a,	s.	88.	
33	Dahlman,	Christian,	Glader,	Markus,	Reidhav,	David,	Rättsekonomi:	en	
introduktion,	s.	90.	
34	Andersson,	A.	M.,	Bjurgren,	P.	O,	Ohlsson,	O.,	Industriell	ekonomi,	s.	44	och	
Dahlman,	Christian,	Glader,	Markus,	Reidhav,	David,	Rättsekonomi:	en	
introduktion,	s.	85-87.	
35	Coase,	R.	H.,	The	Problem	of	Social	Cost,	Journal	of	Law	and	Economics,	s.	1	ff.		
36	Korling,	F.,	Zamboni,	M.,	Juridisk	metodlära,	s.	187-190.	
37	Berle,	A.	A.,	Means,	G.	C.,	The	modern	corporation	and	private	property.	
38	Jensen,	M.	C.,	Meckling,	W.	H.,	Theory	of	The	Firm:	Managerial	Behaviour,	
Agency	Costs	and	Ownership	Structure,	Journal	of	Financial	Economics,	s.	308.		
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Enligt	principal-agentteorin	önskar	både	principalen	och	agenten	maximera	sin	
egen	nytta.	Det	 finns	dock	en	risk	att	agenten	 inte	handlar	 i	principalens	bästa	
eftersom	agenten	ofta	har	ett	informationsövertag,	s.k.	asymmetrisk	information.	
Därför	kan	agenten	agera	opportunistiskt	och	göra	vad	som	är	bäst	 för	honom	
själv,	t.ex.	dra	fördelar	av	sitt	informationsövertag	eller	minska	kvaliteten	på	sitt	
arbete.39	För	att	motverka	att	agenten	handlar	i	sitt	eget	intresse	kan	principalen	
införa	 ett	 övervakande	 system	 samt	 skapa	 olika	 incitament	 för	 agenten,	 så	 att	
agenten	 väljer	 att	 handla	 på	 ett	 sätt	 som	 ligger	 i	 principalens	 intresse.	 De	
kostnader	som	detta	medför	kallas	agentkostnader.	Jensen	och	Meckling	delar	in	
dessa	agentkostnader	i	tre	kategorier:	

1. Monitoring	costs	-	Övervakning-	och	incitamentskostnader	
2. Bonding	costs	-	Lojalitetskostnader	
3. Residual	costs	-	Övriga	kostnader	

Relationen	mellan	aktieägarna	och	bolagsledningen	passar	väl	in	i	denna	defini-
tion.	Exempel	på	 incitament	 i	ett	sådant	 förhållande	är	bonus	och	skadestånds-
klausuler.	Det	 förekommer	 även	 andra	 förhållanden	 i	 ett	 aktiebolag	 som	utgör	
principal-	 agentrelationer.	 Förutom	 aktieägare	 och	 bolagets	 ledning	 emellan	
torde	 principal-	 agentrelationer	 uppstå	 aktieägarna	 sinsemellan	 samt	 mellan	
bolaget	och	utomstående	intressenter,	t.ex.	borgenärer.40	

3.5 Standardkontrakt 

Sammanfattningsvis	 utgör	 teorierna	 Nexus	 of	 Contract,	 transaktions-
kostnadsteorin	 och	 principal-agentteorin	 en	 bakgrund	 för	 lagstiftaren	 när	 den	
identifierar	 vilken	 slags	 funktion	och	vilket	 ändamål	 aktiebolagslagen	 ska	ha.41	
Den	 bolagsrättsliga	 regleringen	 bör	 tillhandahålla	 enkla	 och	 lätthanterliga	
lösningar	 på	 de	 typiska	 bolagsrättsliga	 problem	 som	 kan	 uppstå	 på	 grund	 av	
intressekonflikter.	Det	medför	 att	 intressenterna	 själva	 inte	behöver	 avtala	om	
bestämmelser,	vilket	 tillåter	att	 transaktionskostnaderna	kan	sänkas	och	högre	
ekonomisk	effektivitet	kan	uppnås.42		

Aktiebolagsrättslig	lagstiftning	brukar	i	litteraturen	beskrivas	som	ett	standard-
kontrakt.	Det	 innebär	 att	 lagstiftningen	utformas	 som	en	 spegelbild	 av	 vad	 två	
parter	hade	avtalat	om,	om	de	hade	övervägt	spörsmålet,	hade	fullständig	 info-
rmation	och	 transaktionskostnader	saknades.43		Till	detta	hör	att	 lagstiftningen	
måste	vara	dispositiv.	Med	dispositiva	regler	avses	utfyllande	bestämmelser	som	
gäller	så	länge	parterna	inte	avtalat	om	annat.	

																																																								
39	Almlöf,	H.,	Bolagsorganens	reglering	och	dess	ändamålsenlighet	-	En	
aktiebolagsrättslig	studie	om	ägarledda	bolag,	s.	89.	
40	A.a,	s.	90-91.	
41	A.a,	s.	93.	
42	SOU	2009:34	s.	153	f.	
43	Andersson,	J.	Kapitalskyddet	i	aktiebolag,	s.	52.	
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3.5.1 Opt-out 

Opt-out	innebär	att	parterna,	genom	intagande	av	bestämmelse	i	bolagsordning-
en	eller	enligt	beslut	med	samtliga	ägares	samtycke,	kan	välja	en	annan	lösning	
än	den	i	lagen	föreskrivna	om	dem	finner	en	mera	ekonomiskt	gynnsam	lösning	
för	deras	situation.44	Trots	att	 lagstiftaren	avser	att	balansera	de	 intressen	som	
uppstår	i	ett	partsförhållande	är	det	en	omöjlig	uppgift	att	finna	en	utmärkt	lös-
ning	som	gäller	för	alla	de	olika	sorters	bolag	som	förhåller	sig	till	aktiebolagens	
ramar.	 Därför	 tillåts	 bolagen	 att	 själva	 välja	 vad	 som	 fungerar	 bäst	 i	 deras	
situation,	 såtillvida	 bestämmelserna	 som	 reglerar	 förevarande	 fråga	 inte	 är	
tvingande.	 Eftersom	 lagstiftningen	 inte	 tillhandahåller	 alternativlösningar	 till	
den	 dispositiva	 regleringen	 tvingas	 bolagen	 själva	 utforma	 en	 lösning	 som	 ska	
fungera	 för	 deras	 behov.	 Detta	 utformningsarbete	 medför	 transaktionskost-
nader.	 Är	 transaktionskostnaderna	 för	 höga	 torde	 det	 leda	 till	 att	 färre	 parter	
utnyttjar	lagens	dispositiva	regler.45			

3.5.2 Opt-in 

Som	ett	alternativ	kan	den	bolagsrättsliga	regleringen	uppställa	dispositiva	opt-
in	lagregler.	Med	opt-in	avses	icke	tvingande	bestämmelser	som	inte	automatiskt	
är	 tillämpliga	 utan	 kräver	 att	 aktieägarna	 eller	 bolagets	 ställföreträdare	 aktivt	
väljer	att	använda	dem,	normalt	genom	införande	av	klausuler	i	bolagsordning-
en.46	Ett	exempel	på	detta	är	överlåtelsebegränsningarna	i	4	kap.	ABL.	T.ex.	kan	
bolaget	införa	en	samtyckesklausul	i	bolagsordningen	men	utformningen	av	hur	
denna	ska	se	ut	kan	bolaget	 inte	själv	bestämma	utan	bestämmelserna	 i	4	kap.	
ABL	 måste	 följas.	 En	 fördel	 med	 denna	 modell	 är	 att	 den	 borde	 resultera	 i	
minskade	 transaktionskostnader	 för	 bolaget,	 eftersom	 utformningen	 redan	 är	
bestämd	i	lagstiftningen.47		

Följande	resonemang	om	standardkontrakt	kommer	följas	upp	senare	i	analysen	
med	 fokus	 på	 huruvida	 aktiebolagslagstiftningen,	 som	 reglerar	 privata	 och	
publika	 aktiebolag	 i	 samma	 lag,	 tillgodoser	 behovet	 för	 båda	 bolagsformer	 (se	
6.5	En	lag	-	två	bolagsformer).	

3.6 Aktieägarnas begränsade ansvar 

Ett	aktiebolag	utgör	en	juridisk	person,	vilket	innebär	att	aktiebolaget	är	ett	eget	
rättssubjekt	som	kan	ikläda	sig	rättigheter	och	skyldigheter.	Utgångspunkten	är	
att	 bolagets	 förpliktelser	 åvilar	 bolaget,	 och	 inte	 dess	 ägare.	Detta	 kommer	 till	
uttryck	i	ABL	som	föreskriver	att	ett	aktiebolags	verksamhet	tillåts	bedrivas	utan	
personligt	betalningsansvar	för	aktieägarna	(1:3	st.1	ABL).	Denna	ansvarsfrihet	
är	 däremot	 inte	 absolut.	 Aktieägare	 kan	 ådra	 sig	 ansvar	 enligt	 25:19	 ABL	 och	
allmänna	principer	om	s.k.	ansvarsgenombrott.	Detta	 förhållande	avser	 jag	 inte	
lägga	större	 tyngd	på	 i	denna	uppsats	och	 jag	råder	 läsaren	 till	uppsöka	annan	
																																																								
44	Almlöf,	H.,	Bolagsorganens	reglering	och	dess	ändamålsenlighet	-	En	
aktiebolagsrättslig	studie	om	ägarledda	bolag,	s.	110.	
45	A.a,	s.	136.	
46	A.a,	s.	118.	
47	A.a,	s.	119.	
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läsning,	 om	 syftet	 med	 att	 ta	 sig	 an	 denna	 uppsats,	 var	 att	 få	 större	 klarhet	 i	
ansvarsgenombrottsdiskussionen.		

Syftet	med	att	bedriva	ett	aktiebolag	är	i	regel	att	bereda	vinst	åt	aktieägarna	(jfr.	
3:3	 ABL).	 Däremot	 måste	 aktieägarnas	 intresse	 vägas	 mot	 borgenärernas	
skyddsbehov	och	intresse	utav	att	bolaget	har	tillgångar	som	motsvarar	bolagets	
skulder.	 Kapitalskyddsreglerna,	 som	 är	 uppbyggda	 kring	 aktiekapitalet,	 har	 till	
syfte	att	möta	dessa	skyddsbehov.	

3.7 Aktiekapitalets syfte och kapitalskyddsreglerna 

Kapitalskyddet	 i	 ABL	 kan	 förenklat	 beskrivas	 vara	 uppbyggt	 kring	 tre	 grund-
pelare:	reglerna	om	tillskottsplikt	vid	bolagets	bildande,	och	vid	senare	kapital-
ökningar,	reglerna	om	begränsningar	i	bolagets	rätt	att	disponera	över	tillskjutet	
eller	upparbetat	kapital	samt	reglerna	om	tvångslikvidation.48		

Syftet	med	reglerna	om	aktiekapitalet	är	att	garantera	att	en	bolagsförmögenhet	
skapas	 vid	 bolagets	 bildande	 och	 att	 den	 såvitt	 möjligt	 inte	 försvinner	 under	
bolagets	verksamhet.49	Aktiekapitalet,	utgörande	av	lös	eller	fast	egendom,	syftar	
till	 att	 skapa	 en	 förmögenhetsmassa	 i	 bolaget	 som	 borgenärerna	 kan	 använda	
som	buffert	om	bolaget	gör	förluster.	Historiskt	har	aktiekapitalet	ansetts	ha	stor	
betydelse	 som	 borgenärsskydd.50	Utöver	 borgenärer	 har	 även	 t.ex.	 staten	 och	
bolagets	anställda	ett	intresse	utav	att	erhålla	skatt	respektive	lön.	 

Det	 egna	 kapitalet	 är	 uppdelat	 i	 två	 kategorier,	 det	 fria	 egna	 kapitalet51	som	
aktieägarna	 fritt	 förfogar	 över	 och	det	bundna	egna	kapitalet52	som	bevakas	 av	
borgenärernas	skyddsintresse	och	vilket	inte	får	tas	i	anspråk	förutom	i	särskilt	
reglerade	 förfaranden,	 nämligen	 vid	 minskning	 av	 aktiekapitalet	 respektive	
reservfonden	och	vid	 skifte	eller	 likvidation.53	Det	bundna	egna	kapitalet	utgör	
en	viss	 garanti	 för	 att	 bolaget	 skall	 kunna	 infria	 sina	 förpliktelser	mot	borgen-
ärerna.	Av	bl.a.	detta	skäl	bör	det	bundna	kapitalet	inte	utan	vidare	få	förbrukas	i	
verksamheten.54	Aktiekapitalet	utgör	en	sådan	post	i	bundet	eget	kapital.	

Bolagets	 behållning	 kan	 minska	 på	 framför	 allt	 följande	 sätt:	 dels	 genom	 att	
rörelsen	går	med	förlust	och	dels	genom	att	medel	utan	vederlag	betalas	ut	 till	
aktieägarna	 eller	 tredje	 män.	 Ingen	 lag	 kan	 förhindra	 att	 ett	 bolag	 går	 med	
förlust	 och	 det	 är	 en	 grundläggande	 princip	 att	 ingen	 aktieägare	 kan	 tvingas	
tillskjuta	 ytterligare	 kapital.	 Däremot	 kan	 det	 uppställas	 skyddsregler	 som	
																																																								
48	SOU	2008:49	s.	81	
49	Rodhe,	K.,	Aktiebolagsrätt	–	Enligt	1944	års	lag	om	aktiebolag,	s.	29.	
50	Prop.	2009/10:61	s.	7.	
51	Andersson,	J.	Kapitalskyddet	i	aktiebolag,	s.	13;	Det	fria	egna	kapitalet	utgörs	
av	fria	fonder,	balanserad	vinst	eller	förlust,	vinst	eller	förlust	för	
räkenskapsåret.	
52	A.a,	s.	12;	Det	bundna	egna	kapitalet	utgörs	av	aktiekapitalet,	reservfonden,	
uppskrivningsfonden,	kapitalandelsfonden	och	fond	för	verkligt	värde	
53	Principen	om	skyddet	för	det	bundna	egna	kapitalet	uttrycks	i	artikel	15.1	(a)	
och	(c)	och	kapitalbristregeln	i	artikel	17	kapitaldirektivet.		
54	Rodhe,	K.,	Aktiebolagsrätt	–	Enligt	1975	års	aktiebolagslag,	s.	290.	
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skyddar	 det	 egna	 kapitalet,	 nämligen	 kapitalskyddsregler	 såsom	 tvångslikvid-
ation	på	grund	av	kapitalbrist.55	Nyss	nämnda	kapitalskyddsregel	kommer	redo-
göras	för	närmare	i	nästkommande	kapitel.		

	 	

																																																								
55	A.a,	s.	56.	
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4. Tvångslikvidation på grund av kapitalbrist	

4.1 Likvidation och tvångslikvidation 

Likvidation	innebär	att	bolagets	verksamhet	avvecklas,	dess	skulder	betalas	och	
det	eventuella	överskottet	utskiftas	till	aktieägarna.	Bestämmelserna	om	likvid-
ation	finns	i	25	kap.	ABL.	

Beslut	 att	 gå	 i	 likvidation	 kan	 antingen	 fattas	 frivilligt	 (25:1-9	 ABL)	 eller	
tvångsvis	(25:10-27	och	51	ABL).	Beslut	om	frivillig	likvidation	fattas	av	bolags-
stämman	 till	 skillnad	 från	 tvångslikvidation	 som	beslutas	av	Bolagsverket	eller	
allmän	domstol.		

Frivillig	likvidation	innebär	att	ett	aktiebolag	beslutar	att	gå	i	likvidation	utan	att	
någon	 skyldighet	 att	 göra	 detta	 föreligger.	 Ett	 beslut	 om	 likvidation	 kan	 alltid	
fattas	 av	 bolagsstämman	 (25:1	 ABL).	 Frivillig	 likvidation	 kräver	 inget	 särskilt	
skäl	och	beslut	kan	beslutas	av	vilken	anledning	som	helst.	 I	de	fall	bolaget	går	
med	 förlust	 och	 utsikterna	 är	 dåliga	 kan	 aktieägarna	 på	 bolagsstämman	 själva	
vilja	ta	konsekvenserna	av	den	föreliggande	situationen	och	besluta,	att	bolaget	
skall	träda	i	likvidation.	Beslut	om	frivillig	likvidation	är	giltigt	om	det	biträtts	av	
aktieägare	med	mer	 än	 hälften	 av	 de	 avgivna	 rösterna	 (25:2	 ABL).	 I	 1910	 års	
ABL56	och	 1944	 års	 ABL57	var	 dock	 huvudregeln	 att	 bolagsstämmans	 beslut	
skulle	 fattas	med	kvalificerad	majoritet.	Syftet	var	att	skydda	aktieägarminorit-
eten	mot	att	en	knapp	majoritet	bland	aktieägarna	beslutade	att	bolaget	skulle	gå	
i	 likvidation	 trots	 att	 bolaget,	 enligt	 minoritetens	 uppfattning,	 hade	 förutsätt-
ningar	att	 fortsätta	sin	verksamhet.58	Detta	synsätt	 frångicks	dock	genom	1975	
års	 ABL59	eftersom	 lagstiftaren	 ansåg	 att	 minoriteten	 knappast	 hade	 något	
berättigat	 intresse	 av	 en	 fortsatt	 drift	 i	 en	 situation	 då	 majoriteten	 av	 aktie-
ägarna	ville	avveckla	bolaget.60		

Om	 reglerna	 om	 likvidationsskyldighet	 ska	 vara	 effektiva,	 måste	 det	 finnas	
möjlighet	att	få	likvidation	genomförd,	även	om	bolagsstämman	inte	vill	besluta	
om	 det.	 Detta	 sker	 genom	 att	 domstolen	 beslutar	 om	 likvidation	 vilket	 kallas	
tvångslikvidation.	 Domstolen	 tar	 dock	 inte	 upp	 frågan	 ex	 officio,	 utan	 beslutet	
måste	 föranledas	av	en	ansökan	från	den	som	enligt	 lag	är	befogad	att	 tillställa	
domstolen	en	sådan.61	

Tvångslikvidation	kan	vara	ett	resultat	av	kapitalbrist	(25:17	ABL),	men	det	kan	
även	 nämnas	 bl.a.	majoritetsmissbruk	 (25:21	 ABL),	 att	 bolaget	 saknar	 behörig	
styrelse,	 verkställande	 direktör	 eller	 revisor	 (25:11	 st.	 1	ABL),	 att	 bolaget	 inte	
sänt	in	sin	årsredovisning	i	tid	(25:11	st.	2	ABL)	samt	om	bolaget	enligt	bolags-
ordningen	är	skyldigt	att	gå	i	likvidation	(25:12	ABL).	

																																																								
56	Lag	den	12	augusti	1910	(nr	88)	om	aktiebolag.	
57	Lag	den	16	december	1944	(nr	705)	om	aktiebolag.	
58	Prop.	2000/01:150	s.	31.	
59	Aktiebolagslag	(1975:1385)	
60	Prop.	1975:103	s.	500.	
61	Rodhe,	K.,	Aktiebolagsrätt	–	Enligt	1975	års	aktiebolagslag,	s.	241.	
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4.2 Skyddsföremålen 

Bestämmelserna	om	tvångslikvidation	är	tvingande	till	skydd	och	tillika	syfte	att	
skydda	 bolagets	 borgenärer	 och	 aktieägare	 från	 att	 bolaget	 fortsätter	 bedriva	
den	förlustbetungande	verksamheten.62	Kapitalbristreglerna,	vilka	är	ämnade	att	
fungera	 som	 handelsdirigerande	 och	 som	 påtryckningsmedel,	 ska	 försätta	 bol-
aget	inför	valet	att	antingen	avhjälpa	kapitalbristen	eller	likvidera	bolaget	enligt	
det	 uppställda	 förfarandet.63	Bestämmelserna	 ska	 bidra	 till	 att	 skapa	 ett	 starkt	
och	 sunt	 aktiebolagsväsen	 som	 ska	 förhindra	 att	 aktiebolag	 bildas	 i	 oseriösa	
syften.64	

Bestämmelserna	 är	 uppställda	 i	 syfte	 att	 skydda	 tre	 stycken	 olika	
intressegrupper.	 Till	 den	 första	 hör	 de	 befintliga	 borgenärerna	 som	 har	 ett	
avvecklingsintresse,	 vilket	 innebär	 ett	 intresse	 att	 få	 betalt	 för	 sina	 fordringar	
innan	hela	 kapitalet	 har	 konsumerats.65	De	uppställda	 tidsramarna	bolaget	 har	
att	 förhålla	 sig	 till	 påskyndar	 avvecklingen.66	Till	 den	 andra	 gruppen	 hör	 de	
potentiella	borgenärerna	som	har	ett	varningsintresse,	vilket	innebär	att	de	vill	
varnas	 om	 bolagets	 ekonomiska	 ställning	 innan	 de	 ingår	 en	 förbindelse.67	
Däremot	föreskriver	kapitalbristreglerna	inget	om	att	bolagets	borgenärer	måste	
varnas.	Det	innebär	att	styrelsen	inte	har	någon	generell	skyldighet	att,	i	syfte	att	
undvika	betalningsansvar,	varna	tillkommande	och	befintliga	borgenärer	för	att	
ingå	 förbindelser	med	bolaget.68	Enligt	 Stefan	Lindskog	varnas	dock	de	potent-
iella	borgenärerna	genom	själva	likvidationsförfarandet.69	
Slutligen	 hör	 till	 den	 tredje	 gruppen	 aktieägarna	 som	har	 ett	 rådrumsintresse,	
vilket	innebär	att	de	önskar	tid	att	hinna	vidta	åtgärder	innan	det	är	för	sent	och	
bolaget	inte	längre	kan	räddas.	Den	åtta	månader	långa	rådrumsfristen	tillser	att	
aktieägarna	får	möjlighet	till	 just	det.70	Trots	att	man	talar	om	tre	grupper	som	
om	de	vore	jämbördiga	så	avser	lagstiftaren	först	och	främst	att	skydda	borgen-
ärerna	framför	aktieägarna	som	har	ett	sekundärt	skyddsintresse.71	Stefan	Lind-
skog	 anser	 dock	 att	 bestämmelserna	 om	 tvångslikvidation	 inte	 tillgodoser	 de	
befintliga	borgenärernas	avvecklingsintresse,	utan	dess	 faktiska	nytta	är	 att	de	
varnar	bolagsborgenärerna.72	
	
4.3 Nordens historiska lagstiftningssamarbete 

Under	1900-talets	 första	hälft	 skakades	 världsekonomin	 av	 ett	 flertal	 ekonom-

																																																								
62	Prop.	1975:103	s.	103,	Lindskog,	S.,	Kapitalbrist	i	aktiebolag,	s.	16	och	
Andersson,	J.	Kapitalskyddet	i	aktiebolag,	s.	192	och	jfr.	SOU	1971:15	s.	327	och	
SOU	1999:36	s.	91.	
63	Prop.	2000/01:150	s.	34	ff.	
64	SOU	1941:9	s.	12	och	SOU	2008:49	s.	13.	
65	Prop.	1982/83:94	s.	54	och	Lindskog,	S.,	Kapitalbrist	i	aktiebolag,	s.	20.	
66	Nerep,	E.,	Aktiebolagsrättslig	analys:	ett	tvärsnitt	av	nyckelfrågor,	s.	471	ff.	
67	Lindskog,	S.,	Kapitalbrist	i	aktiebolag,	s.	20.	
68	NJA	2013	s.	725.	
69	A.a,	s.	20.	
70	A.a,	s.	21.	
71	Prop.	1975:103	s.	217	och	prop.	2001/01:150	s.	34.	
72	Lindskog,	S.,	Kapitalbrist	i	aktiebolag,	s.	21.	
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iska	 krascher	 och	 företagsskandaler.	 Som	 exempel	 kan	 nämnas	 det	 franska	
Missisippibolaget	 och	det	 engelska	 Söderhavskompaniet	 (South	 Sea	Company),	
vilka	var	grundade	i	början	av	1700-talet.	Förevarande	bolag,	vilkas	aktier	blev	
föremål	för	en	feberaktig	spekulation	och	steg	till	fabelaktiga	kurser,	gick	snabbt	
överstyr	och	aktierna	blev	praktiskt	taget	värdelösa.	73		

Sverige	 undkom	 under	 en	 längre	 tid	 några	 större	 företagsskandaler.	 Först	 år	
1932	drabbades	Sverige	när	det	svenska	och	mycket	stora	aktiebolaget	Kreuger	
&	Toll	gick	i	konkurs.	Skadeverkningarna	blev	stora	i	Sverige	men	även	internat-
ionellt.	 Kreuger	 &	 Tolls	 redovisning	 visade	 sig	 vara	 bedrägligt	 missvisande.	
Brister	 i	 aktiebolagslagen	 blottades	 och	 i	 förarbeten	 till	 en	 ny	 aktiebolagslag	
spelade	 erfarenheterna	 från	 Kreugerkraschen	 en	 avsevärd	 roll.74	Arbetet	 be-
drevs	 i	 samråd	 med	 Danmark,	 Finland	 och	 Norge,	 men	 efter	 att	 ha	 pågått	 i	
omkring	fem	år	blev	samarbetet	avbrutet	p.g.a.	det	rysk-finska	kriget	och	andra	
världskriget.	Sverige	fullföljde	emellertid	utredningen	och	lade	år	1941	fram	ett	
förslag	som	låg	till	grund	för	1944	års	ABL.		

År	 1960	 tillsattes	 en	 utredning	 vilken	 hade	 i	 uppdrag	 att	 göra	 en	 samnordisk	
översyn	av	aktiebolagslagstiftningen.75	Det	nordiska	lagstiftningssamarbetet	syf-
tade	 till	 att	minska	olikheterna	 i	de	nordiska	 ländernas	aktiebolagslagstiftning.	
En	 mer	 enhetlig	 aktiebolagslagstiftning	 skulle	 främja	 näringslivet	 i	 Norden.	
Vidare	 skulle	 en	 fördjupning	 av	 den	 nordiska	 rättsgemenskapen	 öka	 möjlig-
heterna	 till	 att	 bevaka	 de	 nordiska	 intressena	 vid	 förhandlingar	 om	 internat-
ionaliseringar	med	övriga	Europa.76	Utredningens	målsättning	stannade	inte	vid	
att	 försöka	nå	 en	partiell	 samordning	 utav	 aktiebolagslagstiftningen,	 utan	man	
försökte	utarbeta	ett	lagutkast	som	så	långt	möjligt	överensstämde	till	både	form	
och	innehåll.77	Samarbetet	resulterade	i	en	ny	aktiebolagslag	för	samtliga	nord-
iska	länder	vilka	stämde	väl	överens	med	varandra,	förutom	vad	gäller	bestäm-
melserna	om	likvidationsförfarandet.78		

4.4 Historia – 1895 års ABL och 1910 års ABL 

De	 allra	 första	 bestämmelserna	 om	 tvångslikvidation	 på	 grund	 av	 kapitalbrist	
tillkom	 redan	 i	 1895	 års	ABL.	 I	 54	 §	 1895	 års	ABL	 stadgades	 att	 bolaget	 skall	
upplösas	 och	 likvidation	 verkställas	 om	 upprättad	 balansräkning	 uppvisar	 att	
aktiekapitalet	gått	 förlorat	om	minst	 två	 tredjedelar	och	kapitalbristen	 inte	har	
läkts	 inom	 tre	månader.	 Kapitalbristen	 ansågs	 läkt	 först	 då	 hela	 aktiekapitalet	
täcktes.	Det	räckte	således	inte	att	täcka	bristen	så	att	bolaget	precis	understeg	
gränsen	om	två	tredjedelar.	Vidare	stadgades	i	samma	paragraf	att	de	som	trots	
sin	 vetskap	 om	 bolagets	 förhållande	 väljer	 att	 fortsätta	 verksamheten	 eller	
handla	å	dess	vägnar	svarar	solidariskt	för	bolagets	alla	uppkommande	förbind-
elser.	 Någon	 skyldighet	 för	 styrelsen	 att	 upprätta	 kontrollbalansräkning	 fanns	
inte	i	1895	års	ABL.	Istället	åsyftas	en	balansräkning	som	upprättats	på	frivilligt	

																																																								
73	SOU	1971:15,	s.	83.	
74	A.a,	s.	84.	
75	A.a,	s.	1.	
76	A.a,	s.	106.	
77	Instilling	om	lov	om	aksjeselskaper	från	1970,	s.	50.	
78	SOU	1971:15	s.	108.	
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initiativ.	Inte	heller	förelåg	det	något	skyndsamhetskrav	att	föra	fram	frågan	på	
bolagsstämman.	 Istället	hade	 likvidatorerna,	som	utgjordes	av	styrelseledamöt-
erna	om	inte	annat	stadgades	i	bolagsordningen,	att	ofördröjligen	söka	registre-
ring	 av	 bolagets	 upplösning,	 söka	 bolagets	 okända	 borgenärer	 samt	 förteckna	
dess	tillgångar	och	skulder	(58-59	§§	1895	års	ABL).	Underlåtenhet	att	göra	så	
medförde	böter	(77	§	1895	års	ABL).		

I	1910	års	ABL	tillkom	en	del	ändringar.	Lagstiftaren	införde	ett	skyndsamhets-
krav	för	styrelsen	att	upprätta	likvidationsbalansräkning	samt	att	ta	upp	frågan	
på	bolagsstämman.	Enligt	1910	års	ABL	hade	styrelsen	att	ofördröjligen	upprätta	
likvidationsbalansräkning	när	 antagande	om	att	 aktiekapitalet	 gått	 förlorat	 om	
två	tredjedelar	(98	§	st.	2	1910	års	ABL).	Om	likvidationsbalansräkningen	upp-
visade	en	kapitalbrist	som	understeg	den	kritiska	gränsen	skulle	styrelsen	oför-
dröjligen	 underrätta	 bolagsstämman	 om	 det	 rådande	 förhållandet	 (98	 §	 st.	 1	
1910	 års	 ABL).	 Underlät	 styrelsen	 att	 iaktta	 sin	 handlingsplikt	 svarade	 de	
solidariskt	 för	 bolagets	 uppkomna	 skulder	 (98	 §	 st.	 4	 1910	 års	 ABL).		
Aktiebolaget	var	skyldigt	att	träda	i	likvidation	för	det	fall	bristen	inte	blivit	läkt	
inom	tre	månader	efter	det	att	bolagsstämman	blivit	meddelad	om	förlusten	(97	
§	 1910	 års	 ABL).79	Med	 bristen	 avsågs	 100	 %	 av	 aktiekapitalet.	 Det	 räckte	
således	 inte	 att	 täcka	 bristen	 så	 att	 bolaget	 precis	 understeg	 gränsen	 om	 två	
tredjedelar.	 De	 personer	 som	 genom	 beslut	 valde	 att	 fortsätta	 verksamheten	
trots	 vetskap	 om	 likvidationsplikten	 enligt	 lag	 svarade	 solidariskt	 för	 bolagets	
skulder	 (101	 §	 1910	 års	 ABL).	 På	 ansökan	 av	 aktieägare	 eller	 styrelseledamot	
kunde	domstolen	besluta	att	bolaget	 skulle	 träda	 i	 likvidation	 tvångsvis	 (102	§	
1910	års	ABL).		

Såsom	 i	 1895	 års	ABL	 var	 det	 lägst	 tillåtna	 aktiekapitalet	 i	 1910	 års	 lag	 också	
5000	kronor	(3	§	1895	års	ABL	och	2§	1910	års	ABL).	

Till	 skillnad	 från	 1895	 års	 ABL	 som	 föreskriver	 att	 bolaget	 först	 upplöses	 och	
därefter	träder	i	likvidation	så	är	ståndpunkten	i	1910	års	ABL	att	likvidationen	
föregår	 bolagets	 upplösning.	 Bolaget	 anses	 upplöst	 när	 likvidationen	 har	
avslutats	(117	§).	

4.5 1944 års ABL 

I	förarbeten	till	1944	års	ABL	uttalas	följande:	
	
”…fara	för	kringgående	av	vissa	av	aktiebolagsrättens	viktigaste	grundregler	har	visat	sig	
föreligga…	 Den	 dominerande	 ställning	 aktiebolaget	 såsom	 företagsform	 äger	 i	 vår	 tids	
ekonomiska	liv	har	medfört,	att	hänsyn	även	till	andra	intressen	än	dem	som	förut	särskilt	
skyddats	av	aktiebolagslagstiftningen	måste	beaktas.	Ett	sunt	aktiebolagsväsen	är	sålunda	
på	grund	av	antalet	hos	aktiebolagen	anställda	arbetare	och	tjänstemän	av	stor	betydelse	
för	 folkförsörjningen,	 och	 såväl	 staten	 som	 kommunerna	 hava	 av	 fiskaliska	 hänsyn	 ett	
omedelbart	intresse	i	aktiebolagens	verksamhet.	Vid	reformering	av	aktiebolagsrätten	har	
man	därför	ej	endast	att	söka	på	ett	effektivare,	mot	nutida	förhållanden	bättre	svarande	
sätt	utforma	de	normer,	som	förut	uppställts	till	skydd	för	dem,	vilkas	intressen	efter	vad	
erfarenheten	visat	äro	särskilt	utsatta	för	de	med	aktiebolagsväsendet	förbundna	ekonom-

																																																								
79	Prop.	1982/83:139	s.	6-7.	
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iska	 riskerna,	 den	aktietecknande	 eller	 aktieköpande	allmänheten,	 aktieägarminoriteter,	
aktiebolagens	borgenärer	m.fl.”.80	

Lagstiftningsarbetet	 hade	 präglats	 av	 de	 stora	 företagsskandaler	 som	 skett	 i	
början	 av	 1900-talet	 och	 1944	 års	 ABL	 var	 till	 sin	 karaktär	 utformat	 som	 en	
missbruksreglering	 (jfr.	 4.3	 Nordens	 historiska	 lagstiftningssamarbete). 81	
Missbruk	 skulle	 stävjas	 och	 fokus	 låg	 på	 nya	 informationskrav,	 goda	 kontroll-
funktioner	och	skärpta	sanktioner.		

Karakteristiskt	för	1944	års	ABL	var	dess	stora	omfattning	och	detaljrikedom.82	
Lagen	 utmärktes	 av	 formföreskrifter	 och	 publicitetsbestämmelser	 som	 syftade	
till	 att	 förebygga	 att	 aktiebolag	 bildades	 och	 drevs	 på	 ett	 bedrägligt	 eller	
ansvarslöst	 sätt	 till	 nackdel för	 aktieägare,	 borgenärer,	 anställda	 och	 det	 all-
männa.83 

4.5.1 Aktiekapital 

Vid	 ikraftträdandet	 av	 1944	 års	 ABL	 behölls	 det	 lägst	 tillåtna	 aktiekapitalet	
oförändrat	om	5000	kronor	(3	§	1944	års	ABL).	År	1973	höjdes	däremot	gränsen	
för	 lägsta	 aktiekapital	 från	 5	 000	 till	 50	 000	 kronor.84	Det	 påpekades	 att	
aktieägarna	 inte	hade	något	personligt	ansvar	 för	bolagets	 förbindelser	och	att	
ansvaret	 var	 begränsat	 till	 aktieägarnas	 kapitalinsats	 i	 bolaget.	 För	 att	 de	 som	
står	 bakom	 och	 svarar	 för	 rörelsen	 ska	 kunna	 uppfylla	 sina	 förpliktelser	
gentemot	de	anställda,	det	allmänna	och	andra	borgenärer	måste,	anfördes	det,	
aktieägarnas	 kapitalinsats	 vara	 betydande.	 Vidare	 ansågs	 det	 angeläget	 att	
aktiebolagslagstiftningen	 utformades	 på	 ett	 sådant	 sätt	 att	 bolagen	 hade	 ett	
tillräckligt	ekonomiskt	underlag	för	sin	verksamhet.85	

En	bidragande	 faktor	 till	höjningen	var	 lagstiftarens	 försök	att	 åstadkomma	en	
sanering	av	aktiebolagen.	Det	var	nämligen	så	att	aktiebolagsformen	under	en	tid	
hade	 börjat	 användas	 av	 mycket	 små	 företag	 och	 det	 hade	 dessutom	 blivit	
vanligt	 att	 använda	 aktiebolagsformen	 för	 andra	 ändamål	 än	 att	 driva	 rörelse,	
t.ex.	såsom	en	form	för	namnskydd.	Dessutom	hade	små	aktiebolag	i	alltför	stor	
utsträckning	kommit	att	användas	såsom	hjälpmedel	vid	skatteflykt.86	

4.5.2 Tvångslikvidation 

I	 142	 §	 stadgades	 en	 skyldighet	 för	 styrelsen,	 verkställande	 direktör	 och	
aktieägare	att	ansöka	om	 likvidation	vid	det	 fall	 aktiekapitalet	gått	 förlorat	om	
två	 tredjedelar	 eller	 till	 den	 mindre	 del	 som	 angavs	 i	 bolagsordningen,	 och	
bristen	 inte	 hade	 blivit	 läkt	 innan	 utgången	 av	 fyra	 månader	 från	 då	 bolags-
stämman	hölls,	varpå	frågan	behandlades	och	likvidationsbalansräkningen	lades	

																																																								
80	SOU	1941:9	s.	1.	
81	Danelius,	J.,	Aktiebolagslagen	och	EG:s	bolagsrätt	i	framtiden,	SvJT,	s.	919.	
82	SOU	1941:9	s.	12	och	SOU	1971:15	s.	85.	
83	SOU	1971:15	s.	110.	
84	Lag	(1973:303)	om	ändring	i	aktiebolagslagen.	
85	Prop.	1973:93	s.	86.	
86	Rodhe,	K.,	Aktiebolagsrätt	–	Enligt	1975	års	aktiebolagslag,	s.	10.	
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fram.	När	fyramånadersfristen	gått	ut	kunde	ansökan	om	tvångslikvidation	göras	
hos	domstol.	Enligt	146	§	st.	1	1944	års	ABL	skulle	likvidationsbalansräkningen	
upprättas	 ”ofördröjligen”	 när	 det	 fanns	 anledning	 att	 anta	 att	 aktiekapitalet	
understeg	den	kritiska	gränsen.	Vidare	stadgades	i	146	§	st.	1	1944	års	ABL	att	
styrelsen	ofördröjligen	skulle	kalla	till	bolagsstämma	om	upprättad	likvidations-
balansräkning	uppvisade	en	kapitalbrist	om	två	tredjedelar	och	yttrande	inhämt-
ats	 från	 revisorn.	Bolagsstämman	hade	att	 antingen	 fatta	beslut	om	 likvidation	
eller	besluta	att	 försöka	 läka	hela	kapitalbristen,	d.v.s.	100	%	av	aktiekapitalet,	
genom	 kapitaltillskott	 eller	 nedsättning	 av	 aktiekapitalet.	 På	 bolagsstämman	
kunde,	 på	 begäran	 av	 minst	 en	 femtedel	 av	 rösterna,	 beslut	 huruvida	 bolaget	
skall	 träda	 i	 likvidation,	 uppskjutas	 till	 en	 senare	 bolagsstämma	 vilken	 skulle	
hållas	minst	en	månad	därefter	(st.	4).			

Till	 skillnad	 från	 1895	 och	 1910	 års	 ABL	 så	 inträdde	 inte	 en	 ovillkorlig	
likvidationsplikt	efter	rådrumsfristens	utgång	enligt	1944	års	ABL.	 Istället	gavs	
styrelseledamot,	aktieägare	och	VD	en	rätt	att	ansöka	om	likvidation.	Ytterligare	
nyheter	 i	 1944	 års	 lag	 var	 skyldigheten	 att	 inhämta	 revisorns	 yttrande	 över	
likvidationsbalansräkningen	 och	 att	 bolaget	 tilläts	 undanröja	 kapitalbristen	
genom	nedsättning	av	aktiekapitalet,	vilket	tidigare	inte	var	möjligt.87	

4.5.3 Betalningsansvar och inte ersättningsansvar 

Om	 styrelsen	 underlät	 att	 iaktta	 sin	 handlingsplikt	 svarade	 ledamöterna	 soli-
dariskt	 för	 bolagets	 förbindelser	 som	 uppkom	 under	 den	 tid	 underlåtenheten	
bestod	 (148	 §	 1944	 års	 ABL).	 När	 det	 egna	 kapitalet	 stigit	 över	 den	 kritiska	
gränsen	 upphörde	 det	 personliga	 ansvaret	 för	 bolagets	 förpliktelser	 som	 där-
efter	uppkom,	men	redan	tidigare	uppkommit	ansvar	kvarstod.	

4.6 1975 års ABL 

Uppfattningen	om	att	aktiebolagslagstiftningen	borde	präglas	av	en	missbruks-
reglering,	 med	 ökade	 formföreskrifter	 och	 publicitetskrav	 för	 att	 undvika	 att	
aktiebolag	 bildades	 och	 bedrevs	 på	 ett	 ansvarslöst	 och	 bedrägligt	 sätt,	 ändras	
genom	 1975	 års	 ABL88	(jfr.	 4.3	 Nordens	 historiska	 lagstiftningssamarbete).	 I	
aktiebolagsutredningens	 betänkande	 uttalas:	 ”Över	 huvud	 måste	 det	 nu	 anses	
vara	 en	 föråldrad	 uppfattning	 att	 aktiebolaget	 som	 företagsform	 är	 ett	 särskilt	
farligt	 instrument,	 genom	vilket	 en	 lättlurad	allmänhet	 kan	 lockas	att	 satsa	 sina	
besparingar	i	mindervärdiga	företag”.89	

1975	års	ABL	innehöll	därmed	en	rad	förenklingar	i	syfte	att	eliminera	lagregler	
som	förorsakade	onödigt	arbete	eller	tog	onödig	tidsåtgång	i	anspråk.90	

																																																								
87	Lindskog,	S.,	Kapitalbrist	i	aktiebolag,	s.	33.	
88	Lag	(1975:1385)	om	aktiebolag.	
89	SOU	1971:15,	s.110.	
90	Almlöf,	H.,	Bolagsorganens	reglering	och	dess	ändamålsenlighet	–	En	
aktiebolagsrättslig	studie	om	ägarledda	bolag,	s.	18.	
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4.6.1 Aktiekapital	

Vid	ikraftträdandet	av	1975	års	ABL	var	det	 lägst	tillåtna	aktiekapitalet	50	000	
kronor	(3	§	1975	års	ABL).	År	1995	höjdes	kapitalkravet	till	100	000	kronor.91	
Det	 framhölls	 att	 höjningen	 innebar	 en	 förstärkning	 av	 skyddet	 för	 borgen-
ärerna.	 Det	 konstaterades	 dock	 att	 aktiekapitalets	 storlek	 inte	 ensamt	 var	
avgörande	för	borgenärernas	skydd	och	att	ett	aktiekapital	på	100	000-200	000	
kronor	 i	 själva	 verket	 ofta	 utgjorde	 ett	 otillräckligt	 skydd	när	 bolaget	 råkade	 i	
ekonomiskt	trångmål.	Vidare	uttalades	att	en	väsentlig	höjning	av	aktiekapitalet	
kunde	 motverka	 missbruk	 av	 aktiebolagsformen	 för	 olika	 slag	 av	 ekonomisk	
brottslighet.92		

Det	 bör	 dock	 tilläggas	 att	 50	 000	 kronor	 hade	 utgjort	 det	 minst	 tillåtna	
aktiekapitalet	sedan	juni	1973,	d.v.s.	i	22	år.	Uppräknat	med	konsumentprisindex	
så	motsvarade	det	230	000	kronor	 i	maj	1992.93	Enligt	min	mening	borde	man	
därför	kunna	dra	slutsatsen	att	det	egentligen,	trots	uttalandena	i	förarbetena	till	
1995	års	 lagändring,	utgör	en	 försvagning	av	skyddet	 för	borgenärerna	sett	 till	
den	 senaste	 ändringen	 av	 det	 minst	 tillåtna	 aktiekapitalet.	 Låt	 vara	 att	 det	
kanske	 är	 en	 förstärkning	 av	 den	 anledningen	 att	man	 valde	 räkna	 upp	 aktie-
kapitalet.	

4.6.2 Tvångslikvidation 

I	1975	års	ABL	skedde	en	uppmjukning	av	bestämmelserna	om	tvångslikvidation	
på	grund	av	kapitalbrist	vilket	innebar	en	försvagning	av	borgenärsskyddet	sett	
till	 de	 äldre	 aktiebolagslagarna.94	Såsom	 skäl	 för	 denna	 försvagning	 av	 tvångs-
likvidation	på	grund	av	kapitalbrist	anfördes	bl.a.	att:		

”Aktiebolagslagens	reglering	i	detta	hänseende	har	fått	sådant	innehåll	att	de	kan	leda	till	
praktiskt	betänkliga	resultat.	I	synnerhet	i	nystartade	företag	kan	det	ofta	hända	att	stora	
utgifter	måste	göras	för	att	organisera	företaget,	bygga	upp	dess	produktionsapparat	och	
dess	 personalorganisation,	 knyta	 affärsförbindelser	 och	 göra	 initialreklam	 för	 produkt-
erna	 m.m.	 Även	 om	 sådana	 kostnader	 till	 en	 del	 kan	 aktiveras	 såsom	 tillgångsposter	 i	
balansräkningen	kan	detta	inte	alltid	lagligen	ske	i	så	stor	utsträckning	att	täckningen	för	
kapitalet	hålls	 över	den	gräns	där	 enligt	 lagen	 likvidationsskyldighet	hotar.	Även	 i	 äldre	
företag	kan	exempelvis	under	perioder	då	verksamheten	moderniseras	eller	omläggas	på	
motsvarande	 sätt	 inträffa	 balansmässigt	 kritiska	 situationer.	 En	 sträng	 tillämpning	 av	
lagens	regler	kan	i	sådana	fall	leda	till	att	även	helt	livsdugliga	företag	drabbas	av	likvid-
ationsskyldighet…Det	 torde	 därför	 kunna	 anföras	 att	 aktiebolagslagens	 regler	 är	 alltför	
stränga.	 De	 har	 knappast	 heller	 någon	 motsvarighet	 i	 främmande	 rätt.	 De	 flesta	 lagar	
innehåller	ej	särbestämmelser	för	fall	att	aktiekapitalet	helt	eller	delvis	gått	förlorat,	utan	
borgenärsskyddet	ligger	enbart	i	konkursreglerna”.95	

I	 13:2	 1975	 års	 ABL	 stadgades	 att	 om	 styrelsen,	 vid	 upprättande	 av	
balansräkning	 eller	 eljest,	 finner	 att	 bolagets	 eget	 kapital	 understiger	 en	

																																																								
91	Lag	(1994:802)	om	ändring	i	aktiebolagslagen.	
92	Prop.	1993/94:196	s.	82.		
93	SOU	1992:83	s.	13.	
94	Prop.	1982/83:139	s.	6-7.	
95	SOU	1971:15	s.	327.	
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tredjedel	 av	 det	 registrerade	 aktiekapitalet,	 skall	 styrelsen	 snarast	 möjligt	
hänskjuta	frågan	om	bolaget	skall	gå	i	 likvidation	till	bolagsstämman.	Till	synes	
behölls	utgångspunkten	 i	1975	års	ABL	om	att	 aktiekapitalet	 gått	 förlorat	med	
två	tredjedelar.	

På	bolagsstämman	 skulle	 aktieägarna,	mot	bakgrund	av	den	 framlagda	balans-
räkningen	som	granskats	av	revisorn,	antingen	besluta	att	likvidera	bolaget	eller	
föreslå	åtgärder	för	att	läka	kapitalbristen,	vilket	kunde	göras	genom	kapitaltill-
skott	eller	genom	nedsättning	av	aktiekapitalet.	Om	stämman	inte	beslutade	att	
bolaget	 skulle	 träda	 i	 likvidation	 fick	 verksamheten	 lov	 att	 fortsätta,	 och	 hade	
intill	ordinarie	bolagsstämma	nästföljande	räkenskapsår	på	sig	att	 försöka	 läka	
kapitalbristen.		

Till	 den	 andra	 bolagsstämman	 skulle	 styrelsen	 upprätta	 en	 ny	 balansräkning.	
Visade	 inte	 denna	balansräkning	 att	 bolaget	 lyckats	 läka	 kapitalbristen	 och	 att	
det	egna	kapitalet	uppgick	till	halva	aktiekapitalet	skulle	styrelsen,	såtillvida	inte	
bolagsstämman	 fattade	 beslut	 om	 att	 likvidera	 bolaget,	 ansöka	 om	 tvångs-
likvidation	 hos	 domstolen.	 Även	 enskild	 styrelseledamot,	 VD,	 aktieägare	 eller	
revisor	 hade	 möjlighet	 att	 ansökan	 om	 tvångslikvidation.	 Bolagsborgenärerna	
hade	dock	 ingen	sådan	möjlighet	att	påkalla	 tvångslikvidation.	Att	även	revisor	
hade	möjlighet	 att	 göra	 en	 ansökan	 om	 tvångslikvidation	 är	 nytt	 för	 1975	 års	
ABL.	Denna	möjlighet	tillkom	då	det	visade	sig	att	styrelsen	inte	sällan	underlät	
att	ansöka	om	tvångslikvidation	och	att	det	på	grund	av	skyddet	för	det	bundna	
egna	kapitalet	var	angeläget	att	även	revisorn	gavs	denna	rätt,	som	antogs	vara	
väl	insatt	i	bolagets	ekonomiska	situation.96	

Till	skillnad	från	1944	års	ABL	uppställde	inte	1975	års	ABL	ett	krav	på	att	hela	
kapitalbristen	skulle	 läkas	för	att	 likvidationsplikten	skulle	upphöra.	Det	räckte	
med	att	det	egna	kapitalet	uppgick	till	hälften	av	det	registrerade	aktiekapitalet	
för	att	bolaget	skulle	anses	läkt	bristen.		

I	förarbeten	anfördes	såsom	skäl	för	en	förlängd	anskaffningstid	av	nytt	kapital	
vid	 förlust	 av	 aktiekapital	 främst	 de	 svårigheter	 att	 inom	 kort	 tid	 täcka	 hela	
bristen	 i	 aktiekapitalet	 och	 de	 ogynnsamma	 effekterna	 för	 kapitalägare	 och	
anställda	i	företaget	som	en	likvidation	för	med	sig.97	Lagutskottet	anförde	utan	
framgång	kritik	mot	detta	resonemang	och	angav	att	det	inte	kan	anses	försvar-
ligt	 att	 ett	 aktiebolag	 under	 en	 följd	 av	 ett	 år	 får	 driva	 verksamheten	 trots	 att	
aktiekapitalet	saknar	full	täckning.98	

4.6.3 Betalningsansvar och inte ersättningsansvar 

Underlät	styrelseledamöterna	att	fullgöra	sin	handlingsplikt	enligt	ovan,	blev	de	
personligt	ansvariga	för	bolagets	därefter	uppkommande	förpliktelser	(13:2	st.	4	
1975	 års	 ABL).	 Även	 de	 som	 handlade	 å	 bolagets	 vägnar	med	 vetskap	 härom	
svarade	för	bolagets	uppkommande	förpliktelser,	ett	ansvar	som	normalt	kunde	
bli	 aktuellt	 för	 bolagets	 VD.	 Personligt	 ansvar	 drabbade	 aktieägare	 endast	 om	

																																																								
96	Kedner,	G.,	Roos,	C.	M.,	Aktiebolagslagen	med	kommentarer	del	II,	s.	294-295.	
97	Prop.	1975:103	s.	218.	
98	LU	1982/83:16	s.	31.		
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denne	 deltog	 i	 ett	 beslut	 om	 att	 fortsätta	 verksamheten	 trots	 kännedom	 om	
bolagets	 likvidationsskyldighet.99	När	det	egna	kapitalet	 stigit	över	den	kritiska	
gränsen	 eller	 då	 likvidationsfrågan	 hänskjutits	 till	 domstolen	 upphörde	 det	
personliga	ansvaret	 för	bolagets	förpliktelser	som	därefter	uppkom,	men	redan	
tidigare	uppkommit	ansvar	kvarstod.100	

I	förarbeten	till	1975	års	ABL	övervägdes	huruvida	de	allmänna	skadeståndsreg-
lerna	 skulle	 ersätta	 de	 ersättningsregler	 som	uppställdes	 vid	 tvångslikvidation	
på	 grund	 av	 kapitalbrist.	 Det	 konstaterades	 dock	 att	 det	 skulle	 uppkomma	
svårigheter	att	visa	på	ett	kausalsamband	mellan	borgenärsskada	och	styrelse-
ledamots	underlåtenhet	att	vidta	åtgärder	enligt	likvidationsbestämmelserna.	De	
gällande	bestämmelserna	om	personligt	betalningsansvar	för	styrelseledamöter	
behölls	därför	så	som	de	var,	men	med	motiveringen	att	skyddet	skulle	utvidg-
as.101	

4.7 2005 års ABL 

Efter	 ikraftträdandet	 av	 1975	 års	 ABL	 genomfördes	 ett	 stort	 antal	 ändringar,	
vissa	större	än	andra.	Genom	1983	års	lagändring	infördes	stora	förändringar	i	
led	att	skärpa	bl.a.	 likvidationsbestämmelserna.102	Detta	framför	allt	till	 följd	av	
att	den	ekonomiska	brottsligheten	tilltog	vilket	ledde	till	skador	för	det	allmänna	
och	 enskilda.	 I	 förarbeten	 till	 1983	 års	 lagändring	 belystes	 att	 ekonomisk	
brottslighet	ofta	kommer	till	stånd	med	hjälp	av	aktiebolag	som	har	otillräckligt	
eget	 kapital.	 I	 ett	 försök	 att	 försvåra	 förutsättningarna	 för	 sådan	 brottslighet	
ansågs	 det	 nödvändigt	 att	 skärpa	 reglerna	 om	 tvångslikvidation	 vid	 kapital-
förlust.103		 Ändringen	 innebar	 (1)	 att	 den	 kritiska	 gränsen	 ändrades	 från	 en	
kapitalförlust	 om	 två	 tredjedelar	 till	 hälften,	 (2)	 tidsfristen	 för	 förlusttäckning	
ändrades	 från	 ”nästkommande	ordinarie	 bolagsstämma”	 (vilken	kunde	vara	 så	
långt	som	ett	år	senare)	till	åtta	månader,	(3)	för	att	kapitalbristen	skulle	anses	
läkt	ändrades	från	hälften	till	full	täckning	av	det	registrerade	aktiekapitalet	och	
(4)	 att	 likvidator	 efter	 ändringen	 alltid	 skulle	 utses	 av	 domstol	 istället	 för	 att	
bolagsstämman	gavs	möjlighet	att	själv	utse	likvidator.		

Ändringen	 av	 tidsfristen	 motiverades	 på	 samma	 sätt	 som	 lagutskottet	 anfört	
såsom	ovan	och	utredningen	uttalade	att	det	med	hänsyn	till	borgenärsgrupper	
inte	kunde	anses	 försvarligt	att	 ett	 aktiebolag	 framträder	 i	 aktiebolagsregistret	
med	ett	 aktiekapital	 som	saknar	 full	 täckning	under	mer	än	en	kortare	 tid	 (jfr.	
4.6.2	Tvångslikvidation).	Skälet	till	att	domstol	alltid	skulle	utse	likvidator	var	att	
det	ansågs	utgöra	en	tillräcklig	garanti	för	att	endast	personer	som	var	lämpliga	
för	uppdraget	kom	att	utses.104	

																																																								
99	Kedner,	G.,	Roos,	C.	M.,	Aktiebolagslagen	med	kommentarer	del	II,	s.	297-298	
100	Rodhe,	K.,	Aktiebolagsrätt	–	Enligt	1975	års	aktiebolagslag,	s.	242-243.	
101	SOU	1971:15	s.	328.	
102	Lag	(1983:453)	om	ändring	i	aktiebolagslagen;	Prop.	1982/83:139	och	LU	
1982/83:16,	rskr	89.	
103	Prop.	1982/83:139	s.	8.	
104	Prop.1982/83:139	s.	9-11.	
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Även	 andra	 ändringar	 av	 1975	 års	 ABL	 tål	 att	 nämnas.	 Genom	 1987	 års	
lagändring	 gavs	 styrelseledamot	möjlighet	 att	 beviljas	 ansvarsfrihet	 och	 undgå	
medansvar	 om	 han	 kunde	 bevisa	 att	 åsidosättandet	 av	 kapitalbristbestäm-
melserna	 inte	 berodde	 på	 försummelse. 105 	Kontrollbalansräkningen	 skulle	
granskas	 av	 revisor	 och	 styrelsen	 blev	 också	 skyldig	 att	 hänskjuta	 frågan	 till	
bolagsstämman	vid	misslyckat	utmätningsförsök.106	Vidare	ändrades	13:2	1	st.	1	
så	att	styrelsen	skulle	upprätta	kontrollbalansräkning	vid	misstanke	om	kritisk	
kapitalbrist.107	

Genom	 2001	 års	 lagändring	 infördes	 i	 stort	 sett	 ett	 helt	 nytt	 13	 kap	 då	
omfattande	 ändringar	 gjordes.108	Syftet	 var	 att	 förtydliga	 flera	 oklarheter	 och	
särskilt	 gällande	 bolagets	 skyldighet	 att	 gå	 i	 likvidation	 på	 grund	 av	 kapital-
brist.109	I	förarbeten	till	lagändringen	uttalades	att:	

”Syftet	 med	 bestämmelserna	 är	 att	 se	 till	 att	 aktieägarna	 i	 aktiebolag	 med	 alltför	 låg	
konsolideringsgrad	 utan	 dröjsmål	 antingen	 vidtar	 åtgärder	 för	 att	 stärka	 bolagets	
ställning	eller	inleder	en	ordnad	avveckling	av	bolaget”.110		

I	 det	 stora	hela	handlade	det	 inte	om	några	världsomskakande	ändringar	utan	
det	rörde	sig	istället	om	förtydligande	ordpreciseringar.		

2005	års	ABL	är	den	nu	gällande	aktiebolagslagen	 i	 Sverige.	De	ändringar	 som	
gjordes	genom	2005	års	ABL	i	förhållande	till	1975	års	ABL	var	mycket	små	på	
grund	av	dess	många	ändringar.	25	kap.	ABL	var	i	stort	sett	identiskt	med	1975	
års	 ABL	 vid	 dess	 införande.	 	 Om	man	 däremot	 jämför	 2005	 års	 ABL	med	 den	
ursprungliga	 lydelsen	av	1975	års	ABL	vid	dess	 ikraftträdande,	är	 skillnaderna	
större.		

I	 förslaget	 till	 2005	 års	 ABL	 motiveras	 en	 ny	 aktiebolag	 med	 att,	 den	
internationella	miljön	 och	 bolagens	 verksamhetsmiljö	 är	 en	 helt	 annan	 än	 vad	
den	var	år	1975,	bl.a.	beroende	på	omvärldsförändringar	och	en	stor	utveckling	
av	 kapitalmarknaden.	 Samtidigt	 är	 det	 viktigt	 att	 den	 svenska	 lagen	 framstår	
som	 konkurrenskraftig	 jämfört	 med	 andra	 EU-stater.	 Vidare	 hade	 det	 stora	
antalet	 ändringar	 gjort	 1975	 års	ABL	 svårbegriplig,	 vilket	 krävde	 ett	 förtydlig-
ande	från	lagstiftarens	sida.	111		

4.7.1 Aktiekapital 

Vid	ikraftträdandet	av	2005	års	ABL	var	minimikapitalet	såsom	i	1975	års	ABL	
100	000	kronor.	I	förarbeten	till	2005	års	ABL	uttalas	att	den	som	vill	bedriva	sin	
verksamhet	i	ett	aktiebolag	måste	vara	beredd	på	att	göra	en	kapitalinsats.	Efter	

																																																								
105	Lag	(1987:1246)	om	ändring	i	aktiebolagslagen;	Prop.	1987/88:10.	
106	Lag	(1991:1734)	om	ändring	i	aktiebolagslagen;	Prop.	1990/91:198.	
107	Lag	(1980:1104)	om	ändring	i	aktiebolagslagen;	Prop.	1979/80:143.	
108	Lag	(2001:932)	om	ändring	i	aktiebolagslagen;	Prop.	2001/01:150.	
109	Malmborg,	L.,	Likvidation	av	aktiebolag	–	En	kommentar	till	25	kap.	
aktiebolagslagen,	s.	13.	
110	Prop.	2001/01:150	s.	35.	
111	Prop.	2004/05:85	s.	196	f.	och	SOU	2001:1	s.	11	f.	
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en	avvägning	mellan	aktiebolagets	 syfte	att	motverka	missbruk	av	aktiebolags-
formen	och	skydda	borgenärerna	och	å	andra	sidan	att	en	alltför	kraftig	ökning	
skulle	 försvåra	 nyetableringar	 och	 innebära	 svårigheter	 för	 småföretagare	 att	
anskaffa	 ytterligare	kapital	 ansågs	100	000	kronor	utgöra	 ett	 lämpligt	minimi-
kapital.112	 

Genom	2010	års	 lagändring	sänktes	dock	gränsen	 för	 lägsta	aktiekapital	 till	50	
000	kronor,	nuvarande	1:5	ABL.113.	 I	 förarbeten	till	2010	 lagändring	uttalas	att	
villkoren	för	att	etablera	företag	i	Sverige	inte	bör	framstå	som	tydligt	oförmån-
liga	i	en	europeisk	jämförelse.114	Vidare	uttalas	att:	

”Det	 ska	 vara	 enkelt	 och	 lönsamt	 att	 starta	 och	 driva	 företag.	 För	 att	 fler	 ska	 bli	
företagare	 krävs	 att	 företagandet	 i	 större	 utsträckning	 kan	 ses	 som	 ett	 alternativ	 till	
anställning.	 Åtgärder	 som	 på	 olika	 sätt	 kan	 underlätta	 för	 små	 företag	 att	 driva	 sin	
verksamhet	 eller	 för	 nya	 företag	 att	 etablera	 sig	 är	 ett	 viktigt	 inslag	 i	 en	 strategi	 för	
ekonomisk	 tillväxt	 och	 ökad	 sysselsättning.	 De	 nya	 företagen	 stärker	 konkurrensen	 och	
bidrar	 därmed	 även	 till	 utvecklingen	 av	 befintliga	 företag,	 vilket	 förbättrar	 förutsätt-
ningarna	för	tillväxt”.115	

4.7.2 Tvångslikvidation på grund av kapitalbrist. 

I	 2005	 års	 ABL	 återfinns	 bestämmelserna	 om	 tvångslikvidation	 på	 grund	 av	
kapitalbrist	i	25:13-20a	ABL.		
	
4.7.2.1	Kontrollbalansräkning	

Kapitalbrist	föreligger	när	det	registrerade	aktiekapitalet	saknar	full	täckning	av	
det	egna	kapitalet.	Det	i	sig	är	inget	som	automatiskt	sätter	kapitalbristreglerna	i	
spel.	Enligt	25:13	ABL	så	skall	styrelsen	genast	upprätta	och	låta	bolagets	revisor	
granska	en	kontrollbalansräkning,	beräknat	enligt	25:14	ABL,	när	det	finns	skäl	
att	 anta	 att	 bolagets	 eget	 kapital	 understiger	 hälften	 av	 det	 registrerade	
aktiekapitalet	eller	då	verkställighet	enligt	4	kap.	utsökningsbalken	(1981:774)	
har	 visat	 att	 bolaget	 saknar	 tillgångar	 till	 full	 betalning	av	utmätningsfordring-
en.116		

Med	 rekvisitet	 “när	 det	 finns	 skäl	 att	 anta”	 ska	 förstås	 som	 tidpunkten	 då	
styrelsekretsen	 insåg	 eller	 borde	 insett	 att	 det	 fanns	 risk	 för	 kapitalbrist.117	
Denna	tidpunkt	fungerar	som	ett	 igångsättande	av	kapitalbristreglerna	i	25:13-
20a	ABL.	Härefter	 åligger	 det	 styrelsen	 en	handlingsplikt	 att	 vidta	 de	 åtgärder	
som	är	angivna	av	lagstiftaren.	Den	första	åtgärden	styrelsen	har	att	vidta	bland	

																																																								
112	Prop.	2004/05:85	s.	211	f.	och	2001/02:	LU11	s.	14.	
113	Lag	(2010:89)	om	ändring	i	aktiebolagslagen;	Prop.	2009/10:61	och	SOU	
2008:49.	
114	Prop.	2009/10:61	s.	11.	
115	Prop.	2009/10:61	s.	9.	
116	Prop.	1990/91:198	s.	16;	Revisorsgranskning	är	obligatorisk	men	innebär	
inte	att	revisorn	har	ansvar	för	att	upprätta	kontrollbalansräkningen.	Detta	
ansvar	åvilar	styrelsen.		
117	NJA	2009	s.	210.	
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de	 handlingssdirigerande	 reglerna	 är,	 som	 redan	 angivit	 ovan,	 att	 upprätta	 en	
kontrollbalansräkning.	En	sådan	skall	enligt	25:13	ABL	upprättas	“genast”,	vilket	
skiljer	sig	från	tidigare	aktiebolagslagstiftning	som	anger	rekvisitet	”ofördröjlig-
en”.	Av	förarbeten	framgår	dock	att	någon	saklig	skillnad	inte	är	avsedd.118	Med	
”genast”	ska	 förstås	en	relativt	bestämd	tidsfrist.	 I	 förarbeten	uttalas	att	 frågan	
måste	bedömas	”från	fall	till	fall”	men	att	det	”bör	inte	kunna	bli	fråga	om	mer	än	
någon	eller	högst	 ett	 par	månader”.119	Enligt	 Stefan	 Lindskog	 bör	 två	 månader	
vara	 rimligt	 för	 ett	 bolag	 som	bedriver	 en	omfattande	 rörelse.120	I	RH	1989:43	
angavs	 en	 tidsgräns	 om	 en	 månad	 efter	 det	 att	 misstanke	 om	 kapitalbrist	
uppstått	för	ett	enmansbolag.	Ostridigt	är	i	varje	fall	att	kravet	är	högt	ställt	och	
att	styrelsen	skall	handla	ofördröjligen.	

Graden	 av	 hur	 uppmärksam	 styrelsen	 bör	 vara	 över	 bolagets	 ekonomiska	
ställning	 i	 förhållande	 till	 den	 kritiska	 kapitalgränsen	 varierar	 över	 tid.	 Om	
bolaget	befinner	 sig	nära	den	kritiska	kapitalgränsen	 i	 förhållande	 till	 bolagets	
art	och	verksamhet	skärps	uppmärksamheten	och	styrelsen	bör	noga	övervaka	
utvecklingen	medan	motsatsen	 tillåter	 en	mera	 avspänd	 hållning.	 Även	mark-
nadsförändringar,	 trender	 och	 enskilda	 affärer	 som	 slår	 fel	 kan	 nämnas	 som	
exempel	på	faktorer	som	kan	ge	signaler	om	att	uppmärksamheten	bör	höjas.121	

4.7.2.2	Kontrollstämma	

Vid	det	 fall	 en	kontrollbalansräkning	utvisar	 att	 det	 egna	kapitalet	 understiger	
hälften	av	aktiekapitalet	så	skall	styrelsen	enligt	25:15	st.1	ABL	“snarast	möjligt”	
utfärda	 en	 kallelse	 till	 en	 s.k.	 första	 kontrollstämma	 som	 har	 att	 bestämma	
huruvida	 bolaget	 skall	 gå	 i	 likvidation	 eller	 vidta	 åtgärder	 för	 att	 vända	 den	
förlustbetungande	 verksamheten.	 Styrelsen	 har	 rätt	 att	 utnyttja	 den	 längsta	
kallelsefristen	 som	 föreskrivs	 i	 lag	 och	 bolagsordningen.	 Enligt	 7:18	 ABL	 är	
tidsfristen	 maximalt	 sex	 veckor.	 Som	 beslutsunderlag	 och	 kontrollinstrument	
har	 den	 nyligen	 framtagna	 kontrollbalansräkningen	 en	 viktig	 funktion	 på	
bolagsstämman.122	Utöver	kontrollbalansräkningen	tar	man	också	hänsyn	till	det	
eventuella	revisorsyttrandet.	Beslutar	stämman	att	fortsätta	verksamheten	utan	
likvidation	så	ska	en	s.k.	andra	kontrollstämma	hållas	 inom	åtta	månader	efter	
det	 att	 den	 första	 kontrollstämman	hölls,	 den	 s.k.	 rådrumsfristen	 (25:16	ABL).	
Den	andra	kontrollstämman	har	att	återigen	lyfta	frågan	huruvida	bolaget	ska	gå	
i	likvidation	vilket	görs	mot	bakgrund	av	en	ny	kontrollbalansräkning.	
	
4.7.2.3	Läkning	av	kapitalbristen	

Vid	det	 fall	 stämman	väljer	att	 försöka	 förbättra	bolagets	ekonomiska	ställning	
brukar	man	 tala	 om	 läkning.	 Läkning	 kan	 innebära	 en	 rad	 olika	 åtgärder	 som	
vidtas	 för	 att	 råda	 bot	 på	 kapitalbristen.	 De	 åtgärder	 som	 normalt	 åsyftas	 är	
aktieägartillskott,	 uppskrivande	 av	 tillgångar,	 borgenärers	 eftergivande	 av	 sin	

																																																								
118	Prop.	2000/01:150	s.	91.	
119	Prop.	1987/88:10	s.	71,	prop.	2000/01:150	s.	49	och	91	och	jfr.	NJA	2005	s.	
792.		
120	Lindskog,	S.,	Kapitalbrist	i	aktiebolag,	s.	39.	
121	Lindskog,	S.,	Kapitalbrist	i	aktiebolag,	s.	41-42.	
122	Prop.	2004/05:85	s.	873.	
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skuld,	minskning	av	aktiekapitalet	(möjligt	för	bolag	vars	aktiekapital	överstiger	
50	000	kronor)	eller	emission	till	överkurs.123	Kapitalbristen	anses	 läkt	när	det	
egna	kapitalet	överstiger	hälften	av	det	registrerade	aktiekapitalet.		
	
4.7.2.4	Likvidationsansökan	

Av	 särskild	 vikt	 är	 att	 lagstiftningen	ålägger	 styrelsen	 en	 skyldighet	 att,	 i	 vissa	
fall	och	till	undvikande	av	ett	personligt	betalningsansvar,	ansöka	om	likvidation,	
och	allmän	domstol	en	skyldighet	att	i	dessa	fall	besluta	om	att	bolaget	ska	träda	
i	 likvidation	 (25:17	 ABL).	 Skyldighet	 för	 styrelsen	 att	 ansöka	 om	 likvidation	
föreligger	enligt	25:17	st.	1	ABL	i	två	situationer.	Denna	skyldighet	föreligger	när	
någon	 andra	 kontrollstämma	 inte	 hålls	 inom	 föreskriven	 tid	 eller	 då	 den	 kon-
trollbalansräkning	som	lagts	fram	på	den	andra	kontrollstämman	inte	har	gran-
skats	av	en	revisor	eller	inte	utvisar	att	bolaget	lyckats	läka	bolagets	kapitalbrist	
och	stämman	ändå	inte	har	beslutat	om	att	bolaget	ska	gå	i	likvidation.	
	
Utöver	 styrelsen	 har	 enskilda	 styrelseledamöter,	 den	 verkställande	 direktören	
samt	 bolagets	 revisorer	 och	 aktieägare	 rätt	 att	 ge	 in	 en	 likvidationsansökan.	
Däremot	har	 inte	 en	borgenär	 en	 sådan	 rätt.	Är	bolagets	 ekonomiska	 situation	
sådan	att	borgenären	 inte	 får	betalt	 för	 sina	 fordringar	kan	han	 istället	begära	
bolaget	i	konkurs	om	förutsättningarna	för	detta	är	uppfyllda.		
	
Domstolens	beslut	om	tvångslikvidation	får	i	regel	omedelbar	verkan.	
 

4.7.2.5	Betalningsansvar	och	inte	ersättningsansvar	

Såsom	redogjorts	 för	ovan	påbjuder	 lagen	ett	visst	handlingsmönster.	Systemet	
sanktioneras	 av	medansvar	 som	påföljd,	 vilket	 är	 strängt	 ställt	 (25:18	ABL).124	
Medansvaret	 omfattar	 uppkomna	 förpliktelser	 under	 den	 s.k.	 ansvarsperioden	
och	innebär	ett	personligt	betalningsansvar	för	den	som	inte	gjort	rätt	för	sig	och	
följt	lagens	handlingsdirigerande	bestämmelser.125	Personligt	betalningsansvar	i	
sin	tur	innebär	att	den	medansvariga	solidariskt	ansvarar	för	skulderna	i	samma	
utsträckning	som	bolaget	gör	det	och	ansvaret	består	så	 länge	underlåtenheten	
att	 vidta	 åtgärder	 består.	 Ansvarsperioden	 upphör	 när	 likvidationsfrågan	 har	
hänskjutits	 till	 rättens	 prövning	 eller	 när	 en	 balansräkning	 som	 utvisar	 att	
bolagets	 eget	 kapital	 uppgår	 till	 det	 registrerade	 aktiekapitalet	 har	 blivit	
granskad	av	revisorerna	och	hänskjuten	till	bolagsstämman.	De	 fordringar	som	
uppkommer	därefter	 omfattas	 alltså	 inte	 av	 det	 personliga	 betalningsansvaret.	
Däremot	kvarstår	ansvaret	för	förpliktelser	som	uppkommit	dessförinnan.	
	
Borgenären	 kan	 välja	 att	 angripa	 vilket	 ansvarssubjekt	 han	 vill.	 En	 viss	
problematik	har	dock	uppstått	kring	frågan	huruvida	borgenär	kan	rikta	ansvar	
mot	 styrelseledamot	 som	 inträder	 respektive	 utträder	 under	 ansvarsperioden.	
																																																								
123	Se	NJA	1988	s.	620	(Helens	rör)	-	För	att	aktieägartillskott	ska	vara	
godtagbart	krävs	att	löftesgivaren	är	betalningsduglig,	löftesgivaren	saknar	rätt	
att	ta	tillbaka	utfästelsen	och	att	bolaget	kan	påfordra	betalning	utan	att	
löftesgivaren	kan	uppställa	nya	villkor.	
124	Nerep,	E.,	Samuelsson,	P.,	Aktiebolagslagen:	En	kommentar,	s.	206.	
125	Lindskog,	S.,	Kapitalbrist	i	aktiebolag,	s.	168.	
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Enligt	NJA	2012	s.	858	drabbas	inte	en	inträdande	styrelseledamot	omgående	av	
ansvar	 utan	 denna	 har	 en	 viss	 tid	 på	 sig	 att	 sätta	 sig	 in	 i	 bolaget	 och	 vidta	
rättelseåtgärder.	 En	 styrelseledamot	 som	 utträder	 under	 ansvarsperioden	 har	
även	 att	 visa	 att	 denne	 inte	 har	 varit	 försumlig,	 om	 han	 eller	 hon	 ska	 undgå	
personligt	betalningsansvar	för	de	förpliktelser	som	uppkommer	under	ansvars-
perioden	fram	till	själva	utträdet.	I	NJA	2014	s.	892	konstaterades	att	styrelseled-
amots	ansvar	 i	och	med	utträdet	 inte	automatiskt	upphör	 för	 förpliktelser	som	
uppkommer	efter	utträdet.	Det	föreligger	ett	s.k.	kvardröjande	ansvar.	Anledning	
till	 att	 man	 inte	 kan	 undslippa	 ansvar	 är	 p.g.a.	 att	 reglerna	 i	 ABL	 skulle	 bli	
verkningslösa	om	man	kunde	sätta	dem	ur	spel	genom	utträde.		
	
Prövningen	huruvida	styrelseledamot	är	solidariskt	betalningsansvarig	görs	i	två	
steg,	ett	objektivt	och	ett	subjektivt.	Enligt	den	objektiva	bedömningen	föreligger	
ansvarsgrund	 enligt	 25:18	 st.	 1	 ABL	 i	 fyra	 olika	 situationer.	 Nämligen	 (1)	 om	
styrelsen	underlåter	att	på	föreskrivet	sätt	upprätta	och	låta	en	revisor	granska	
kontrollbalansräkning,	 trots	 att	 det	 finns	 skäl	 att	 anta	 att	 bolagets	 eget	 kapital	
understiger	 hälften	 av	 det	 registrerade	 aktiekapitalet	 eller	 att	 ett	 resultatlöst	
utmätningsförsök	har	ägt	rum,	(2)	om	styrelsen	underlåter	att	sammankalla	en	
första	kontrollstämma,	 (3)	om	styrelsen	underlåter	att	sammankalla	den	andra	
kontrollstämman	inom	den	föreskrivna	fristen	på	åtta	månader	och	slutligen	(4)	
om	styrelsen	på	den	andra	kontrollstämman	konstaterar	att	aktiekapitalet	 inte	
är	 täckt	 till	 fullo	 och	 underlåter	 att	 ansöka	 om	 likvidation	 hos	 domstol.	
Uppräkningen	 är	 avsedd	 att	 vara	 uttömmande.	 Påföljderna	 som	 är	 knutna	 till	
försummelse	 av	 styrelsens	 handlingsplikt	 är	 så	 ingripande	 att	 reglerna	 måste	
vara	tydliga	och	enkla	för	att	inte	leda	till	rättsosäkerhet.126	
	
Även	 den	 som	med	 vetskap	 om	 styrelsens	 underlåtenhet	 handlar	 för	 bolagets	
räkning	svarar	solidariskt	tillsammans	med	styrelsens	ledamöter	för	de	förplikt-
elser	som	uppkommer	för	bolaget	(25:18	st.	2	ABL).	Med	uttrycket	”handlar	för	
bolagets	räkning”	avses	att	vederbörande	företräder	bolaget	utåt	i	samband	med	
att	en	rättshandling	företas.	Även	den	som	deltar	i	ett	beslut	om	att	bolaget	ska	
företa	en	rättshandling	med	annan	får	enligt	motiven	anses	handla	för	bolagets	
räkning.127	Ansvaret	omfattar	bara	de	förpliktelser	som	uppkommer	för	bolaget	
genom	företrädarens	handlande.	Bestämmelsen	bör	normalt	bli	tillämplig	när	en	
verkställande	 direktör	 handlar	 för	 bolagets	 räkning,	 trots	 dennes	 vetskap	 om	
styrelsens	underlåtenhet.	
	
Det	 är	den	 som	gör	personligt	 betalningsansvar	 gällande	 som	har	bevisbördan	
och	 skall	 visa	 att	 styrelsekretsen	 insett	 eller	 borde	 insett	 risken	 för	 kapital-
brist.128	Tillräckligt	för	att	anse	bevisbördan	uppfylld	är	att	borgenären	visar	på	
att	det	förelegat	en	faktisk	kapitalbrist.129	
	
Trots	att	en	ansvarsgrundande	omständighet	 föreligger	 så	kan	styrelseledamot	
jämte	 den	 som	 handlar	 i	 strid	 med	 25:18	 st.	 2	 ABL	 gå	 fri	 om	 det	 enligt	 den	
subjektiva	 bedömningen	 föreligger	 en	 ansvarsfrihetsgrundande	 omständighet,	

																																																								
126	SOU	1999:36	s.	18.	
127	Prop.	2000/01:150	s.	99.	
128	Andersson,	J.,	Kapitalskyddet	i	aktiebolag,	s.	264.	
129	A.a,	s.	265	och	NJA	2009	s.	210.	
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vilket	 innebär	att	denne	visar	att	han	eller	hon	inte	varit	 försumlig	(25:18	st.	4	
ABL).130	Bedömningen	huruvida	en	grund	för	ansvarsfrihet	 föreligger	ska	göras	
individuellt	 och	 inte	 kollektivt	 för	 hela	 styrelsen.131	Frågan	 huruvida	 försum-
lighet	 föreligger	 ska	göras	med	hänsyn	 till	 företrädarens	 roll	 i	 bolaget	och	den	
information	som	han	eller	hon	haft	 tillgång	 till.132	Vidare	kan	 inte	ansvar	göras	
gällande	 för	 förpliktelser	som	uppkommer	efter	det	att	ansökan	om	likvidation	
har	gjorts,	 en	ny	kontrollbalansräkning	visar	 att	bolagets	 egna	kapital	 återigen	
uppgår	 till	det	 registrerade	aktiekapitalet	eller	då	ett	beslut	om	 likvidation	har	
fattats	 (25:20	ABL).	 Slutligen	 saknar	 styrelseledamot	ansvar	p.g.a.	preskription	
vid	det	fall	ansvar	inte	gjorts	gällande	inom	tre	år	från	förpliktelsens	uppkomst	
eller	inom	ett	år	från	då	förpliktelsen	skulle	ha	fullgjorts.	
	
Ansvar	kan	även	föranledas	av	skadeståndsreglerna	i	29	kap.	ABL,	vilket	normalt	
blir	 tillämpligt	 när	 bolaget	 åsamkas	 skada.133	Trots	 att	 medansvaret	 är	 mera	
strängt	på	så	sätt	att	ansvar	uppkommer	oavsett	om	borgenären	lider	skada	som	
står	i	orsakssammanhang	med	underlåtenheten	att	sätta	bolaget	i	likvidation,	så	
är	de	bolagsrättsliga	skadeståndsreglerna	i	29	kap.	ABL	mera	vidsträckt.134	
	
4.7.2.6	Ansvarsgenombrott	för	aktieägare	

Ett	 av	 aktiebolagets	 främsta	 kännetecken	 är	 att	 aktieägarna	 inte	 är	 personligt	
ansvariga	 för	 bolagets	 förpliktelser.	 Detta	 skiljer	 aktiebolaget	 från	 andra	
bolagsformer.	 I	 1:3	 st.	 1	 ABL	 stadgas	 att	 aktieägarna	 inte	 har	 något	 personligt	
betalningsansvar	för	bolagets	förpliktelser.	Av	st.	2	framgår	dock	att	det	i	25:19	
ABL	 finns	 bestämmelser	 om	 personligt	 betalningsansvar	 för	 aktieägare	 i	
samband	med	likvidationsskyldighet	på	grund	av	kapitalbrist.	Det	 finns	således	
en	undantagsregel	till	aktieägarnas	begränsade	ansvar.	Detta	s.k.	ansvarsgenom-
brott	 innebär	 ett	 personligt	 betalningsansvar	 för	 aktieägare,	 för	 det	 fall	 aktie-
ägaren	med	vetskap	om	att	bolaget	är	skyldigt	att	träda	i	likvidation,	deltar	i	ett	
beslut	att	fortsätta	verksamheten.	För	att	en	aktieägare	ska	anses	ha	deltagit	i	ett	
beslut	 fordras	 att	 han	 eller	 hon	 varit	 närvarande	 när	 beslutet	 fattades.	 En	
aktieägare	som	reserverar	sig	mot	beslutet	anses	inte	ha	deltagit.135	

	 	

																																																								
130	NJA	2012	s.	858	och	NJA	2009	s.	210.	
131	Prop.	1987/88:10	s.	71	och	prop.	2001/01:150	s.	99	f.	
132	RH	1994:17.	
133	Lindskog,	S.,	Kapitalbrist	i	aktiebolag,	s.	23.	
134	SOU	1971:15	s.	328.	
135	Prop.	2001/01:150	s.	101.		
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5. Kapitalbristreglerna i de nordiska länderna	

Danmark	

5.1 1973 års ApL 

1930	års	ApL136	ersattes	av	1973	års	ApL.137, 138	I	och	med	1973	års	ApL	gjorde	
lagstiftaren	 skillnad	 på	 anpartsselskaber,	 som	 motsvarar	 det	 svenska	 privata	
aktiebolaget	 och	 aktieselskaber,	 som	 motsvarar	 det	 svenska	 publika	 aktie-
bolaget.	 De	 reglerades	 var	 för	 sig	 i	 respektive	 lagar.	 1973	 års	 ApL	 var	 endast	
tillämplig	på	anpartsselskaber	(1:1	1973	års	ApL).	Att	skilja	de	två	aktiebolags-
formerna	 åt	 var	 en	 nödvändighet	 för	 att	 de	 många	 och	 mindre	 anparts-
selskaberna	 skulle	 undkomma	 de	 betungande	 reglerna	 som	 skulle	 följa	 av	
Danmarks	 inträde	 i	 EU.139	Trots	 att	 bolagsformerna	 reglerades	 i	 olika	 lagar	 så	
byggde	lagarna	i	stor	omfattning	på	varandra. 

5.1.1 Aktiekapital 
Vid	ikraftträdandet	av	1973	års	ApL	stadgades	ett	krav	på	minimikapital	om	30	
000	 danska	 kronor.	 Detta	 innebar	 en	 höjning	 sett	 till	 1930	 års	 ApL,	 som	
uppställde	ett	krav	på	10	000	danska	kronor.	Höjningen	var	avsedd	att	betraktas	
som	en	inflationsjustering	snarare	än	en	skärpning.140		

Kapitalkravet	 ändrades	 ett	 par	 gånger.	 År	 1982	 höjdes	minimikapitalet	 till	 80	
000	 danska	 kronor,	 och	 år	 1991	 höjdes	 minimikapitalet	 till	 200	 000	 danska	
kronor.141	1991	års	höjning	motiverades	med	hänsyn	till	att	styrka	soliditeten	i	
bolagen	och	därmed	minska	risken	för	att	statens	fordringar	på	bolaget	uteblev.	
Staten	hade	 inte	som	privata	borgenärer	en	möjlighet	att	 säkra	sina	 fordringar	
genom	att	låta	bolaget	ställa	säkerhet.142	
	
5.1.2 Tvångslikvidation 
	
14	kap.	i	1973	års	ApL	innehöll	bestämmelser	om	likvidation	och	upplösning.	Om	
frivillig	 likvidation	 stadgades	 i	 85	 §	 1973	 års	 ApL	 och	 om	 tvångslikvidation	
stadgades	 i	 86-88	 §§	 1973	 års	 ApL.	 Tvångslikvidation	 kunde	 vara	 en	 följd	 av	
bestämmelse	i	lag	eller	bolagsordning,	likvidator	inte	utsetts,	bolaget	inte	insänt	
den	årsredovisning	som	fordrades,	bolaget	 inte	hade	en	styrelse	som	uppfyllde	
lagkraven,	aktiekapitalet	inte	betalats	in	i	tid	eller	p.g.a.	majoritetsmissbruk.		

																																																								
136	Lov	nr.	123	af	15.	april	1930	om	aktieselskaber.	
137	Lov	nr.	37	af	13.	juni	1973	om	anpartsselskaber.	
138	Lagen	tillkom	på	förslaget	betænkning	nr.	540/1969.	Förslaget	ska	ses	
tillsammans	med	betænkning	(362-1964).		
139	Gomard,	B.,	Aktieselskaber	&	anparsselskaber,	s.	36-37.	
140	Betænkning	nr.	540/1969	s.	51	och	betænkning	(362-1964)	s.	80-81.	
141	Lov	nr.	283	af	9.	Juni	1982	om	ændring	af	lov	om	anpartsselskaber	och	lov	nr.	
886	af	21.	December	1991	om	ændring	af	lov	om	aktieselskaber	og	lov	om	
anpartsselskaber.	
142	FT	1991/92,	tillæg	A,	lovforslag	nr	L	150.	
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Någon	 uttrycklig	 bestämmelse	 om	 tvångslikvidation	 på	 grund	 av	 kapitalbrist	
saknades	 däremot.143	De	 nordiska	 länderna	 försökte	 under	 den	 samnordiska	
översynen	 nå	 en	 enhetlig	 lagreglering	 avseende	 bolags	 skyldighet	 att	 träda	 i	
likvidation.144	Detta	dock	utan	resultat.	Enligt	den	danska	delegationen	saknades	
ett	betydande	behov	och	det	ansågs	 inte	nödvändigt	att	ha	särskilda	regler	om	
likvidationsplikt	 på	 grund	 av	 kapitalförlust.145	Även	 Danmark	 inträde	 i	 EU	
spelade	 en	 betydande	 roll	 då	 landet	 var	 skyldigt	 att	 implementera	 de	 EU-
rättsliga	direktiven.146		

5.1.3 Likvidation utav solventa och insolventa anpartsselskaber 
	
14	kap.	i	1973	års	ApL	gjorde	skillnad	på	likvidation	av	solventa	och	insolventa	
anpartsselskaber.	 Vid	 likvidation	 av	 solventa	 bolag	 skedde	 en	 realisation	 av	
bolagets	 tillgångar	 och	 en	 avveckling	 av	 bolagets	 förpliktelser	 i	 syfte	 att	 om-
vandla	bolagets	nettoförmögenhet	till	likvida	medel,	vilka	senare	utskiftades	till	
aktieägarna	med	 tillägg	 av	 eventuellt	 överskott.	 Eftersom	 en	 likvidation	 av	 ett	
solvent	 anpartsselskab	 förväntades	 medföra	 ett	 överskott	 var	 aktieägarna	 de	
verkliga	intressenterna	och	det	ansågs	därför	naturligt	att	dessa	gavs	inflytande	
över	alla	förhållanden	i	bolaget.147	Av	den	anledning	förfogade	aktieägarna	över	
huruvida	bolaget	skulle	träda	i	likvidation,	beslut	som	fattades	av	bolagsstämm-
an	(85	§	1973	års	ApL).	Bolagsstämman	utsåg	även	likvidatorer	(94	§	1973	års	
ApL).	

Vid	 likvidation	 av	 insolventa	 anpartsselskaber	 var	 förfarandet	 ett	 helt	 annat.	
Eftersom	ett	 insolvent	 bolag	 saknade	nettoförmögenhet	 så	 förväntades	 inte	 en	
likvidation	medföra	ett	överskott	som	kunde	komma	att	delas	ut	till	aktieägarna.	
Borgenärerna	var	däremot	angelägna	att	driva	in	sina	fordringar,	varför	borgen-
ärerna	ansågs	utgöra	de	verkliga	intressenterna	i	dessa	situationer.148	På	samma	
sätt	som	aktieägarna	gavs	inflytande	vid	likvidation	av	solventa	bolag,	framstod	
det	 som	 rimligt	 att	 inflytanderätten	 tillkom	 borgenärerna	 vid	 likvidation	 av	
insolventa	bolag.	Enligt	1930	års	ApL	gavs	inte	borgenärerna	något	sådant	inflyt-
ande,	och	lämnades	till	att	försöka	påverka	aktieägarna	beslut,	oftast	genom	hot	
om	att	begära	bolaget	i	konkurs.149	97	§	1973	års	ApL	tog	sikte	på	att	lösa	detta	
förhållande.		

Enligt	97	§	stk.	1	1973	års	ApL	beslutade	aktieägarna	om	likvidation	och	utsåg	
samtidigt	 en	 tillfällig	 likvidator.	 Efter	 att	 generalförsamlingen	 valt	 en	 tillfällig	
likvidator,	hade	generalförsamlingen	utspelat	sin	roll	som	bestämmande	bolags-
organ,	och	kallades	inte	samman	igen	förrän	likvidationen	avslutats	och	skiftes-

																																																								
143	Jfr.	117	§	i	SOU	1971:15.	
144	SOU	1971:15	s.	325.	
145	Betænkning	nr.	540/1969	s.	8	och	Instilling	om	lov	om	aksjeselskaper	från	
1970,	s.	175.	
146	Neville,	M.	och	Engsig	Sørensen,	K.,	The	regulation	of	companies:	a	tribute	to	to	
Paul	Krüger	Andersen,	s.	46	f.		
147	Betænkning	nr.	540/1969	s.	163	och	och	betænkning	(362-1964)	s.	187.	
148	Betænkning	nr.	540/1969	s.	163.	och	betænkning	(362-1964)	s.	187.	
149	Betænkning	nr.	540/1969	s.	163.	
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likviden	 betalats	 ut	 till	 bolagsborgenärerna.150	Den	 tillfälliga	 likvidatorn	 skulle	
inom	åtta	dagar	offentliggöra	likvidationsbeslutet	samt	kalla	styrelsen,	revisorn	
och	alla	kända	borgenärer,	till	ett	likvidationsmöte	(97	§	stk.	2	1973	års	ApL).	För	
att	 försäkra	sig	om	att	borgenärernas	närvaro	och	inflytande	tillgodosågs,	hölls	
likvidationsmötet	 under	 ledning	 av	 domstolen,	 och	 normalt	 i	 domstolens	 egna	
lokaler.151	På	likvidationsmötet	skulle	den	tillfälliga	likvidatorn	avge	en	borgen-
ärsförteckning	 samt	 redogöra	 för	 bolagets	 ekonomiska	 ställning	 (97	 §	 stk.	 3	
1973	års	ApL).	Även	bolagets	styrelse	och	revisor	skulle	uttala	sig	om	bolagets	
ställning.	 Borgenärerna	 gavs	 sedan	 tillfälle	 att	 enas	 om	 vilka	 likvidatorer	 som	
borde	 utses,	 och	 avgav	 en	 s.k.	 borgenärernas	 inställning	 (97	 §	 stk.	 4	 1973	 års	
ApL).	Eftersom	reglerna	om	likvidation	utav	anpartsselskaber	såsom	principiell	
huvudregel	syftade	till	att	utesluta	konkurs,	var	domstolen	inte	bunden	av	borg-
enärernas	inställning,	eftersom	bolagets	bästa	och	borgenärernas	inställning	inte	
alltid	ansågs	utgöra	detsamma.	Borgenärernas	inställning	fick	snarare	betydelse	
genom	 att	 den	 tjänade	 domstolen	 såsom	 en	 orientering	 av	 borgenärernas	
intressen	 och	 önskningar. 152 	På	 likvidationsmötet	 kunde	 på	 begäran	 av	
borgenärerna	 ett	 s.k.	 borgenärsutskott	 utses.	 Borgenärsutskottet	 bestod	 av	
borgenärsrepresentanter	vilka	 skulle	 informeras	av	 likvidatorerna	om	 likvidat-
ionens	fortgång	(97	§	stk.	5	1973	års	ApL).		

97	 §	 1973	 års	 ApL	 innebar	 en	 förstärkning	 av	 borgenärsskyddet.	 Syftet	 med	
reglerna	 om	 likvidation	 av	 insolventa	 anpartsselskaber	 var	 att	 skapa	 en	 klar	
grund	 för	 borgenärernas	 inflytande.	 Samtidigt	 syftade	 bestämmelserna	 till	 att	
stärka	likvidatorns	ställning	i	förhållande	till	aktieägarna	och	borgenärerna	på	så	
sätt,	 att	 likvidatorn	 gavs	 möjlighet	 till	 ett	 mera	 effektivt	 och	 handelskraftigt	
styre.153	

Bestämmelserna	 om	 likvidation	 av	 insolventa	 anpartsselskaber	 upphävdes	
genom	 1977	 års	 konkurslagsreform.154	Konkursloven	 ersatte	 bestämmelserna	
om	 likvidation	 av	 insolventa	 anpartsselskaber	 och	 blev	 tillämplig	 på	 både	
anpartsselskaber	och	aktieselskaber.	

5.1.4 Ersättningsansvar och inte betalningsansvar 
	
Ansvar	bestämdes	efter	principen	om	ansvar	på	grund	av	skuld	eller	culpa	vilket	
var	 den	 allmänna	 ersättningsregeln	 i	 dansk	 rätt.	 Enligt	 culparegeln	 ansvarade	
den	 som	 vållat	 skadan	 för	 förlust	 som	 inträdde	 till	 följd	 av	 beteende	 som	 var	
oförsvarligt	 och	 som	 kunde	 tillräknas	 skadevållaren	 som	 avsiktligt	 eller	 oakt-
samt,	 såtillvida	 det	 inte	 i	 lag,	 rättspraxis	 eller	 p.g.a.	 förhållandets	 natur	 fanns	
särskilda	skäl	att	avvika	från	denna	regel.	155		Innan	1973	års	ApL	var	culparegeln	
inte	kodifierad	i	lag	men	vid	ikraftträdandet	av	1973	års	ApL	hade	culparegelns	
tillämplighet	på	aktiebolagsrättens	område	befästs	i	både	teorin	och	rättspraxis.	
																																																								
150	Jfr	99	§	stk.	3	vari	stadgas	att	slutredovisningen	ska	läggas	fram	på	
generalförsamlingen	för	aktieägarnas	möjlighet	till	rättning.		
151	Græsvænge,	B.,	m.fl.,	Anpartsselskabsloven	af	1973	med	kommentarer,	s.	265.	
152	A.a,	s.	267.	
153	A.a,	s.	267.	
154	Følgeloven	til	Konkursloven	nr.	299	af	8.	juni	1977.	
155	Gomard,	B.,	Aktieselskaber	&	anparsselskaber,	s.	470	f.	
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Lagstiftaren	 ansåg	 därför	 att	 det	 var	 dags	 att	 kodifiera	 bestämmelsen,	 vilket	
skulle	få	en	pedagogisk	och	preventiv	verkan.156	Culparegeln	återspeglades	i	110	
och	 111	 §§	 1973	 års	 ApL	 och	 fann	 tillämpning	 på	 stiftare,	 styrelseledamot,	
ledning	och	revisor.	

5.2 1996 års ApL 

1973	års	ApL	ersattes	av	1996	års	ApL.157	Lagen	tillkom	i	syfte	att	förkorta	och	
förenkla	 lagen	 samt	 ge	 aktieägarna	 en	 större	 frihet	 att	 bestämma	över	bolaget	
genom	bestämmelser	i	bolagsordningen	och	aktieägaravtal	såframt	detta	kunde	
ske	utan	att	förringa	borgenärernas	ställning.158	Lagstiftarens	mål	med	detta	var	
att	skapa	bättre	förutsättningar	för	mindre	bolag	på	så	sätt	att	ägarna	gavs	större	
inflytande	 över	 bolagets	 organisation	 och	 funktion.	 Som	 exempel	 på	 denna	
förenkling	kan	nämnas	att	de	138	stycken	paragrafer	som	fanns	i	1973	års	ApL	
minskades	 till	 83	 paragrafer.	 Ett	 stort	 antal	 av	 de	 tidigare	 bestämmelserna	
bestod	 av	 formella	 regler	 och	 regler	 som	 var	 tillkomna	 med	 hänsyn	 till	
aktieselskabets	verksamhet,	bestämmelser	som	inte	är	nödvändiga	och	ändamål-
smässiga	för	anpartsselskaber.	

5.2.1 Aktiekapital 

Genom	1973	års	ApL	sänktes	minimikapitalet	från	200	000	till	125	000	danska	
kronor	(1	§	stk.	3	1996	års	ApL).	1991	års	höjning	av	minimikapitalet	hade	fått	
till	följd	att	bolagen	hade	svårt	att	uppfylla	kapitalkravet.	År	1995	beräknades	att	
cirka	 60	 %	 av	 bolagen,	 flertalet	 små	 företag,	 inte	 uppfyllde	 kapitalkravet.159	
Samtidigt	 konstaterades	 att	 antalet	 anpartsselskab	 hade	 minskat.	Lagstiftaren	
valde	därför	år	1996	att	sänka	minimikapitalet	till	125	000	danska	kronor.160		

5.2.2 Tvångslikvidation 
	
Om	 frivillig	 likvidation	 stadgades	 i	 53	 §	 1996	 års	 ApL.	 Bestämmelser	 om	
tvångslikvidation	 på	 grund	 av	 kapitalbrist	 återfanns	 i	 52	 §	 1996	 års	 ApL.	 Vid	
ikraftträdandet	 av	 1996	 års	 ApL	 var	 bestämmelserna	 om	 tvångslikvidation	 på	
grund	 av	 kapitalbrist	 ingen	nyhet.	 Bestämmelserna	 tillkom	 redan	 genom	1982	
års	 lagändring	 i	 förbindelse	med	 Danmarks	 införande	 av	 kapitaldirektivet.161	I	
förarbeten	till	1982	års	lagändring	uttalades:		
	
”Det	forekomer	at	anpartsselskaber	til	skade	for	kreditorer	og	medkontrahenter	–	og	i	et	
vist	 omfang	 minoritetsdeltagere	 og	 det	 offentlige	 gennem	 længere	 tid	 fortsæter	
tabsgivende	 virksomhed,	 uanset	 at	 der	 ikke	mere	 er	milighed	 for	 at	 genetablere	 en	 for-
svarlig	 og	 indægtsgivande	 virksomhed.	 Dette	 får	 som	 resultat,	 at	 selskabet	 efterhånden	

																																																								
156	Betænkning	nr.	362/1964	s.	195	f	och	betænkning	nr.	540/1969	s.	173	f.	
157	Lov	nr.	378	af	22.	maj	1996	om	anpartsselskaber.	
158	Betænkning	nr.	1251/1993	s.	38	och	42.	
159	RP	35/2004	rd	s.	5.	
160	Lov	nr.	378	af	22.	maj	1996	om	anpartsselskaber.	
161	85a	§	i	lov	283	af	9.	juni	1982	om	anpartsselskaber,	jfr	69a	§	lov	282	af	9.	juni	
1982	om	anpartsselskaber.	
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helt	 tømmes	 for	 aktiver,	 og	 det	 overlades	 til	 kreditorerne	 at	 konstatere,	 at	 det	 ikke	 er	
formålstjenligt	at	lade	selskabet	tage	under	konkursbehandling”.162	

52	§	1996	års	ApL	stadgade	att	styrelsen,	senast	sex	månader	efter	att	det	kan	
konstateras	att	bolaget	förlorat	40	%	av	sitt	aktiekapital,	skulle	kalla	aktieägarna	
till	bolagsstämma	 för	att	 redogöra	 för	bolagets	ekonomiska	ställning.	 Styrelsen	
skulle	 vidare	 lämna	 förslag	 på	 åtgärder	 för	 att	 täcka	 kapitalbristen	 alternativt	
föreslå	 att	 bolaget	 borde	 likvideras	 (52	 §	 stk.	 1	 1996	 års	 ApL).	 Kapitalbristen	
kunde	 läkas	 genom	 nedsättning	 av	 det	 registrerade	 aktiekapitalet,	 kapitaltill-
skott	 eller	 genom	 att	 bolaget	 fusionerades	 med	 ett	 annat	 bolag.163	För	 att	
kapitalbristen	skulle	anses	 läkt	krävdes	att	100	%	av	kapitalbristen	 läkts,	d.v.s.	
var	det	registrerade	aktiekapitalet	125	000	danska	kronor	så	skulle	aktiekapit-
alet	efteråt	uppgå	till	minst	125	000	danska	kronor.		

Senast	sju	dagar	efter	saken	behandlats	på	bolagsstämman	skulle	förhandlings-
protokollet	 sändas	 till	 Erhvervs-	 og	 Selskabsstyrelsen,	 vilket	 motsvarar	 det	
svenska	Bolagsverket.	För	det	fall	bolaget	önskade	att	försöka	läka	kapitalbristen	
kunde	Erhvervs-	og	Selskabsstyrelsen	uppställa	en	tidsfrist,	vilken	angav	den	tid	
bolaget	hade	på	sig	att	läka	kapitalbristen.	Detta	förutsatte	dock	att	Erhvervs-	og	
Selskabsstyrelsen	 ansåg	 det	 föreligga	 rekonstruktionsmöjligheter	 efter	 att	 ha	
värderat	bolagets	konsolideringsplaner	(52	§	stk.	2	1996	års	ApL).		

Om	bolaget	inte	lyckades	läka	kapitalbristen	på	föreskrivet	sätt,	och	bolaget	inte	
tog	 konsekvenserna	 av	 situationen	 och	 beslutade	 om	 likvidation,	 var	 styrelsen	
skyldig	att	ansöka	om	likvidation	hos	Erhvervs-	og	Selskabsstyrelsen	(52	§	stk.	2	
1996	 års	 ApL).	 Domstolen	 fattade	 därefter	 beslut	 om	 tvångslikvidation	 på	
anmodan	av	Erhvervs-	og	Selskabsstyrelsen	(60	§	1996	års	ApL)	

5.2.3 Ersättningsansvar och inte betalningsansvar 

Culparegeln	 som	 blev	 kodifierad	 i	 1973	 års	 ApL	 utgick	 genom	 1996	 års	 ApL.	
Orsaken	 till	 detta	 var	 att	 culparegeln,	 som	 stämde	 överens	med	 den	 allmänna	
skadeståndsrätten,	 blev	 allt	 för	 överflödig.164	Culparegeln	 kodifierades	 dock	 på	
nytt	 genom	2006	 års	 lagändring.165	Om	ersättningsansvar	 för	 stiftare,	 styrelse-
ledamot,	 ledning	 och	 revisor	 stadgades	 i	 80a-80b	 §§	ApL,	 som	 till	 sitt	 innehåll	
stämde	överens	med	1973	års	ApL	 (jfr.	 5.1.4	Ersättningsansvar	och	 inte	betal-
ningsansvar).	

5.3 2009 års SL 

1996	års	ApL	ersattes	av	2009	års	SL166,	som	är	den	nu	gällande	aktiebolagslags-
tiftningen	i	Danmark.	En	nyhet	är	att	aktieselskabet,	som	motsvarar	det	svenska	

																																																								
162	Betænkning	nr.	1251/1993	s.	60.	
163	Gomard,	B.,	Aktieselskaber	&	anparsselskaber,	s.	358.	
164	A.a,	s.	471.	
165	Lov	nr.	246	af	27.	marts	2006	om	ændring	af	lov	om	aktieselskaber	och	
anpartsselskaber.	
166	Lov	nr.	470	af	12.	juni	2009	om	aktie-	og	anpartsselskaber	(selskapsloven).	
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publika	aktiebolaget,	och	anpartsselskabet	numera	är	reglerade	 i	samma	lag.167	
Trots	 att	 de	 två	 bolagsformerna	 tidigare	 var	 reglerade	 i	 olika	 lagar	 byggde	
anpartsselskabsloven	i	huvudsak	på	aktieselskabsloven,	varför	lagarna	i	huvud-
sak	stämde	väl	överens	med	varandra.	

I	 förarbeten	konstateras	att	kapitalmarknadsområdet	har	 förändrats	väsentligt,	
detta	bl.a.	på	grund	av	den	teknologiska	utvecklingen	och	den	ökade	internation-
aliseringen.168	2009	års	SL	är	ett	resultat	av	lagstiftarens	försök	till	att	öka	lagens	
konkurrensförmåga,	 modernisera	 rättsläget,	 förtydliga	 skillnaderna	 mellan	 de	
två	 aktiebolagsformerna	 samt	 förbättra	 systematiken.	 Vidare	 söker	 lagen	 att	
utnyttja	de	möjligheter	som	EU-regleringen	innehåller	för	att	säkra	en	dynamisk	
och	flexibel	 lagreglering	till	 fördel	för	danska	aktiebolag	och	deras	konkurrens-
kraft.	Lagstiftaren	har	försökt	förmildra	lagkraven	så	att	dansk	aktiebolagsrätt	i	
de	flesta	hänseenden	inte	ska	anses	strängare	än	i	andra	länder.169		

5.3.1 Aktiekapital 

Genom	 2009	 års	 SL	 valde	 lagstiftaren	 först	 att	 sänka	 minimikapitalet	 för	
anpartsselskaber	 från	125	000	 till	 80	000	danska	kronor,	 och	därefter	 från	80	
000	till	50	000	danska	kronor	(4	§	stk.	2	SL).170	Lagstiftaren	valde	att	stanna	vid	
50	 000	 danska	 kronor	 trots	 att	 Kommittén	 för	 att	 modernisera	 föreslog	 att	
kapitalkravet	 avskaffades	helt	 för	 anpartsselskaber.171	Sänkningen	motiverades	
med	 att	 kapitalkravet	 varken	 överensstämde	med	 den	 internationella	 tendens	
att	 sänka	 kapitalkravet	 och	 att	 det	 verkliga	 borgenärsskyddet	 ligger	 i	 reglerna	
om	 ett	 försvarligt	 kapital,	 medan	 minimikapitalet	 troligtvis	 spelar	 en	 mindre	
roll.172		

5.3.1.1	Iværksætterselskab 

I	 samband	 med	 2013	 års	 reform	 infördes	 en	 ny	 företagsform,	 det	 s.k.	
iværksætterselskabet,	vilket	är	en	slags	underkategori	 till	anpartsselskaber.	Ett	
iværksætterselskab	 uppställer	 till	 skillnad	 från	 anpartsselskab	 inte	 ett	 krav	 på	
50	 000	danska	 kronor	 i	 aktiekapital	 vid	 dess	 stiftande.	 Ett	 iværksætterselskab	
kan	 stiftas	 med	 ett	 aktiekapital	 mellan	 1	 och	 49	 999	 danska	 kronor	 (357a	 §	
SL).	Istället	 ska	 iværksætterselskabet	 efter	 stiftandet	 spara	 25	%	 av	 det	 årliga	
överskottet	 intill	 dess	 aktiekapitalet	 utgör	 50	 000	 danska	 kronor	 (357b	 §	 SL).	
Därefter	 kan	 aktieägarna,	 om	 dem	 så	 önskar,	 övergå	 till	 ett	 anpartsselskab	
genom	att	omregistrera	bolaget	(357c	§	SL).		

																																																								
167	Jfr.	1	§	SL.	
168	Lovforslag	170	om	lov	om	aktie-	og	anpartsselskaber,	s.	97.	
169	A.a,	s.	98.	
170	Lov	nr.	616	af	12.	juni	2013	om	ændring	af	selskabsloven.	
171	Betænkning	1498/2008	om	modernisering	af	selskabsretten,	s.	147.	
172	Lovforslag	170	s.	101	och	betænkning	1498/2008	om	modernisering	af	
selskabsretten,	s.	143.	
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5.3.2 Kapitalbrist 

119	§	 SL	 stagar	 att	 en	bolagsstämma	skall	 hållas	 senast	 sex	månader	 efter	det	
konstaterats	 att	 bolagets	 eget	 kapital	 understiger	 hälften	 av	 det	 tecknade	
kapitalet.	Bestämmelsen	tar	inte	ställning	till	vilket	organ	som	kallar	till	bolags-
stämman.	 Bestämmelsen	 anger	 endast	 att	 ”ledelsen	 i	 et	 kapitalselskab173	skal	
sikre,	at	generalforsamling	afholdes”.	I	93	§	SL	stadgas	att	denna	skyldighet	åvilar	
det	centrala	ledningsorganet.	Med	centrala	ledningsorganet	ska	förstås	styrelsen	
och	 företagsledningen	 (5	§	p.5	SL).	På	bolagsstämman	skall	 styrelsen	redogöra	
för	bolagets	 finansiella	ställning	och	vid	behov	 föreslå	åtgärder	som	ska	vidtas.	
Styrelsen	kan	t.ex.	föreslå	att	bolaget	försöker	läka	kapitalbristen	eller	upplöses.	
Selskapsloven	 ställer	 däremot	 inga	 krav	 på	 vilka	 åtgärder	 eller	 tidsfrister	 som	
måste	iakttas.174	

5.3.3 Krav på försvarlig kapitalbas. 

Bestämmelsen	 påverkar	 inte	 det	 faktum	 att	 styrelsen,	 företagsledningen,	 och	
tillsynsrådet	i	fall	bolaget	valt	att	ha	ett	sådant,	också	är	skyldigt	enligt	115-118	
§§	 SL	 att	 tillse	 att	 bolagets	 kapitalbas	 är	 försvarligt	 vid	 varje	 given	 tidpunkt	 i	
förhållande	till	bolagets	verksamhet,	d.v.s.	att	det	finns	tillräcklig	likviditet	för	att	
uppfylla	bolagets	nuvarande	och	framtida	åtaganden	allteftersom	de	förfaller.	175	
Styrelsen	i	både	aktie-	och	anpartsselskaber	har	ett	ansvar	att	löpande	överväga	
bolagets	 finansiella	 ställning	 och	 vidta	 åtgärder	 för	 en	 positiv	 utveckling.	 Det	
innebär	 att	 styrelsen	 ständigt	måste	 utarbeta	 och	 följa	 upp	 diverse	 rapporter.	
Alarmtecken	 såsom	 likviditetspress,	 prisreduktioner,	 organisationsproblem,	
kundförluster	 och	 misslyckande	 att	 hålla	 budget	 etc.	 bör	 skärpa	 styrelsens	
uppmärksamhet,	 vartill	 styrelsen	bör	överväga	bolagets	 strategi.176	115-118	§§	
SL	 är	 avsedda	 att	 motivera	 styrelsen	 till	 att	 aktivt	 följa	 den	 ekonomiska	
ställningen	 i	 bolaget	 för	 att	 hindra	 att	 det	 går	 så	 långt	 att	 bolaget	 gör	 förlust	
vilket	 gör	 119	 §	 SL	 tillämplig.177	1930	 års	 ApL	 föreskrev	 att	 företagsledningen	
skulle	 underrätta	 styrelsen	 så	 fort	 bolaget	 pådrog	 sig	 betalningssvårigheter.	
Bestämmelsen	utgick	genom	1973	års	ApL	eftersom	det	ansågs	ingå	i	styrelsens	
allmänna	tillsynsplikt	att	föra	en	sådan	aktiv	tillsyn.178		

2009	 års	 SL	 innehåller	 inte	 några	 precisa	 riktlinjer	 för	 vad	 som	 skall	 anses	
utgöra	en	försvarlig	kapitalberedskap,	men	i	bet.	1498/2008	anger	utskottet	att	
begreppet	kapitalberedskap	indikerar	att	styrelsen	skall	säkra	att	bolaget	alltid	
förfogar	över	nödvändiga	likvida	resurser.179	

																																																								
173	Kapitalselskab	är	ett	samlingsnamn	för	selskabslovens	olika	företagsformer,	
nämligen	anpartselskab,	iværksætterselskab,	aktieselskab	och	partnerselskab	(5	
§	p.	18	SL).	
174	Krüger	Andersen,	P.,	Aktie-	og	anpartsselskabsret,	s.	575.	
175	Bestämmelserna	har	sitt	ursprung	i	54	§	i	lov	nr.	1060	af	23	december	1992,	
vilken	endast	omfattade	aktieselskaber.	
176	Krüger	Andersen,	P.,	Aktie-	og	anpartsselskabsret,	s.	517.	
177	A.a,	s.	332.	
178	A.a,	s.	331.	
179	Lovforslag	170	s.	226	ff.	
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115-118	§§		SL	är	i	sig	ingen	nyhet	i	dansk	rätt.	Bestämmelserna	är	en	överföring	
av	tidigare	54	§	stk.	3	i	1973	års	aktieselskabslov.180	1973	års	ApL	innehöll	dock	
ingen	motsvarande	bestämmelse	som	stadgade	ett	ansvar	för	styrelsen	att	tillse	
att	bolagets	kapitalbas	var	försvarligt.	Det	ansågs	dock	på	senare	tid	att	54	§	stk.	
3	i	1973	års	aktieselskabslov	var	ett	uttryck	för	en	allmän	rättsgrundsats,	och	att	
principen	även	borde	gälla	för	anpartsselskaber.181	Genom	kodifieringen	i	2009	
års	SL	står	det	nu	klart	att	så	är	fallet.	

För	att	se	vilka	uppgifter	och	vilket	ansvar	som	åläggs	tillsynsrådet	och	företags-
ledningen	–	se	116	§	SL	om	tillsynsrådet	som	är	en	alldeles	ny	regel	och	infördes	
i	och	med	2009	års	lag	och	117-118	§§	SL	om	företagsledningen	såsom	115	§	SL	
och	119	§	SL	endast	är	språkligt	anpassade.		

5.3.4 Ersättningsansvar och inte betalningsansvar 

115	 §	 SL	 sanktioneras	 genom	 det	 skadeståndsansvar	 som	 generellt	 åvilar	
styrelsens	 ledamöter	 (361	 §	 SL).	 Även	 böter	 är	 föreskrivet	 (367	 §	 SL).182	
Däremot	tar	varken	1973	års	ApL	eller	2009	års	SL	ställning	till	vilken	handling-
splikt	som	åvilar	styrelsen,	när	det	kan	konstateras	ändringar	i	bolagets	ekonom-
iska	ställning.	Detta	förhållande	kan	anses	problematiskt.	Istället	bedöms	frågan	
huruvida	 skadeståndsgrund	 föreligger	med	hänsyn	 till	 om	 ledamots	handlande	
står	i	strid	med	culpanormen.183	

Däremot	 kan	 det	 förhållandet	 att	 styrelsen	 löpande	 bör	 bedöma	 bolagets	
ställning	betyda	att	en	handelsnorm	är	knutet	till	ett	 likviditetskriterium.	Detta	
innebär	att	även	om	bestämmelsen	inte	innehåller	något	objektiv	krav,	är	syftet	
att	 främja	 skapandet	 och	upprätthållandet	 av	 en	 rimlig	 balans	mellan	bolagets	
kapital	och	dess	verksamhet.	Det	betyder	att	bolaget	skall	ha	ett	tillräckligt	eget	
kapital	 för	 att	 kunna	motstå	 tillfälliga	 fall	 i	 intjäningen.	Det	 är	 både	 styrelsens	
rätt	och	plikt	att	 försöka	 ta	bolaget	ur	en	 finansiell	kris,	men	styrelsen	 får	 inte	
ingå	ytterligare	förpliktelser,	som	bolaget	sannolikt	inte	kan	fullgöra.	I	styrelsens	
plikt	ingår	också	ett	ansvar	för	att	låta	bolagets	verksamhet	upphöra	när	det	inte	
kan	 anses	 försvarligt	med	hänsyn	 till	 dess	 utsikter.184	I	 dansk	 rättspraxis	 finns	
flera	 fällande	 domar	 som	 behandlar	 frågan	 om	 bolagets	 verksamhet	 borde	 ha	
upphört	tidigare	och	i	U	1961.515	H	uttalar	domstolen	att:	

	”Hvor	 det	 må	 stå	 klart	 for	 ledelsen	 at	 en	 fortsættelse	 af	 selskabet	 uden	 tab	 for	
kreditorerna,	må	være	udelukket,	er	det	en	ansvarpådragande	handling”.	

Vad	som	utgör	en	försvarlig	kapitalberedskap	för	ett	bolag	gör	det	sannolikt	inte	
för	 ett	 annat	 bolag.	Definitionen	 varierar	 därför	 från	 bolag	 till	 bolag.	 Ett	 bolag	
med	 stabila	 intäkter	 och	 begränsat	 investeringsbehov,	 har	 typiskt	 sett,	 inget	

																																																								
180	Lov	nr.	370	af	13.	juni	1973	om	aktieselskaber.	
181	Lovforslag	170	s.	121.	
182	Det	finns	dock	en	mycket	begränsad	praxis	på	överträdelser	av	selskapsloven	
som	resulterat	i	böter;	jfr.	Krüger	Andersen,	P.,	Aktie-	og	anpartsselskabsret,	s.	
529.	
183	Lovforslag	170	s.	227.	
184	A.a.	



45	
	

behov	av	ett	högt	eget	kapital,	såsom	ett	nystartat	bolag	har	p.g.a.	av	dess	behov	
av	nyinvesteringar	och	osäkerhet	kring	intjäningsförmågan.185	

Styrelsens	 möjligheter	 att	 fullgöra	 vad	 som	 åligger	 den	 enligt	 lag	 är	 helt	
beroende	och	avhängigt	av	kvaliteten	på	den	information	som	företagsledningen	
tillhandahåller.	 Styrelsen	bör	därför	 lägga	vikt	 vid	 att	 utforma	ett	 effektivt	 och	
tillfredställande	 rapporteringssystem.	 Underlåtelse	 att	 göra	 det	 kan	 anses	 som	
oaktsamt	i	en	culpabedömning.186	

Finland	

5.4 1978 års FAL 

1895	 års	 FAL187	ersattes	 av	 1978	 års	 FAL.188,189 1978	 års	 FAL	 skiljde	 sig	 ifrån	
1895	års	FAL,	särskilt	i	dess	systematik,	innehåll	och	framförallt	till	dess	större	
omfattning	 i	 förhållande	 till	 1895	 års	 FAL.190		 Vid	 1978	 års	 ikraftträdande	 var	
1895	års	FAL	en	av	de	äldsta	aktiebolagslagarna	i	världen.191		

I	 finsk	 aktiebolagslagstiftning	 görs,	 precis	 som	 i	 svensk	 rätt,	 en	 skillnad	 på	
privata	aktiebolag	och	publika	aktiebolag.192 Båda	aktiebolagsformerna	reglerad-
es	i	1978	års	FAL.		

5.4.1 Aktiekapital 
	
1895	års	FAL	 föreskrev	 inte	ett	krav	på	 lägsta	aktiekapital.	Det	är	 först	genom	
1978	 års	 FAL	 som	 ett	 krav	 på	 visst	 minimikapital	 infördes.	 Vid	 1978	 års	
ikraftträdande	var	minimikapitalet	för	privata	aktiebolag	5	000	mark.	Aktiebol-
agskommittén	föreslog	ett	minimikapital	om	5	000	mark	med	motiveringen	att	
någon	 minimigräns	 inte	 existerat	 förut	 samt	 med	 tanke	 på	 Finlands	
kapitalbrist.193	Genom	 1997	 års	 lagändring	 höjdes	 dock	minimikapitalet	 till	 50	
000	 mark	 (8000	 euro)	 (1:1	 st.	 3	 1978	 års	 FAL).194	Lagstiftaren	 önskade	 med	
denna	 höjning	 förbättra	 bolagens	 solvens,	 i	 förhoppning	 att	 höja	 borgenärs-
skyddet	vilket	därmed	skulle	leda	till	ökade	finansieringsalternativ	samt	minsk-

																																																								
185	A.a,	s.	228.	
186	A.a,	s.	227.	
187	Lagen	den	2.	5.	1895	om	aktiebolag.	
188	Lag	om	aktiebolag	734/1978.	
189	RP	109/2005	rd	s.	8;	Lagen	tillkom	på	regeringens	förslag	RP	27/1977	rd	
som	huvudsakligen	stämde	överens	med	1969	års	samnordiska	förslag.	
190	Kommittébetänkande	1969:	A	20	s.	51-52.	
191	A.a,	s.	48.	
192	Privata	aktiebolag	i	Finland	heter	egentligen	osakeyhtiö	men	förekommer	i	
officiella	översättningar	av	parlamentstryck	till	svenska	såsom	privata	
aktiebolag.	Av	pedagogiska	skäl	kommer	jag	använda	mig	av	terminologin	
”privata	aktiebolag”	och	”publika	aktiebolag”.	
193	Kommittébetänkande	1969:	A	20	s.	60.	
194	Lag	om	ändring	av	lagen	om	aktiebolag	145/1997.	
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ade	kostnader	för	finansiering.195		

5.4.2 Tvångslikvidation på grund av kapitalbrist 
	
13	 kap.	 innehöll	 bestämmelser	 om	 likvidation	 och	 upplösning.	 Om	 frivillig	
likvidation	 stadgades	 i	 13:1	 1978	 års	 FAL	 och	 om	 de	 olika	 tvångslikvidations-
grunderna	 stadgades	 i	 13:2-4	 1978	 års	 FAL.	 Någon	 bestämmelse	 om	 tvångs-
likvidation	på	grund	av	kapitalbrist	fanns	inte	i	1895	års	FAL	och	var	således	en	
helt	ny	bestämmelse	i	1978	års	FAL.	Bestämmelsen	var	snarlik	i	förhållande	till	
den	 svenska	 13:2	 i	 1975	 års	 ABL.	 Detta	 ett	 resultat	 av	 de	 nordiska	 ländernas	
försök	 att	 nå	 en	 enhetlig	 lagreglering	 avseende	 bolags	 skyldighet	 att	 träda	 i	
likvidation.196		

I	13:2	1978	års	FAL	stadgades	följande:		

”Finner styrelsen	vid	uppgörande	av	bokslut	eller	eljest,	att	bolagets	eget	kapital	under-
stiger	 en	 tredjedel	 av	 aktiekapitalet,	 skall	 styrelsen	 så	 snart	 som	 möjligt	 sammankalla	
bolagsstämma	 för	att	 behandla	 frågan	om	bolagets	 trädande	 i	 likvidation.	Bolaget	 skall	
träda	 i	 likvidation,	om	ej	på	bolagsstämma,	där	bokslutet	 för	 ifrågavarande	räkenskaps-
period	behandlas,	vid	fastställande	av	balansräkningen	kan	konstateras,	att	bolagets	eget	
kapital	uppgår	 till	minst	hälften	av	aktiekapitalet.	Om	bolagsstämman	 icke	 fattar	beslut	
om	 att	 bolaget	 skall	 träda	 i	 likvidation,	 skall	 styrelsen	 hos	 domstol	 ansöka	 om	 sådant	
beslut”.	

Styrelsen	skulle	alltså,	om	det	egna	kapitalet	nedgått	på	det	anförda	sättet,	ta	upp	
frågan	 om	 bolagets	 upplösning	 på	 bolagsstämman.	 Bolagsstämman	 kunde	
besluta	om	frivillig	likvidation	enligt	13:1	1978	års	FAL,	men	om	så	inte	gjordes	
skulle	 saken	 tas	 upp	 för	 ny	 prövning	 vid	 ordinarie	 bolagsstämma	 under	
nästföljande	räkenskapsår,	 samtidigt	 som	årsredovisningen	 lades	 fram.197	Hade	
bolaget	lyckats	läka	kapitalbristen	så	att	det	egna	kapitalet	uppgick	till	minst	det	
halva	aktiekapitalet	upphörde	 likvidationshotet.	Lyckades	däremot	bolaget	 inte	
läka	kapitalbristen	skulle	bolaget	upplösas	enligt	likvidationsförfarandet	i	13:6-
17	1978	års	FAL.	Om	bolagsstämman	inte	fattade	beslut	om	bolagets	upplösning,	
var	styrelsen	skyldig	att	ansöka	om	tvångslikvidation	hos	domstol.		

Vid	 införandet	 av	 13:2	 1978	 års	 FAL	 har	 den	 svenska	 lagmodellen	 och	 de	
svenska	 motiven	 använts	 som	 exempel	 och	 i	 förarbeten	 uttalar	 aktiebolags-
kommittén	att:		

”…	svenska	lagen	bygger	på	en	riktig	grund.	Samma	principer	borde	också	införas	i	 finsk	
rätt”.198		

Aktiebolagskommittén	fortsätter	dock	med	följande	uttalande:		

”Emellertid	synes	reglerna	i	gällande	svensk	rätt	i	vissa	avseenden	vara	alltför	stränga	för	
att	 kunna	 tillämpas	 i	 våra	 förhållanden	 och	 särskilt	 på	 nya	 företag.	 Detta	 gäller	 t.ex.	

																																																								
195	RP	89/1996	avsnitt	4.1.	
196	SOU	1971:15	s.	325.		
197	Kommittébetänkande	1969:	A	20	s.	58.	
198	A.a,	s.	158.	
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kravet	att	hela	aktiekapitalet	inom	kort	tid	efter	det	förlusterna	konstaterats	skall	ha	full	
täckning	för	att	sanktioner	inte	skall	inträda.	Kommitténs	förslag,	vilket	överensstämmer	
med	 det	 svenska	 förslaget,	 innefattar	 därför	 ej	 lika	 stränga	 krav	 som	 gällande	 svensk	
rätt”.199	

5.4.3 Ersättningsansvar och inte betalningsansvar 
	
Enligt	 1978	 års	 FAL	 var	 bestämmelserna	 inte	 sanktionerade	 med	 personligt	
betalningsansvar	för	styrelseledamöterna.	De	var	istället	sanktionerade	enligt	de	
allmänna	 bestämmelserna	 om	 ersättningsansvar	 i	 15	 kap.	 1978	 års	 FAL.200	
Underlät	 styrelsen	 att	 fullgöra	 sina	 skyldigheter	 enligt	 13:2	 1978	 års	 FAL	
stadgades	 i	 15:1	 1978	 års	 FAL	 att	 stiftare,	 styrelsemedlem,	 medlem	 av	
förvaltningsrådet201	och	 den	 verkställande	 direktören	 var	 skyldiga	 att	 ersätta	
skadan,	 som	 de	 vid	 fullgörande	 av	 sitt	 uppdrag	 uppsåtligen	 eller	 av	 vållande	
förorsakat	 bolaget.	 Detsamma	 gällde	 skada	 som	 förorsakats	 aktieägare	 eller	
annan	genom	överträdelse	av	lagen	eller	bolagsordningen.		
Något	ansvar	för	aktieägarna	kom	i	motsats	till	vad	som	stadgas	i	svensk	rätt	ej	i	
fråga.202 

5.5 2006 års FAL 

2006	 års	 FAL203	är	 den	 nu	 gällande	 aktiebolagslagen	 i	 Finland.	 Lagen	 är	
tillämplig	 på	 både	 privata	 och	 publika	 aktiebolag	 (1:1	 FAL).	 Lagreformen	 är	
avsedd	att	förtydliga	rättsläget,	förbättra	rättsäkerheten,	öka	antalet	dispositiva	
bestämmelser,	öka	 lagens	konkurrenskraft	samt	på	vissa	håll	 förstärka	borgen-
ärernas	och	minoritetsaktieägarnas	rättskydd.204		

1978	 års	 FAL	 undergick	 år	 1997	 en	 omfattande	 revision	 av	 lagen.	 En	 stor	 del	
områden	 hade	 däremot	 lämnats	 utanför	 reformen,	 däribland	 bl.a.	 bestämmel-
serna	 om	det	 bundna	kapitalets	 beständighet,	 bestämmelserna	 om	minimikap-
italet,	tvångslikvidation	och	bestämmelserna	om	skadestånd.205	Genom	2000	års	
lagändring	 förnyades	 däremot	 bestämmelserna	 om	 upplösning	 av	 aktiebolags-
lag.206	Någon	 ändring	 av	 13:2	 1978	 års	 FAL	 om	 tvångslikvidation	 på	 grund	 av	
kapitalbrist	gjordes	dock	inte.207	

5.5.1 Aktiekapital 
	
I	förarbeten	till	2006	års	FAL	föreslogs	att	minimikapitalet	om	8	000	euro	skulle	

																																																								
199	A.a,	s.	158.	
200	SOU	2008:49	s.	70.	
201	Bolagsstämman	utnämner	ett	förvaltningsråd	med	uppgift	att	övervaka	
bolagets	förvaltning.	
202	Kommittébetänkande	1969:	A	20	s.	58.		
203	Aktiebolagslag	21.	7.	2006/624.	
204	RP	109/2005	rd	s.	1	och	s.	16-17.	
205	Se	RP	89/1996	rd	avsnitt	4.1	och	RP	109/2005	rd	s.	16.		
206	Lag	1094/2000	om	ändring	av	aktiebolag.		
207	Jfr	RP	69/2000	rd.	
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förbli	 oförändrat.208	Trots	 förslaget	 valde	 riksdagen	 ändå	 att	 sänka	 minimi-
kapitalet	 med	 motiveringen	 att	 det	 skulle	 underlätta	 kapitalanskaffningen	 vid	
företagsetableringar	och	tillgodose	de	små	företagens	behov.209	Minimikapitalet	
är	därför	2	500	euro	för	privata	aktiebolag	(1:3	FAL).	 

5.5.2 Tvångslikvidation 
	
20	 kap.	 och	 23	 kap.	 FAL	 innehåller	 bestämmelser	 om	 likvidation.	 Frivillig	
likvidation	 beslutas	 av	 bolagsstämman	 (20:3	 FAL).	 Skäl	 till	 tvångslikvidation	
föreligger	 enligt	 20:4	 st.	 1	 FAL	 om	 bolaget	 inte	 har	 någon	 i	 registret	 införd	
behörig	 styrelse	 (p.	 1),	 bolagets	 företrädare	 inte	 har	 rätt	 att	 bedriva	 närings-
idkning	(p.	2),	bolaget	inte	anmält	sina	bokslutshandlingar	till	registret	på	veder-
börligt	 sätt	 (p.	 3)	 eller	 om	 bolaget	 har	 försatts	 i	 konkurs	 som	 har	 förfallit	 på	
grund	 av	 brist	 på	medel	 (p.	 4).	 Om	 tvångslikvidation	 på	 grund	 av	 aktieägares	
missbruk	stadgas	i	23:1-2	FAL.		

Både	lydelsen	och	innehållet	i	13:2	i	1978	års	FAL	ändrades	genom	2006	års	FAL	
på	ett	väsentligt	sätt.210	Syftet	bakom	denna	ändring	är	att	bestämmelserna	inte	
motsvarade	det	behov	som	ställdes	på	dem	i	praktiken.	Bestämmelserna	ansågs	
oproportionerligt	stränga	och	hade	en	exceptionell	karaktär	vid	en	internationell	
jämförelse.	Kapitalbristreglerna	är	baserade	på	presumtionen	att	aktiekapitalet	
fungerar	 som	 ett	 skydd	 och	 en	 buffert	 för	 borgenärernas	 fordringar,	 men	 i	
praktiken	har	bolag	som	försatts	 i	 likvidation	 i	 regel	också	gått	 i	konkurs,	med	
konsekvens	 att	 borgenärerna	 tagit	 skada.	 Vidare	 anges	 såsom	 syfte	 att	 be-
stämmelserna	 avviker	 från	 den	 allmänna	 insolvensrättsliga	 linjen	 eftersom	
skyldigheten	 baseras	 på	 en	 schematisk	 bedömning	 av	 bolagets	 ställning	 enligt	
balansräkningen	och	inte	på	insolvens.211	

Vid	ikraftträdandet	av	2006	års	FAL	stadgades	i	20:23	mom.	1	FAL	följande:	

”Om	 bolagets	 styrelse	 konstaterar	 att	 bolagets	 eget	 kapital	 utgör	mindre	 än	 hälften	 av	
aktiekapitalet,	 skall	 styrelsen	 utan	 dröjsmål	 upprätta	 ett	 bokslut	 och	 en	 verksamhets-
berättelse	för	att	klarlägga	bolagets	ekonomiska	ställning.	Om	bolagets	eget	kapital	enligt	
balansräkningen	utgör	mindre	än	hälften	av	aktiekapitalet,	skall	styrelsen	utan	dröjsmål	
sammankalla	 bolagsstämman	 för	 att	 besluta	 om	 sanering	 av	 bolagets	 ekonomi.	
Bolagsstämman	 skall	 hållas	 inom	 tre	 månader	 från	 det	 att	 bokslutet	 upprättats.	 På	
framläggande	av	bokslutet	och	sändandet	av	det	till	aktieägarna	tillämpas	5	kap.	21	§”.	

Nytt	 i	 2006	 års	 FAL	 är	 att	 lagen	 inte	 längre	 uppställer	 några	 krav	 på	 åtgärder	
efter	 det	 att	 frågan	 tagits	 upp	 på	 bolagsstämman.	 Tvångslikvidation	 är	 till	
skillnad	från	1978	års	FAL	inte	längre	en	konsekvens	utav	att	bolaget	inte	lyckats	
läka	kapitalbristen	på	 föreskrivet	 sätt.	Bestämmelsen	är	numera	 till	 syftet	 rent	
informativ	för	bolagets	intressenter.	

																																																								
208	RP	109/2005	rd.	s.	213.	
209	SOU	2008:49	s.	69.	
210	RP	109/2005	rd	s.	191.	
211	A.a,	s.	29	och	SOU	2008:49	s.	70.	
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Genom	2007	års	lagändring	ändrades	20:23	mom.	1	FAL	(nuvarande	20:23	mom.	
3	 FAL)	 till	 att	 endast	 avse	 publika	 aktiebolag.212	Privata	 aktiebolag	 omfattas	
således	 inte	 av	 den	 nuvarande	 20:23	 mom.	 3	 FAL.	 Däremot	 ska	 motsvarande	
skyldighet	 kunna	 uppstå	 genom	 ett	 bolagsinternt	 beslut	 eller	 i	 undantagsfall	
genom	den	allmänna	omsorgsplikten	i	1:8	FAL.		

5.5.3 Registeranmälan på grund av negativt eget kapital. 

Enligt	 den	 nya	 20:23	 mom.	 1	 FAL	 ska	 styrelsen	 utan	 dröjsmål	 göra	 en	
registeranmälan	om	 styrelsen	 konstaterar	 att	 bolagets	 eget	 kapital	 är	negativt.	
Således	är	bolaget	 inte	 längre	 likvidationspliktigt,	utan	bolaget	ska	 istället	göra	
ett	offentliggörande	genom	registrering	när	det	egna	kapitalet	är	negativt.	Med	
negativt	 eget	kapital	 avses	 att	hela	det	 egna	kapitalet	 är	 förlorat.213	Syftet	med	
anmälan	 är	 framförallt	 att	 informera	 bolagets	 intressegrupper	 om	 bolagets	
ekonomiska	 situation.214	Det	 har	 nämligen	 visat	 sig	 att	 borgenärer	 fäster	 stor	
vikt	 vid	 handelsregistret.215	Bestämmelsen	 omfattar	 både	 privata	 och	 publika	
aktiebolag.	

5.5.4 Omsorgsplikt 

Bolagets	 ledning	 skall	 omsorgsfullt	 främja	 bolagets	 intressen	 (1:8	 FAL).	 Med	
bolagets	ledning	avses	styrelsemedlemmarna,	verkställande	direktör	samt	med-
lemmarna	 i	 ett	 eventuellt	 förvaltningsråd.216	Ledningsmedlemmarna	 förväntas	
handla	på	ett	sätt	som	är	förenligt	med	bolagets	intresse	vilket	innebär	att	de	har	
en	lojalitetsplikt	mot	bolaget	och	i	sista	hand	aktieägarna.	Det	innebär	att	styrel-
sen	kan	bli	skyldig	att	 föreslå	en	sanering	av	bolagets	ekonomiska	ställning	 för	
bolagsstämman	om	förhållandena	är	sådana.217		

5.5.5 Ersättningsansvar och inte betalningsansvar 

Bestämmelserna	 om	 ersättningsansvar	 återfinns	 i	 22	 kap.	 FAL.	 Påföljderna	 för	
ett	förfarande	som	strider	mot	1:8	FAL	och	20:23	FAL	avgörs	enligt	principerna	
om	skadestånd	i	2006	års	FAL.218		Styrelseledamot,	förvaltningsrådsledamot	och	
verkställande	direktör	bär	enligt	22:1	mom.	1	FAL	ett	ersättningsansvar	om	de	i	
sitt	 uppdrag,	 i	 strid	 med	 omsorgsplikten	 i	 1:8	 FAL,	 uppsåtligen	 eller	 av	
oaktsamhet	orsakar	bolaget	skada.	Detsamma	gäller	enligt	22:1	mom.	2	FAL	om	
de	 i	 strid	med	FAL	eller	bolagsordningen	orsakar	skada	 för	bolaget,	 aktieägare	
eller	någon	annan.	

																																																								
212	Lag	28.12.2007/1415	om	ändring	av	aktiebolagen	Lagen	tillkom	på	förslag	av	
RP	103/2007	rd.	
213	RP	109/2005	rd	s.	191.	
214	RP	103/2007	rd.	s.	56	och	RP	109/2005	rd	s.	191.	
215	SOU	2008:49	s.	70.	
216	RP	109/2005	rd	s.	41.	
217	RP	103/2007	rd.	s.	57.	
218	RP	109/2005	rd	s.	191.	
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En	förutsättning	för	utdömande	av	skadestånd	är	dels	att	en	skada	har	orsakats	
och	dels	att	det	kan	påvisas	ett	samband	med	ledningens	lagstridiga	förfarande	
och	skadan.219	

NORGE	

5.6 1957 års AL  

Norges	första	aktiebolagslag,	1910	års	AL220,	ersattes	av	1957	års	AL.221	1957	års	
AL	var	ett	resultat	av	det	nordiska	lagstiftningssamarbetet	som	pågick	närmare	
två	 decennier	 tidigare.	 Aksjelovsreformen	 som	 genomfördes	 1957	 hade	 i	 stor	
utsträckning	en	lagteknisk	karaktär	som	skiljer	sig	någorlunda	från	1910	års	AL	
sett	 till	 dess	 uppbyggnad	 och	 systematik.222	Vad	 gäller	 själva	 lagreglernas	
innebörd	gavs	dessa	i	stort	inte	något	annat	innehåll	än	förut.		Däremot	infördes	
mer	utförliga	bestämmelser	om	redovisning	i	aktiebolag	och	närmare	bestämm-
elser	om	revision,	något	som	1910	års	AL	behandlade	väldigt	lite.223	

5.6.1 Aktiekapital 
	
Enligt	21	§	i	1957	års	AL	stadgades	ett	minimikapital	om	10	000	norska	kronor	
för	akjseselskaper,	som	motsvarar	det	svenska	privata	aktiebolaget,	vilket	var	en	
höjning	 av	minimikapitalet	 i	 1910	 års	 AL	 som	 stadgade	 3	 000	 norska	 kronor.	
Aksjelovkomitéen	 från	1947	hade	dock	 föreslagit	 ett	minimikapital	 om	20	000	
norska	 kronor,	 men	 departementet	 ansåg	 att	 det	 skulle	 bli	 avskräckande	 för	
företagen,	varför	lagstiftaren	valde	att	stanna	vid	10	000	norska	kronor.	224	

5.6.2 Likvidation på grund av kapitalbrist 
	
Bestämmelser	 om	 likvidation	 återfanns	 i	 13	 kap.	 1957	 års	 AL.	 Om	 frivillig	
likvidation	 stadgades	 i	 109	 §	 1957	 års	 AL.	 1957	 års	 AL	 innehöll	 dock	 inga	
bestämmelser	om	tvångslikvidation	på	grund	av	kapitalbrist.	Däremot	gjordes	i	
109	§	1957	års	AL	skillnad	på	ordinär	 frivillig	 likvidation	 i	den	bemärkelsen	vi	
känner	igen	den	och	den	situation	när	bolaget	befinner	sig	i	kapitalbrist.	I	109	§	
andra	 led	 1957	 års	 AL	 stadgades	 att	 där	 som	 två	 tredjedelar	 av	 bolagets	
aktiekapital	 gått	 förlorat	 är	 det	 för	 beslut	 om	 likvidation	 tillräckligt	 att	 aktie-
ägare	 utgörande	 av	 en	 fjärdedel	 av	 de	 stämmoberättigade	 rösterna	 biträder	
beslutet.	 Denna	 röstmajoritet	 skiljde	 sig	 från	 109	 §	 första	 led	 1957	 års	AL	 om	
ordinär	 frivillig	 likvidation	 som	 föreskrev	 ett	 krav	 om	 två	 tredjedelar	 av	
rösterna.	Viktigt	att	notera	är	att	det	i	båda	fall	rörde	sig	om	frivillig	likvidation,	

																																																								
219	RP	109/2005	rd	s.	191.	
220	Lov	om	aksjeselskaper	19	juli	1910	nr.	1.	
221	Lov	om	aksjeselskaper	av	6	juli	1957	nr.	4.	
222	Ot	prp	nr	4	for	1957	s.	5	f	och	Marthinussen,	H.	F.,	Aksjeloven	(lov	om	
aksjeselskaper	av	6.	juli	1957),	s.	7.		
223	Instilling	om	lov	om	aksjeselskaper	från	1970,	s.	41.	
224	Ot	prp	nr	19	1974-1975	s.	15	och	Marthinussen,	H.	F.,	Aksjeloven	(lov	om	
aksjeselskaper	av	6.	juli	1957),	s.	76.	
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eftersom	beslutet	fattades	av	generalförsamlingen	och	inte	domstolen.225	

I	 förarbeten	 till	 1957	års	AL	belystes	det	 förhållandet	 att	 bestämmelsen	 aldrig	
använts	någon	gång	sedan	den	inkorporerades	i	1910	års	AL,	och	man	såg	därför	
inga	 skäl	 till	 varför	 den	 skulle	 användas	 i	 framtiden.	 Vidare	 betonades	 att	 det	
framstod	som	motsägelsefullt	att	låta	ett	bolag	upphöra	när	det	mår	som	sämst,	
vilket	 ödelägger	 aktieägarnas	 möjlighet	 till	 avkastning,	 istället	 för	 att	 försöka	
vända	verksamheten.	Trots	detta	ville	man	inte	ta	bort	bestämmelsen	eftersom	
det	 skulle	 frånta	 minoritetsaktieägarnas	 möjligheter	 till	 likvidation	 för	 de	 fall	
kapitalbristens	betydelse	inte	kunde	förnekas.226	

5.6.3 Reservfond och utdelning 
	
Istället	för	regler	om	tvångslikvidation	på	grund	av	kapitalbrist	skulle	borgenärs-
skyddet	och	aktieägarnas	intresse	tillgodoses	genom	reglerna	om	reservfond	(11	
kap.)	och	utdelning	(12	kap.).227	

Bestämmelserna	om	reservfond	hade	till	föremål	att	tvinga	bolaget	att	tillskjuta	
eget	 kapital	 utöver	 aktiekapitalet.228	Enligt	 102	 §	 1957	 års	 AL	 skulle	 varje	
aksjeselskap	 ha	 en	 reservfond,	 som	 uppgick	 till	 minst	 en	 femtedel	 av	 aktie-
kapitalet,	dock	ej	mindre	än	5	000	norska	kronor.	Reservfonden	fick	endast	lov	
att	 endast	 användas	 till	 att	 täcka	 bolagets	 förluster	 som	 inte	 kunde	 täckas	 på	
annat	 sätt	 än	 att	 skriva	 ned	 aktiekapitalet	 (104	 §	 1957	 års	 AL).	 Reglerna	 om	
reservfond	 uttalades	 vara	 uppställda	 i	 aktieägarnas	 intresse	 eftersom	 reserv-
fonden	 såsom	 en	 likviditetsreserv	 gav	 bolaget	 en	 ökad	 förmåga	 att	 täcka	 ett	
ekonomiskt	tillbakaslag.	Detta	samtidigt	som	det	egna	bundna	kapitalet	stärktes,	
vilket	låg	i	bolagsborgenärernas	intresse.229		

Samtidigt	 som	 bestämmelserna	 om	 reservfond	 syftade	 till	 att	 stärka	 bolagets	
eget	kapital	så	hade	bestämmelserna	om	utdelning	istället	att	tillse	att	bolagets	
eget	 kapital	 stannade	 i	 bolaget.	 Beslut	 om	 utdelning	 fattades	 av	 generalför-
samlingen	(107	§	1957	års	AL).	Generalförsamlingen	fick	inte	lov	att	besluta	om	
ett	större	belopp	än	vad	styrelsen	föreslagit	samt	efter	vad	som	med	hänsyn	till	
risken	för	förlust	kunde	anses	oförsvarligt	(106	§	1957	års	AL).		

5.7 1976 års AL 

1957	års	AL	ersattes	av	1976	års	AL.230	1976	års	AL	skiljde	sig	från	1957	års	AL	
genom	dess	 systematik	 och	uppbyggnad,	men	 var	 till	 dess	 innehåll	 i	 stort	 det-
samma.231	1976	års	AL	var	ett	resultat	av	den	samnordiska	översynen	av	aktie-
bolagslagstiftningen	(jfr.	4.3	Nordens	historiska	lagstiftningssamarbete).	

																																																								
225	Marthinussen,	H.	F.,	Aksjeloven	(lov	om	aksjeselskaper	av	6.	juli	1957),	s.	334.	
226	Ot	prp	nr	4	for	1957	s.	118.	
227	Jfr.	NOU	1992:29	s.	38.		
228	Ot	prp	nr	19	1974-1975	s.	15.	
229	Instilling	om	lov	om	aksjeselskaper	från	1970,	s.	168.	
230	Lov	om	aksjeselskaper	4	juni	1976	nr	59.	
231	A.a,	s.	51	och	Marthinussen,	H.	F.,	Aksjeloven	(lov	om	aksjeselskaper	4	juni	1976	
nr	59,	som	endret)	med	kommentarer,	s.	20.	
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5.7.1 Aktiekapital 
	
Minimumkapitalet	 för	 private	 aksjeselskaper	 höjdes	 genom	 ikraftträdandet	 av	
1976	års	AL	 från	10	000	till	50	000	norska	kronor	(1-1	§	 tredje	 ledd	1976	års	
AL).	I	förarbeten	motiverades	höjningen	med	följande	uttalande:		

”Departementet	er	 imidlertid	enig	i	at	en	minstekapital	på	10	000	kroner	er	for	 lavt.	For	
aksjeeierne	 representerer	 valget	 av	 aksjeselskapsform	 en	 ansvarsbegrensning.	 Forut-
setningen	 for	at	 aksjeeierne	 skal	 kunne	oppnå	denne	 fordel	 bør	 være	at	 de	 er	 villig	 til	 å	
satse	noe	selv.	Den	minsteinnsats	 som	nå	kreves	er	urimelig	 liten.	Departementet	er	blitt	
stående	ved	å	foreslå	minstekapitalen	forhøyd	til	50	000	kroner.	Departementet	finner	det	
utvilsomt	at	beløpet	ikke	er	urimelig	høyt.	Dersom	virksomheten	er	så	beskjeden	at	et	slikt	
kapitalkrav	er	unødvendig,	bør	virksomheten	organiseres	som	et	ansvarlig	selskap”.232	

Trots	 att	 det	 uppställdes	 ett	 minimikapital	 i	 1976	 års	 AL	 kunde	 det	 anses	
oförsvarligt	 att	 driva	 bolaget	 med	 ett	 så	 litet	 kapital.	 Om	 ett	 bolag	 bedrev	
verksamheten	med	ett	 för	 litet	 eget	 kapital	 och	bolagsborgenärerna	 tog	 skada,	
kunde	styrelseledamöterna,	den	verkställande	direktören	och	stiftarna	ådra	sig	
ansvar	 enligt	 15-1	 §	 1976	 års	 AL.	 I	 ansvarsbedömningen	 var	 dock	 inte	
aktiekapitalets	 storlek	 ensamt	 avgörande	 utan	 hänsyn	 skulle	 även	 tas	 till	
omständigheterna	 i	 det	 enskilda	 fallet.233	Anspråk	 som	 ledde	 till	 ersättnings-
ansvar	var	dock	väldigt	sällsynt.234		

5.7.2 Tvångslikvidation 
	
Bestämmelser	 om	 likvidation	 återfanns	 i	 13	 kap.	 1976	 års	 AL.	 Om	 tvångs-
likvidation	stadgades	i	13-2	§	och	13-3	§	1976	års	AL.	Skäl	till	tvångslikvidation	
förelåg	 enligt	 13-2	 §	 1976	 års	 AL	 om	 bolaget	 skulle	 upplösas	 på	 grund	 av	
bestämmelse	i	lag	och	generalförsamlingen	inte	fattade	beslut	om	likvidation	(p.	
1),	bolaget	inte	anmält	en	styrelse	eller	en	verkställande	direktör	som	uppfyllde	
lagkraven	(p.	2),	bolaget	 inte	 insänt	den	årsredovisning	och	revisionsberättelse	
som	 fordrades	 (p.	 3)	 och	 om	bolaget	 underlåtit	 att	 utse	 revisor	 som	uppfyllde	
lagkraven	 (p.	 4).	 Enligt	 13-3	 §	 1976	 års	 AL	 kunde	 aktieägare	 ansöka	 om	
tvångslikvidation	 på	 grund	 av	 annan	 aktieägares	 majoritetsmissbruk. 235	
Kapitalbrist	utgjorde	till	synes	inte	en	grund	för	tvångslikvidation.	

Såsom	 i	 1957	 års	AL	 skulle	 även	 enligt	 1976	 års	AL	 aktieägarnas	 intresse	 och	
borgenärsskyddet	 tillgodoses	genom	reglerna	om	reservfond	och	utdelning.	En	
nyhet	 var	 dock	 11-12	 fjärde	 ledd	 1976	 års	 AL	 som	 föreskrev	 en	 plikt	 för	
styrelsen,	 då	 två	 tredjedelar	 av	 aktiekapitalet	 gått	 förlorat,	 att	 uppmärksamma	
förhållandet	 i	 årsredovisningen.	 Styrelsen	 skulle	 uttala	 sig	 om	 det	 fanns	
anledning	 att	 vidta	 åtgärder	 för	 att	 säkerställa	 bolagets	 verksamhet	 eller	 om	
bolaget	 borde	 upphöra.	 Bestämmelsen	 stannade	 dock	 där	 och	 innebar	 inget	

																																																								
232	Se	ot	prp	nr	19	1974-1975	s.	16.	
233	Marthinussen,	H.	F.,	Aksjeloven	(lov	om	aksjeselskaper	4	juni	1976	nr	59,	som	
endret)	med	kommentarer,	s.	41.	
234	Se	RG	1993	s.	879.	
235	Jfr.	9-16	§	1976	års	AL.	
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vidare	 ansvar	 styrelsen,	 varför	 den	 kunde	 anses	 som	 relativt	 tandlös.236	
Bestämmelsen	 syftade	 till	 att	 varna	 aktieägare	 och	 borgenärer	 om	 bolagets	
ekonomiska	ställning,	men	 för	det	 fall	årsredovisningen	 inte	skulle	presenteras	
förrän	om	ett	år,	var	risken	att	kunde	vara	för	sent.237		

5.7.3 Skäl till avsaknad av bestämmelser om tvångslikvidation på grund av 
kapitalbrist. 
	
De	nordiska	länderna	försökte	under	den	samnordiska	översynen	nå	en	enhetlig	
lagreglering	avseende	bolags	skyldighet	att	träda	i	likvidation.238	Med	hänsyn	till	
olikheterna	 i	de	nordiska	 ländernas	 institutionella	 förhållanden	ansågs	det	 inte	
nödvändigt	att	försöka	uppnå	samma	grad	av	likhet	mellan	de	nordiska	förslagen	
om	 likvidation.239	Av	 de	 aktiebolagslagar	 som	 tillkom	 efter	 1960-talets	 lag-
stiftningssamarbete	 kan	 konstateras	 en	 mängd	 olikheter.	 Enligt	 1976	 års	 AL	
inträdde	 inte	 en	 likvidationsplikt	 när	 viss	 del	 av	 aktiekapitalet	 gått	 förlorat.240		
Den	 norska	 delegationen	 ansåg	 att	 det	 saknades	 behov	 av	 likartade	 regler	 på	
detta	 område	 eftersom	 det	 inte	 anses	 nödvändigt	 att	 ha	 särskilda	 regler	 om	
avveckling	av	insolventa	bolag.	Vidare	uttalade	delegationen:		

”Aksjekapitalen	 bør	 sees	 på	 som	 en	 risikokapital	 fra	 aksjeeiernes	 side	 –	 en	 kapital	 som	
aksjeeieren	 må	 være	 forberedt	 på	 å	 tape.	 Bestemmelser	 om	 oppløsning	 ved	 mindretall-
sbeslutning	eller	om	tvangslikvidasjon	ved	tap	av	aksjekapital	synes	unødig	rigorøse,	og	de	
kan	for	nystartede	selskaper	må	regne	med	å	tape	penger	i	starten.	Det	vil	være	i	strid	med	
aksjeeiernes	 forutsetninger	 om	 et	 mindretall	 i	 så	 fall	 ved	 bruk	 av	 en	 rett…skulle	 kunne	
gjennomtvinge	 oppløsning	 av	 selskapet,	 og	 en	 bestemmelse	 om	 likvidasjonsplikt	 synes	 i	
realiteten	 heller	 ikke	 å	 kunne	 ha	 noen	 særlig	 betydning	 som	 beskyttelse	 for	 selskapets	
kreditorer”.241		

I	förarbeten	motiverades	detta	avsteg	med	att	behovet	av	lika	regler	de	nordiska	
länderna	 emellan	 inte	 var	 lika	 stort	 för	 alla	 de	 frågor	 som	 reglerades	 i	
aktiebolagslagstiftningen.	 Behovet	 av	 samordning	 tycktes	 litet	 när	 det	 avsåg	
likvidation	 av	 ett	 bolag,	men	 betydande	 när	 det	 gällde	 t.ex.	 redovisningsregler	
och	finansieringsformer.242			

5.7.4 Kapitalbrist i allmenne aksjeselskaper 
	
Genom	1995	års	lagändring	trädde	en	helt	ny	bestämmelse	ikraft,	nämligen	9-6a	
§	1976	års	AL.243		Bestämmelsen	tillkom	efter	Norges	antagande	av	EES-avtalen	
och	 såsom	 en	 anpassning	 till	 artikel	 17	 i	 kapitaldirektivet.	 Bestämmelsen	 var	
endast	 tillämplig	 på	 allmenne	 aksjeselskaper,	 vilket	 motsvarar	 det	 svenska	
publika	 aktiebolaget.	 Enligt	 1976	 års	 AL	 hade	 styrelsen	 i	 allmenne	

																																																								
236	NOU	1992:29	s.	39.		
237	Jfr.	ot	prp	nr	36	1993-94	s.	68.	
238	SOU	1971:15,	s	325.	
239	Kommittébetänkande	1969:	A	20	s.	157.	
240	Jfr	117	§	i	SOU	1971:15.	
241	Instilling	om	lov	om	aksjeselskaper	från	1970,	s.	174.	
242	Ot	prp	nr	19	1974-1975	s.	15	f.	
243	Lov	22	desember	1995	nr	80.	
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aksjeselskaper	en	handlingsplikt	när	bolagets	egna	kapital	understeg	hälften	av	
det	 registrerade	 aktiekapitalet.	 Handlingsplikten	 bestod	 av	 att	 styrelsen	 skulle	
tillse	att	en	generalförsamling	hölls	inom	sex	månader	från	det	att	kapitalbristen	
konstaterades.	 På	 generalförsamlingen	 skulle	 styrelsen	 redogöra	 för	 bolagets	
ekonomiska	ställning,	samt	uttala	sig	huruvida	bolaget	borde	träda	i	likvidation	
alternativt	vidta	åtgärder	för	att	lösa	krisen.	

5.7.5 Ersättningsansvar och inte betalningsansvar 
	
11-14	fjärde	ledd	1976	års	AL	skulle	ses	tillsammans	med	283a	§	straffeloven244		
och	 den	 generella	 ersättningsregeln	 15-1	 §	 1976	 års	 AL.	 Av	 dessa	 senare	
bestämmelser	framgick	det	 indirekt	av	 lydelsen	en	uppmaning	för	styrelsen	att	
göra	 något	 när	 bolaget	 led	 en	 kapitalförlust,	 vilket	 vid	 underlåtelse	 kunde	
medföra	ersättnings-	eller	straffansvar.	För	det	fall	bolaget	gick	med	förlust	och	
det	egna	kapitalet	var	så	lågt	att	en	fortsatt	drift	av	verksamheten	riskerade	att	
åsidosätta	 borgenärernas	 intressen	 föreskrev	 283a	 §	 straffeloven	 en	 straff-
sanktionerad	plikt	for	styrelsen	att	begära	bolagets	konkurs.	Bestämmelsen	var	
dock	 endast	 tillämplig	 om	 bolaget	 befann	 sig	 i	 en	 insolvenssituation.245	Vidare	
för	 det	 fall	 bolagets	 fortsatta	 drift	 påförde	 borgenärerna	 skada,	 kunde	 det	
dessutom	 efter	 omständigheterna	 i	 det	 särskilda	 fallet,	 vara	 aktuellt	 att	 ålägga	
styrelsen	ersättningsansvar	enligt	15-1	1976	års	AL.	Av	rättspraxis	framgår	dock	
att	det	skulle	relativt	mycket	 till	 för	att	ett	ersättningsansvar	skulle	bli	aktuellt	
för	styrelsen	för	den	situation	bolaget	hade	ett	lågt	eget	kapital.246			
	
5.8 1997 års aksjelov  

1997	års	AL	är	den	nu	gällande	aktiebolagslagstiftningen	i	Norge.247	1997	års	AL	
är	 ett	 resultat	 av	att	 försöka	närma	sig	EU-lagstiftningen	på	aktiebolagsrättens	
område.248	1997	års	AL	skiljer	sig	i	stor	grad	från	1976	års	AL.	Lagstiftaren	har	
gjort	betydande	 förändringar	 i	både	systematik	och	 formulering,	och	 lagen	bör	
uppfattas	som	mer	utförlig	än	tidigare.249		

Till	skillnad	från	1976	års	lag	regleras	de	två	bolagsformerna	numera	i	två	skilda	
lagar.250	Såsom	skäl	anges	att	olikheterna	blir	mer	tydliga	och	att	domstolen	ges	
möjlighet	 att	 utveckla	 en	 rättspraxis	 vilken	 tillåts	 göra	 skillnad	 mellan	 aksje-
selskaper	 och	 allmenne	 aksjeselskaper.251	Vidare	 förenklar	 denna	 utformning	
det	 rent	 praktiskt	 för	 lagtillämparen,	 som	 utgör	 den	 största	 målgruppen,	 och	
vilken	allra	oftast	saknar	juridisk	kunskap.	Lagstiftaren	har	därmed	frångått	den	
systematik	man	använt	i	1976	års	AL,	i	vilken	det	uppställdes	särregler	i	de	fall	
																																																								
244	Almindelig	borgerlig	Straffelov,	lov	22.	mai.	1902.	
245	NOU	1992:29	s.	38	f.	
246	Ot	prp	nr	36	1993-94	s.	67-68.	
247	Lov	13	juni	1997	nr	44	om	aksjeselskaper.	
248	SOU	2008:49	s.	71.	
249	Ot	prp	nr	19	1974-1975	s.	16	och	Andenæs,	M.	H.,	Aksjeselskaper	og	
Allemennaksjeselskaper,	s.	4.		
250	Förslag	till	reglering	i	två	skilda	lagar	framställdes	i	Innst	O	nr	45	1994-95.	
Allemnnaksjeselskaper	regleras	i	lov	13	juni	1997	nr	45.	
251	Andenæs,	M.	H.,	Aksjeselskaper	og	Allemennaksjeselskaper,	s.	4.	
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det	var	nödvändigt.252	Både	1997	års	AL	och	lov	13	juni	1997	nr	56	om	allmenn-
aksjeselskaper	är	utformade	i	enlighet	med	EU-direktiven.253	Innehållsmässigt	är	
de	två	nya	lagarna	i	stor	grad	identiska.254	

5.8.1 Aktiekapital 
	
Vid	 ikraftträdandet	 av	 1997	 års	 AL	 höjdes	 kapitalkravet	 för	 aksjeselskaper	 till	
100	000	norska	kronor	(3-1	§	AL).	Höjningen	av	kapitalkravet	för	aksjeselskaper	
motiverades	med	att	det	krävdes	en	 inflationsjustering	 sett	 till	 1976	års	AL.255	
Genom	 lagändring	 år	 2012	 sänktes	 däremot	 kapitalkravet	 för	 AS	 till	 30	 000	
norska	kronor.256	Såsom	skäl	anges	att	en	det	fordras	en	anpassning	p.g.a.	andra	
EU-anslutna	 länders	 lagändringar	 utav	 kapitalkravet	 så	 att	 aksjeselskapet	 kan	
förbli	attraktivt,	konkurrenskraftigt	och	tillgängligt	samtidigt	som	det	stimulerar	
företagsamheten	 och	 kan	 bidra	 till	 fler	 nyetableringar.257	Utredningen	 belyste	
även	att	 frivilliga	borgenärer	numera	gör	egna	kreditvärderingar	och	upprättar	
sitt	 egna	 skydd	 genom	 att	 ställa	 olika	 krav	 på	 bolaget,	 t.ex.	 pant	 eller	 krav	 på	
kapital.	 Vad	 gäller	 ofrivilliga	 borgenärer	 uttalar	 kommittén	 att	 det	 formella	
aktiekapitalet	 har	 en	 liten	 betydelse	 och	 att	 den	 norska	 lagstiftningen	
tillhandahåller	andra	sätt	för	att	erhålla	betalning	för	sina	fordringar.		

5.8.2 Tvångslikvidation 
	
Bestämmelser	 om	 likvidation	 återfinns	 i	 16	 kap.	 AL.	 Skäl	 till	 tvångslikvidation	
föreligger	 enligt	 16-15	 §	 1	 st.	 AL	 om	 viss	 bestämmelse	 i	 lag	 eller	 stadgan	
föreskriver	 det	 (p.	 1),	 bolaget	 inte	 har	 anmält	 en	 styrelse	 som	 uppfyller	
lagkraven	(p.	2),	bolag	inte	anmält	revisor	som	uppfyller	lagkraven	(p.	3)	och	om	
bolaget	inte	insänt	den	årsredovisning	som	fordras	(p.	4).	Kapitalbrist	utgör	till	
synes	 inte	 en	 grund	 för	 tvångslikvidation.	 AL	 innehåller	 således	 inga	 formella	
regler	om	tvångslikvidation	på	grund	av	kapitalbrist.258		

I	 förarbeten	 till	 1997	 års	 AL	 förekom	 det	 dock	 förslag	 på	 att	 införa	 regler	
motsvarande	 den	 svenska	 kapitalbristregleringen.	 Det	 uttalades	 att	 styrelsens	
plikter	 inte	var	definierade,	att	gällande	bestämmelser	 inte	sträckte	sig	särskilt	
långt	samt	att	borgenärernas	möjligheter	 till	ersättning	enligt	1976	års	AL	 inte	
var	 tillräckligt	 tillfredställande	 för	 de	 fall	 bolaget	 agerat	 klandervärdigt	 i	 för-
hållande	 till	 borgenärerna	 i	 samband	med	 en	 kapitalförlust.259	Förslaget	mötte	
																																																								
252	A.a,	s.	3	och	NOU	1992:29	s.	40	f.	
253	NOU	1996:3	s.	26	f.	
254	Allemennaksjeselskaper	blev	introducerat	i	norsk	rätt	år	1995	i	led	av	EES-
tillpassningen,	varför	1997	års	lag	var	det	första	givna	tillfället	att	anpassa	lagen.	
255	Ot	prp	23	1996-97	om	lov	om	aksjeselskaper	(aksjeloven)	og	lov	om	
allmennaksjeselskaper	(allmennaksjeselkskaper).		
256	Lov	16.	desember	2011	nr.	63	om	endringer	i	aksjeloven	mv;	Prop	148	L	
2010–2011.	
257	Prop.	148	L	2010–2011	s.	5,	10	och	11-13.	
258	I	NOU	1992:29	s.	188	om	lov	om	aksjeselskaper	uttalar	kommittén	att	
bestämmelsen	inte	skall	uppfattas	som	uttömmande.	Uttalandet	upprepades	
dock	inte	i	NOU	1996:3	som	senare	låg	till	grund	för	AL.	
259	NOU	1992:29	s.	39.	
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dock	omedelbar	kritik	i	senare	förarbeten	som	låg	till	grund	för	1997	års	AL.	Det	
uttalades	bl.a.	att	det	inte	kan	anses	ändamålsmässigt	att	använda	aktiekapitalets	
storlek	som	ett	kriterium,	eftersom	aktiekapitalets	storlek	säger	mycket	lite	om	
vilket	kapital	bolaget	bör	ha	i	förhållande	till	verksamheten.260	

5.8.3 Krav på försvarligt eget kapital 
	
I	3-4	§	AL	stadgas	att	bolaget	alltid	ska	ha	ett	eget	kapital	och	en	likviditet	som	är	
försvarlig	med	hänsyn	till	risken	och	omfattningen	av	verksamheten	i	bolaget.	I	
förarbeten	benämns	regeln	som	”et	generellt	forsvarlighetsprinsipp”.261	3-4	§	AL	
har	 delvis	 att	 tillvarata	 samma	 syfte	 och	 ersätta	 reglerna	 om	 avsättning	 till	
reservfond,	vilka	blev	upphävda	i	och	med	den	nya	lagen.262	

Bestämmelsen	ska	ses	tillsammans	med	3-5	§	AL	som	stadgar	att	styrelsen,	om	
det	kan	antas	att	det	egna	kapitalet	inte	är	försvarligt	med	hänsyn	risken	eller	till	
omfattningen	 av	 företagets	 verksamhet,	 omedelbart	 skall	 överväga	 saken.	
Detsamma	gäller	om	det	kan	antas	att	bolagets	egna	kapital	har	blivit	mindre	än	
hälften	av	aktiekapitalet.	Styrelsen	skall	vid	dessa	situationer	i	god	tid	samman-
kalla	 generalförsamlingen	 och	 lägga	 fram	 en	 rapport	 om	 bolagets	 finansiella	
ställning.	 Om	 det	 konstateras	 att	 företaget	 inte	 har	 tillräckligt	 eget	 kapital	 i	
enlighet	med	3-4	§	AL,	skall	styrelsen	föreslå	åtgärder	för	att	rätta	till	detta.	

Bestämmelsen	 påbjuder	 således	 styrelsen,	 utöver	 då	 det	 egna	 kapitalet	
understiger	hälften	av	aktiekapitalet,	en	handlingsplikt	då	det	kan	antas	att	det	
egna	 kapitalet	 inte	 är	 försvarligt	 med	 hänsyn	 till	 risken	 eller	 med	 hänsyn	 till	
omfattningen	 av	 företagets	 verksamhet.	 Styrelsen	 skall	 då	 ”straks”	 behandla	
frågan.	Handelsplikten	är	avsedd	att	verka	i	förebyggande	syfte	och	tar	sikte	på	
situationer	där	det	finns	en	reell	risk	för	en	bolagsekonomisk	kris.263		

Styrelsens	 handlingsplikt	 upphör	 i	 och	 med	 att	 styrelsen	 framlagt	 förslag	 om	
åtgärd	på	generalförsamlingen.	Härefter	åligger	det	aktieägarna	att	 fatta	beslut	
om	 huruvida	 bolaget	 ska	 vidta	 åtgärder	 för	 rätta	 till	 situationen	 eller	
likvideras.264	Försvarlighetsprincipen	 får	 även	 betydelse	 utöver	 nyss	 nämnda	
handlingsplikt.	Bestämmelsen	begränsar	nämligen	både	styrelsens	och	general-
församlingens	möjligheter	till	att	företa	utdelningar	och	andra	dispositioner.265		

För	 att	 avgöra	 huruvida	 det	 egna	 kapitalet	 är	 försvarligt	 måste	 man	 göra	 en	
helhetsbedömning	med	hänsyn	till	förhållandena	i	det	enskilda	fallet.266	Vad	som	
utgör	 ett	 försvarligt	 eget	 kapital	 för	 ett	 bolag	 utgör	 det	 sannolikt	 inte	 för	 ett	
annat	bolag	med	en	annorlunda	verksamhet.	Det	går	därför	inte	att	ha	en	allmän	
regel	för	alla	bolag,	och	det	är	just	det	begreppet	försvarligt	syftar	till	att	försöka	
lösa.	I	förarbeten	anges	att	det	förhållandet	att	ett	bolag	förlorat	mer	än	hälften	

																																																								
260	Ot	prp	nr	36	1993-94	s.	68	f.		
261	Ot	prp	nr	23	1996-97	s.	51.	
262	A.a,	s.	43-44.	
263	NOU	1996:3	s.	146.	
264	Andenæs,	M.H.,	Aksjeselskaper	og	Allemennaksjeselskaper,	s.	41.	
265	Aarbakke,	M.,	Aksjeloven	og	allmennaksjeloven	med	kommentarer,	s.	43.	
266	Andenæs,	M.H.,	Aksjeselskaper	og	Allemennaksjeselskaper,	s.	39.	
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av	sitt	egna	kapital	är	ett	objektivt	kriterium	som	ger	en	antydning	på	att	bolaget	
har	 ekonomiska	 problem,	 men	 beskriver	 inte	 så	 mycket	 om	 bolagets	 reella	
ekonomiska	ställning.	För	att	uppnå	ett	mer	tillfredställande	skydd	för	bolagets	
borgenärer	krävs	därför	ett	mer	generellt	krav,	såsom	ett	krav	på	försvarligt	eget	
kapital	gör,	vilket	tillåter	en	skönsmässig	värdering	i	det	enskilda	fallet.	Även	vad	
för	slags	bransch	bolaget	är	verksamt	inom	spelar	roll.	Branschen	kan	t.ex.	vara	
utsatt	för	starka	marknadssvängningar	för	tillfället.267	

Vid	 helhetsbedömningen	 ska	 beaktas	 om	det	 egna	 kapitalet	 är	 försvarligt	med	
hänsyn	till	bolagets	likviditet	och	finansiella	ställning	i	övrigt.	I	bedömning	tillåts	
man	således	beakta	andra	faktorer	än	bara	det	egna	kapitalet,	och	får	alltså	lov	
att	 se	 till	 bolagets	hela	kapitalbas.	Exempel	på	 saker	 som	kan	påverka	bedöm-
ningen	är	huruvida	bolaget	har	ansvarfulla	lån,	långsiktig	finansieringsplan	eller	
andra	förhållanden	som	bidrar	till	att	bolaget	har	en	mer	solid	kapitalbas	än	vad	
det	egna	kapitalet	ger	uttryck	för.268	

5.8.4 Styrelsens tillsynsansvar 
	
Styrelsens	 ansvar	 i	 3-4	 och	 3-5	 §§	 AL	 mynnar	 ut	 i	 6-12	 tredje	 ledd	 AL	 om	
styrelsens	 plikt	 att	 hålla	 sig	 à	 jour	 med	 bolagets	 ekonomiska	 ställning	 och	
förpliktelser,	 samt	 tillse	 att	 dess	 redovisning	 och	 kapitalförvaltning	 är	 föremål	
för	 betryggande	 kontroll.	 Styrelsens	 ansvar	 att	 hålla	 sig	 à	 jour	 med	 bolagets	
ekonomiska	ställning	fanns	inte	i	föreskrivet	i	1976	års	AL	fastän	det	kan	sägas	
ha	 följts	av	styrelsens	plikt	att	ändå	göra	så.269	Bestämmelsen	stämmer	 i	övrigt	
överens	 med	 den	 tidigare	 8-7	 §	 1976	 års	 AL	 i	 huvudsak.	 6-12	 §	 AL	 utgör	 en	
precisering	och	konkretisering	av	de	tidigare	reglerna.270		

5.8.5 Ersättningsansvar och inte betalningsansvar 
	
Bestämmelser	om	ersättningsansvar	finns	i	17	kap.	respektive	19	kap.	AL.	I	den	
allmänna	 regeln	 om	 ersättningsansvar	 stadgas	 att	 styrelsen,	 företagsledningen	
och	 aktieägare	 m.fl.	 ska	 ersätta	 skada	 som	 uppstår	 till	 följd	 av	 uppsåt	 eller	
oaktsamhet	(17-1	§	första	ledet	AL).	Denna	bestämmelse	omfattar	överträdelse	
av	 de	 nyligen	 berörda	 3-4,	 3-5	 och	 6-12	 §§	 AL.271	Bestämmelserna	 som	
konkretiserar	 och	 skärper	 styrelsens	 ansvar	 att	 sörja	 för	 en	 tillfredställande	
kapitaltäckning	 får	 betydelse	 vid	 aktsamhetsbedömningen	 i	 17-1	 §	 AL.272		 För	
ansvar	 fordras	 att	 ansvarsgrund	 föreligger,	 den	 skadelidande	 har	 lidit	 en	
ekonomisk	 skada	och	att	det	 föreligger	ett	 adekvat	orsakssamband	mellan	den	
skadelidande	handlingen	och	den	skadelidandes	förlust.	

Genom	 1997	 års	 AL	 har	 reglerna	 om	 ersättningsansvar	 skärpts	 för	 styrelsen	 i	

																																																								
267	Ot	prp	nr	36	1993-94	s.	74.	
268	Ot	prp	nr	23	1996-97	s.	52	och	NOU	1996:3	s.	102.	
269	NOU	1996:3	s.	43.	
270	Ot	prp	nr	23	1996-97	s.	147	och	NOU	1996:3	s.	136-137.	
271	NOU	1996:3	s.	89-90	och	197	och	Andenæs,	M.H.,	Aksjeselskaper	og	
Allemennaksjeselskaper,	s.	525-526.	
272	NOU	1992:29	s.	38.	
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förhållande	 till	 tidigare	 rätt.273	Det	 beror	 huvudsakligen	 på	 lagstiftarens	 avsikt	
att	 utnyttja	 styrelseansvaret	 såsom	 verkningsmedel	 för	 att	 stärka	 reglerna	 om	
skydd	 för	 bolagets	 aktiekapital.274	Lagstiftaren	 betonar	 även	 att	 styrelsens	
ansvar	förväntas	skräpas	i	praxis.275		

	 	

																																																								
273	A.a,	s.	211	och	ot	prp	nr	36	(1993-94)	s.	83		
274	Ot	prp	nr	23	(1996-97)	s.	14	och	ot	prp	nr	36	1993-94	s.	74.	
275	Ot	prp	nr	23	(1996-97)	s.	51.	
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6. Jämförelse - Likheter och skillnader i gällande rätt 

6.1 Nordiska lagstiftarviljan – ett paradigmskifte 

De	 nordiska	 länderna	 har	 uppvisat	 ansträngningar	 att	 närma	 sig	 varandra	 på	
aktiebolagsrättens	område,	både	på	1930-	och	1960-talet	genom	de	två	lagstift-
ningssamarbetena.	 	 Det	 senare	 resulterade	 i	 en	 ny	 lag	 för	 samtliga	 nordiska	
länder	 som	redan	konstaterat	ovan.	 Sedan	dess	har	det	 inte	 skett	någon	 tydlig	
samordning	 de	 nordiska	 länderna	 emellan.	 Istället	 märks	 allt	 fler	 skillnader	
allteftersom	tiden	passerar.	Det	lagstiftningsarbete	som	pågår	idag	är	istället	en	
följd	av	de	nordiska	ländernas	försök	att	närma	sig	och	efterfölja	de	regler	som	
uppställs	 på	 EU-området. 276 	Danmarks	 EU-harmonisering	 började	 redan	 i	
samband	med	dess	inträde	år	1973,	medan	det	dröjde	ytterligare	cirka	tjugo	år	
för	 de	 övriga	 nordiska	 länderna.	 Gemensamt	 för	 de	 nordiska	 länderna	 är	 att	
förarbetena	på	aktiebolagsrättens	område	betonar	ord	som	förenkling,	modern-
isering	och	förtydligande.	Vidare	ger	förarbetena	uttryck	för	lagstiftarnas	vilja	att	
främja	näringsverksamheten	och	skapa	konkurrenskraftiga	aktiebolagslagar.		

I	 ett	 historiskt	 perspektiv	 påstås	 den	 svenska	 aktiebolagsrättsliga	 regleringen	
gått	 från	 missbrukslagstiftning	 till	 att	 ha	 som	 syfte	 att	 underlätta	 och	 främja	
näringsverksamhet.	Detta	torde	vara	gemensamt	för	samtliga	nordiska	länderna,	
inom	 EU	 och	 även	 internationellt.277	Trots	 att	 syftet	 med	 bolagsformen	 alltid	
varit	 att	 främja	 handel	 har	 lagstiftningsarbetet	 präglats	 av	 att	 försöka	 tygla,	
kontrollera	och	motverka	missbruk.	Enligt	Hanna	Almlöf	skedde	ett	paradigms-
kifte	på	1970-talet	och	paradigmskiftet	blev	ännu	 tydligare	på	1990-	och	2000	
talet.278	Aktiebolagsutredningens	uttalande	om	att	aktiebolaget	inte	längre	skulle	
ses	 som	 ett	 ”särskilt	 farligt	 instrument”	 ska	 anses	 stärka	 denna	 uppfattning.279	
Även	 sänkningen	 av	 aktiekapitalet	 lyfts	 fram	 som	 ett	 exempel	 på	 lagstiftarens	
vilja	att	underlätta	och	förenkla	för	företagare	att	starta	och	bedriva	verksamhet	
i	aktiebolagsform.280	Jag	vill	dock	ställa	mig	kritisk	till	denna	uppfattning.	I	varje	
fall	 när	 det	 kommer	 till	 bestämmelserna	 om	 tvångslikvidation	 på	 grund	 av	
kapitalbrist.	 Lagstiftaren	 må	 ha	 bytt	 retorik	 i	 lagförarbeten	 men	 några	 större	
lättnader	 uppvisas	 inte	 i	 praktiken.	 Istället	 har	 lagstiftaren	 skärpt	 bestämmel-
serna	om	tvångslikvidation	på	grund	av	kapitalbrist.	Genom	1975	års	aktiebol-
agsreform	höjdes	minimikapitalet,	det	personliga	betalningsansvaret	utvidgades	
och	 en	 ovillkorlig	 likvidationsplikt	 inträdde	 vid	 rådrumsfristens	 slut.	 Genom	
1983	års	lagändring	skärptes	den	kritiska	kapitalgränsen	till	hälften	från	tidigare	
två	 tredjedelar,	 rådrumsristen	 förkortades	 och	 kapitalbristen	 ansågs	 läkt	 först	
vid	 full	 täckning	 av	 aktiekapitalet.	 Vidare	 genom	 1987	 års	 lagändring	 ålades	
styrelsen	en	skyldighet	att	upprätta	kontrollbalansräkning	redan	vid	misstanke	
om	 kritisk	 kapitalbrist,	 revisorsgranskning	 av	 kontrollbalansräkning	 blev	

																																																								
276	Skog,	R.,	Aktiebolagslagstiftning	i	förändring	-	not	om	pågående	
lagstiftningsarbete	i	de	nordiska	länderna,	SvJT,	s.	42.	
277	Neville,	M.,	Engsig	Sørensen,	K.,	The	regulation	of	companies:	a	tribute	to	Paul	
Krüger	Andersen,	s.	108.	
278	Almlöf,	H.,	Bolagsorganens	reglering	och	dess	ändamålsenlighet	-	En	
aktiebolagsrättslig	studie	om	ägarledda	bolag,	s.	22.	
279	SOU	1971:15	s.	110	och	jfr.	avsnittet	4.6	1975	års	ABL.		
280	Prop.	2009/10:61	s.	9.	
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obligatorisk	och	bestämmelserna	kom	även	att	omfatta	misslyckat	utmätnings-
försök.	 Allt	 detta	 skedde	 under	 en	 tid	 då	 de	 flesta	 länder	 inte	 hade	 några	
särbestämmelser	 för	 det	 fall	 aktiekapitalet	 helt	 eller	 delvis	 hade	 gått	 förlorat.	
Borgenärsskyddet	 tillgodosågs	 istället	 i	 dessa	 länder	 genom	 konkurslagstift-
ningen.281	

6.2 Minimikapitalet 

Gemensamt	 för	 de	 nordiska	 länderna	 är	 att	 samtliga	 valt	 att	 sänka	 minimi-
kapitalet	 till	 följd	 av	 den	 tendens	 inom	 EU	 att	 sänka	 krav	 på	 aktiekapital	 för	
bolagsformer	 som	 motsvarar	 det	 svenska	 privata	 aktiebolaget.	 I	 Frankrike	
uppställs	inte	längre	ett	krav	på	aktiekapital	för	société	á	respnsabilité	limitée.	I	
Storbritannien	gäller	sedan	länge	att	ett	private	limited	liability	company	endast	
behöver	 ett	 pund	 i	 aktiekapital.	 I	 tysk	 aktiebolagsrätt	 har	 en	 ny	 bolagsform	
införts,	nämligen	det	s.k.	unternehmergesellschaft	där	aktiekapitalet	inlednings-
vis	kan	uppgå	 till	en	euro.282	Det	råder	även	enighet	 i	 samtliga	nordiska	 länder	
att	 ett	 lågt	 minimikapital	 gynnar	 nyetableringar	 och	 företagsamhet.	 I	 Norge,	
Danmark	och	Finland	betonas	 att	minimikapitalet	 inte	 längre	utgör	 ett	 fullgott	
borgenärsskydd	 och	 att	 borgenärsskyddet	 istället	 tillgodoses	 utav	 andra	
bestämmelser.	 I	 Sverige	 tenderar	 dock	 lagstiftaren	 bibehålla	 en	 positiv	 syn	 på	
aktiekapitalets	 funktion	 som	 borgenärsskydd.	 Enligt	 Wolfgang	 Schön	 utgör	
bestämmelserna	 om	minimikapital	 den	 svagaste	 länken	 i	 kedjan	 i	 lagstiftarens	
försök	att	skydda	borgenärerna.	Uppfyllandet	av	minimikapitalet	informerar	inte	
borgenärerna	 om	 bolagets	 tillgångar	 och	 förmåga	 att	 betala	 sina	 skulder,	
förutom	 under	möjligtvis	 en	 kort	 period	 efter	 aktiebolagets	 stiftande.283	Enligt	
Jan	Andersson	 saknar	 storleken	på	minsta	 aktiekapital	 en	 funktionell	 koppling	
till	verksamhetens	art,	omfattning	och	risker	och	är	därför	ett	meningslöst	skydd	
för	borgenärerna.284	I	Norge	har	man	 istället	 genom	3-4	 §	AL	valt	 att	 binda	 en	
generell	 försvarlighetsprincip	till	kapitalkravet,	vilken	 innebär	att	bolaget	alltid	
ska	ha	ett	eget	kapital	och	en	likviditet	som	är	försvarlig	med	hänsyn	till	risken	
och	omfattningen	av	verksamheten.	 	 I	 förarbeten	till	2009	års	SL	anförs,	såsom	
skäl	 till	 varför	aktiekapitalet	utgör	ett	dåligt	borgenärsskydd,	att	ett	aktiebolag	
mycket	 väl	 kan	 vara	 underkapitaliserat	 i	 förhållande	 till	 den	 verksamhet	 som	
bolaget	 är	 verksamt	 inom,	 även	 om	 kapitalkravet	 uppfylls.285	I	 dansk	 rätt	 ska	
därför	 styrelsen	 enligt	 115	 §	 SL	 tillse	 att	 bolagets	 kapitalbas	 är	 försvarligt	 vid	
varje	 given	 tidpunkt	 i	 förhållande	 till	 bolagets	 verksamhet,	 d.v.s.	 att	 det	 finns	
tillräcklig	 likviditet	 för	att	uppfylla	bolagets	nuvarande	och	 framtida	åtaganden	
allteftersom	de	förfaller.	Både	Norge	och	Danmark	har	således	valt	att	förstärka	
reglerna	 om	 kapitalkrav	 på	 så	 sätt	 att	 de	 ska	 ges	 en	 bättre	 funktion	 såsom	
borgenärsskydd.	

																																																								
281	SOU	1971:15	s.	327.	
282	Prop.	2009/10:61	s.	7	f.	
283	Schön,	W.,	The	Future	of	Legal	Capital,	Business	Organisation	Law	Review,	s.	
437.	
284	Andersson,	J.	Kapitalskyddet	i	aktiebolag,	s.	58	och	jfr.	Forsebäck,	A.,	Det	
aktiebolagsrättsliga	borgenärsskyddet	i	EU:	hög	tid	för	reform,	JT,	s.	200.		
285	Bet.	1498/2008	om	modernisering	av	selskabsretten,	s.	146.	
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6.3 Bestämmelser på grund av kapitalbrist 

Finland,	 som	 använt	 den	 svenska	 lagmodellen	 och	 har	 haft	 bestämmelser	 om	
tvångslikvidation	på	grund	av	kapitalbrist	för	privata	aktiebolag,	har	påtalat	att	
bestämmelserna	 är	 alltför	 naiva.	 Till	 denna	 kritik	 instämmer	 både	 Norge	 och	
Danmark.	De	utgör	i	praktiken	inte	ett	fullgott	borgenärsskydd	eftersom	bolagets	
försämrade	 ekonomi	 upptäcks	 för	 sent,	 vilket	 oftast	 leder	 till	 konkurs	 som	
istället	åsamkar	borgenärerna	skada.	Vidare	kan	det	inte	anses	ändamålsmässigt	
att	 använda	 aktiekapitalets	 storlek	 som	 ett	 kriterium,	 dels	 för	 att	 kapitalbrist-
reglerna	medför	en	alltför	schematisk	bedömning	som	inte	kan	mäta	insolvens,	
samt	 för	 att	 det	 inte	 anger	 vilket	 kapital	 ett	 bolag	 bör	 ha	 i	 förhållande	 till	
verksamheten.		

Både	 Norge	 och	 Danmark	 har	 ett	 uttryckligt	 krav	 på	 att	 styrelsen	 tillser	 att	
bolaget	 alltid	 har	 försvarligt	 kapital.	 Detta	 tillåter	 att	 bolagets	 försämrade	
ekonomi	 upptäcks	 på	 ett	 tidigare	 stadium	 än	 i	 svensk	 rätt.	 Detta	 eftersom	
styrelsen	har	ett	 ständigt	övervakningsansvar	 till	 skillnad	 från	svensk	rätt	 som	
ålägger	 styrelsen	 en	handlingsplikt	 att	 upprätta	 en	 kontrollbalansräkning	 först	
misstanke	 om	 att	 det	 egna	 kapitalet	 understiger	 den	 kritiska	 kapitalgränsen.	
Förvisso	 framgår	det	direkt	av	8:4	st.	2	ABL	att	 styrelsen	ska	bedöma	bolagets	
ekonomiska	situation	fortlöpande	och	denna	bestämmelse	ska	inte	förringas.	Jag	
vågar	dock	påstå	att	det	ekonomiska	tillsynsansvaret	enligt	norsk	och	dansk	rätt	
innehar	 en	 större	 tyngd	 än	 i	 svensk	 rätt,	 ett	 resultat	 av	 att	 inte	 ha	 några	
bestämmelser	om	tvångslikvidation	på	grund	av	kapitalbrist.	Det	är	trots	allt	en	
av	anledningarna	till	varför	Finland,	Norge	och	Danmark	anser	bestämmelserna	i	
svensk	 rätt	 är	 alltför	 naiva,	 d.v.s.	 eftersom	 dem	 leder	 till	 att	 styrelsen	 tillåts	
avvakta	att	vidta	några	åtgärder	innan	det	egna	kapitalet	understiger	det	kritiska	
kapitalgränsen.		

I	 en	 nordisk	 jämförelse	 framställs	 Sverige	 som	 en	 ålderdomlig	 och	 naiv	
jurisdiktion.	 Det	 framstår	 därför	 som	 en	 aning	 anmärkningsvärt	 att	 detta	
förhållande	inte	rönt	större	uppmärksamhet	i	svenska	förarbeten	och	doktrin.		

I	 Finland	 har	 lagstiftaren	 sedan	 knappt	 ett	 decennium	 uppställt	 ett	 krav	 på	
registeranmälan	 om	 det	 egna	 kapitalet	 är	 negativt.	 Enligt	 Manne	 Airaksinen	
verkar	 bestämmelsen	 ha	 fått	 stort	 genomslag	 i	 Finland.	 En	 fördel	 med	 att	
använda	 sig	 av	 ett	 negativ	 eget	 kapital	 som	måttstock	 är	 att	 styrelsen	 slipper	
fokusera	på	förhållandet	mellan	det	egna	kapitalet	och	aktiekapitalet.	Det	märks	
vidare	 att	 bolagen	 i	 en	 större	 utsträckning	 försöker	 undvika	 ett	 negativt	 eget	
kapital,	 detta	 bl.a.	 beroende	 på	 att	 kreditrating-instituten	 valt	 att	 uppfatta	 ett	
negativt	eget	kapital	som	en	riskfaktor.	En	juridisk	diskurs	har	däremot	uppstått	
i	frågan	om	eller	hur	fort	styrelsen	behöver	göra	en	registeranmälan	för	det	fall	
bolaget	ämnar	åtgärda	situationen.	Det	verkar	vara	möjligt	att	undslippa	att	göra	
en	registeranmälan	om	bolaget	förmår	att	läka	det	negativa	egna	kapitalet	innan	
bolaget	enligt	skyndsamhetskravet	hade	att	göra	en	registeranmälan.286	

Finland	 har	 valt	 att	 fästa	 stor	 vikt	 vid	 nyttjandet	 av	 handelsregistret.	 Det	 har	
visat	sig	att	borgenärerna	fäster	stor	vikt	vid	om	bolagen	enligt	handelsregistret	
har	 kapitalbrist	 eller	 inte.	 Det	 innebär	 att	 de	 potentiella	 borgenärerna	 kan	
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varnas	om	bolagets	ekonomiska	ställning	innan	de	ingår	en	förbindelse.	I	Sverige	
brukas	 inte	 handelsregistret	 på	 samma	 sätt.	 Istället	 torde	 det	 vara	 vanligt	 att	
bolag	företar	en	kreditupplysning	och	utför	en	eventuell	due	dilligence	innan	de	
ingår	en	ny	 förbindelse,	något	 som	medför	 transaktionskostnader.	Det	är	 svårt	
för	mig	att	avgöra	huruvida	ett	användande	av	handelsregistret	såsom	i	Finland	
skulle	få	genomslag	även	i	Sverige	men	jag	tycker	det	är	en	intressant	tanke.		

6.4 Personligt betalningsansvar och ersättningsansvar 

Enligt	 norsk,	 dansk	 och	 finsk	 rätt	 sanktioneras	 kapitalbristreglerna	 med	 det	
generella	skadeståndsansvaret	enligt	aktiebolagslagarna.	Något	strikt	personligt	
betalningsansvar	förekommer	inte	som	i	svensk	rätt.	Det	personliga	betalnings-
ansvaret	 innebär	att	 styrelseledamoten	själv	måste	bevisa	sin	oskuld	 för	att	nå	
ansvarsfrihet.	 I	 övriga	 nordiska	 länder	 är	 det	 istället	 den	 som	gör	 ersättnings-
ansvaret	 gällande	 som	 har	 bevisbördan	 att	 påvisa	 styrelseledamotens	 skuld.	 I	
förarbeten	 till	 1975	 års	 ABL	 utreddes	 huruvida	 det	 skulle	 vara	 lämpligt	 att	
sanktionera	 bestämmelserna	 om	 kapitalbrist	 med	 skadeståndsreglerna	 i	
nuvarande	29	kap.	ABL	 (jfr	4.6.3	Betalningsansvar	och	 inte	ersättningsansvar).	
Frågan	 besvarades	 nekande.	 Lagstiftaren	 valde	 att	 behålla	 det	 personliga	
betalningsansvaret	 eftersom	 det	 konstaterades	 ge	 borgenärerna	 ett	 större	
skydd,	eftersom	skadeståndsreglerna	medför	bevissvårigheter	för	borgenärerna.	
Finland	 har	 påtalat	 att	 det	 personliga	 betalningsansvaret	 är	 oproportionerligt	
strängt.	 Av	 den	 anledningen	 har	 Finland	 aldrig	 haft	 ett	 personligt	 betalnings-
ansvar,	 trots	 att	 man	 haft	 bestämmelser	 om	 tvångslikvidation	 på	 grund	 av	
kapitalbrist.	Min	slutsats	är	att	Sverige	uppställer	ett	starkare	borgenärsskydd	i	
jämförelse	 med	 de	 övriga	 nordiska	 länderna,	 vilka	 uppfattar	 den	 svenska	
ansvarsmodellen	som	alltför	betungande.	

6.5 En lag - två bolagsformer 

Sverige,	Danmark	och	Finland	reglerar	de	två	aktiebolagsformerna	i	samma	lag	
medan	Norge	har	valt	att	hålla	isär	dem	genom	två	skilda	lagar.		

Jan	Andersson	nämner	en	rad	för-	och	nackdelar	med	en	aktiebolagslag	för	både	
privata-	 och	publika	 aktiebolag.	Bland	 fördelarna	kan	nämnas	att	 lagstiftnings-
processen	 blir	 enklare	 eftersom	 det	 endast	 krävs	 en	 utredning	 istället	 för	 två,	
kostnaderna	 för	 lagstiftaren	 blir	 lägre,	 många	 regler	 kan	 göras	 tillämpliga	 på	
båda	bolagsformerna	och	rättsutvecklingen	i	form	av	rättspraxis	och	doktrin	kan	
fungera	 som	 en	 slags	 ”gap	 filling”,	 d.v.s.	 eventuella	 oklarheter	 och	 hålrum	 i	
lagstiftningsprodukten	 kan	 utfyllas	 gemensamt	 för	 båda	 bolagsformer	 och	
därigenom	åstadkomma	rättslig	förutsebarhet.287	

Eftersom	 ABL	 är	 tillämplig	 på	 allt	 ifrån	 det	 lilla	 enmansbolaget	 till	 det	 stora	
börsnoterade	publika	aktiebolaget	måste	lagstiftaren	därför	beakta	och	anpassa	
ABL	efter	samtliga	företags	och	intressenters	behov.	Att	det	medför	svårigheter	
för	lagstiftaren	behöver	man	knappast	påpeka	för	att	förstå,	men	det	är	likväl	så	
noga	 att	 betona.	 Det	 är	 ett	 oundvikligt	 problem	 att	 det	 finns	 risk	 för	 en	
överreglering	 av	 vissa	 bolag,	 och	 allra	 störst	 risk	 för	 de	mindre	 företagen.	 En	
																																																								
287	Andersson,	J.,	ABL-Monsters	Inc.?-	Ett	standardkontrakuellt	perspektiv	på	ABL	
och	förslaget	till	SPE-bolag,	Juridisk	publikation,	s.	89.	
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följd	 av	 denna	 överreglering	 är	 att	 lagstiftningen	 blir	 mera	 komplicerad	 att	
tillämpa	än	 vad	den	behöver	 vara	 för	 vissa	 företag.	 En	konsekvens	 av	detta	 är	
högre	 transaktionskostnader.288	Eftersom	 ABL	 gäller	 för	 både	 privata	 och	
publika	aktiebolag	 torde	det	ur	ett	 standardkontraktsperspektiv	vara	sannolikt	
att	 ABL	 inte	 överensstämmer	 mot	 vad	 parterna	 i	 ett	 privat	 aktiebolag	 hade	
avtalat	 om,	 om	 de	 hade	 om	 de	 hade	 övervägt	 spörsmålet,	 hade	 fullständig	
information	och	transaktionskostnader	saknades.		

I	 Sverige	 har	 den	 svenska	 lagstiftaren	 alltsedan	 1990-talet	 i	 betydande	
utsträckning	 implementerat	 direktiv	 som	 kommit	 att	 gälla	 båda	 bolagsformer,	
trots	att	det	egentligen	enbart	omfattar	endera	bolagskategorin.	Såsom	motive-
ring	 för	 detta	 anger	 lagstiftaren	 att	 det	 saknas	 skäl	 att	 ha	 olika	 regler	 i	 det	
hänseende	 som	 ett	 visst	 direktiv	 reglerar	 för	 publika	 aktiebolag	 respektive	
privata	 aktiebolag.	 En	 sådan	 motivering	 föranleder	 dock	 läsaren	 att	 tro	 att	
samma	regler	är	motiverade	för	båda	bolagsformer.	Så	är	dock	inte	fallet.	Om	ett	
visst	direktiv	enbart	gäller	för	publika	aktiebolag,	t.ex.	andra	bolagsdirektivet,	är	
utgångspunkten	att	det	inte	även	är	tillämpligt	på	privata	aktiebolag.	Anledning-
en	till	varför	ett	direktiv	är	tillämpligt	för	endast	den	ena	bolagsformen	är	för	att	
det	 är	 särskilt	 anpassat	 och	 utformat	 för	 just	 den	 bolagsformen.	 Publika	
aktiebolag	 kan	 lättare	 bära	 de	merkostnader	 som	 en	 ogrundad	 lagstiftning	 för	
med	 sig.	 För	 privata	 aktiebolag	 förhåller	 det	 sig	 dock	 annorlunda.	 Varje	
kostnadsökning	 som	 ogrundad	 lagstiftning	 ger	 upphov	 till	 försämrar	 bolagets	
konkurrenskraft	 i	en	internationell	konkurrens,	vilket	är	ett	resultat	av	lagstift-
arens	lathet.289	

	 	

																																																								
288	A.a,	s.	91.	
289	A.a,	s.	90.	
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7. Avslutande mening	

7.1 Styrelsearbetet 

Vid	en	jämförelse	av	de	nordiska	ländernas	aktiebolagslagstiftning	finns	det	inga	
tydliga	 faktorer	 som	 kan	 utröna	 att	 den	 ena	 lagen	 är	mer	 betungande	 än	 den	
andra,	sett	till	arbetsbelastningen	för	styrelsen.	Ur	ett	ersättningsperspektiv	går	
det	dock	 att	 konstatera	 att	 Sverige	 anses	mera	betungande	 för	 styrelsearbetet.	
Svensk	 rätt	 är	 ensam	 om	 att	 stipulera	 särskilda	 ansvarsbestämmelser	 för	
kapitalbristreglerna.	 Vidare	 är	 det	 personliga	 betalningsansvaret	 strikt,	 vilket	
innebär	 att	 styrelseledamoten	 själv	 har	 att	 bevisa	 sin	 oskuld	 för	 att	 vinna	
ansvarsfrihet.	 I	 övriga	 nordiska	 länder	 är	 det	 istället	 den	 som	gör	 ersättnings-
ansvaret	 gällande	 som	 har	 bevisbördan	 för	 styrelseledamotens	 skuld.	 En	
styrelseledamot	löper	därför	en	större	risk	att	ådra	sig	ansvar	enligt	svensk	rätt	
och	vid	en	jämförelse	torde	det	sammantaget	anses	mer	avskräckande	att	sitta	i	
en	svensk	styrelse.		

7.2 Borgenärsskyddet och aktieägarskyddet 

Jag	 väljer	 i	 detta	 avsnitt	 att	 behandla	 både	 borgenärsskyddet	 och	 aktieägar-
skyddet.	 Detta	 eftersom	 det	 förevarande	 förhållandet	 många	 gånger	 fungerar	
som	 en	 vågskål.	 I	 de	 delar	man	 tar	 från	 borgenärsskyddet	 så	 ökar	man	 aktie-
ägarskyddet	och	vice	versa.	

I	förarbeten	till	2010	års	sänkning	av	kapitalkravet	uttalas:	

”Bestämmelser	 om	 minimigräns	 för	 aktiekapitalet	 och	 om	 kapitalskydd	 kan	 vidare	 ha	
betydelse	genom	att	utgöra	en	garanti	 som	gäller	kollektivt	 för	nuvarande	och	 framtida	
borgenärer.	Vidare	kan	bestämmelserna	ses	som	ett	standardkontrakt	för	alla	borgenärer.	
Detta	kan	frångås	av	de	anpassande	borgenärerna	i	det	enskilda	fallet	om	det	är	önskvärt	
med	 hänsyn	 till	 bolagets	 verksamhet.	 I	 avsaknad	 av	 bestämmelserna	 skulle	 individuella	
överenskommelser	krävas	i	större	utsträckning,	vilket	skulle	innebära	ökade	transaktions-
kostnader	för	både	de	bolag	och	de	borgenärer	som	träffar	avtal”.290	

Om	 aktiebolagslagen	 var	 utformat	 som	 ett	 standardkontrakt	 så	 att	 det	
tillhandahöll	ett	tillfredställande	borgenärsskydd	så	skulle	det	saknas	skäl	till	att	
komma	överens	om	individuella	överenskommelser.	Så	är	dock	inte	fallet	 inom	
näringslivet	 idag.	 Istället	 torde	 det	 i	 stor	 utsträckning	 vara	 vanligt	 att	 borgen-
ärerna	 tvingas	 reglera	 mellanhavanden	 med	 motparten.	 Det	 tyder	 på	 att	
borgenärerna	 inte	 förlitar	 sig	 ensamt	 på	 det	 borgenärsskydd	 som	 aktiebolags-
lagen	 är	 tänkt	 att	 tillhandahålla.	 Genom	 att	 parterna	 tvingas	 förhandla	 villkor	
och	upprätta	kontrakt	medför	detta	transaktionskostnader	för	både	bolagen	och	
borgenärerna.	Det	kan	 t.ex.	 röra	sig	om	en	 leverantör	som	kräver	återtagande-
förbehåll	eller	ett	leasingkontrakt	eller	kreditgivare	som	kräver	personlig	borgen	
eller	annan	säkerhet.	Vissa	borgenärer	har	dock	 inte	möjlighet	att	genom	avtal	
reglera	sina	mellanhavanden	och	därigenom	begränsa	de	risker	som	är	förenade	
med	anspråk	mot	bolaget.	Exempel	på	detta	är	staten	som	har	skatteanspråk	på	
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bolaget.	Vidare	kan	det	vara	en	borgenär	som	av	t.ex.	okunnighet,	bristande	vilja	
eller	information	inte	kan	skaffa	relevant	säkerhet.291	

Bestämmelserna	om	kapitalbrist	syftar	till	att	primärt	skydda	borgenärerna,	dels	
såsom	varningsintresse	för	de	potentiella	borgenärerna	och	dels	såsom	avveck-
lingsintresse	 för	 de	 befintliga	 borgenärerna.	 Vad	 gäller	 varningsintresset	 så	
föreskrivs	 inte	 en	 skyldighet	 för	 styrelsen	 eller	 bolaget	 att	 varna	 potentiella	
borgenärer	 om	 bolagets	 ekonomiska	 ställning	 innan	 de	 ingår	 en	 förbindelse.	
Enligt	 Stefan	 Lindskog	 varnas	 dock	 de	 potentiella	 borgenärerna	 genom	 själva	
likvidationsförfarandet	 i	 samband	med	 att	 likvidatorn	 söker	 borgenärerna	 (jfr.	
25:34	 ABL).	 Min	 uppfattning	 är	 att	 borgenärerna	 varnas	 i	 ett	 för	 sent	 stadie.	
Borgenärerna	 borde	 ges	 rättighet	 att	 bli	 uppmärksammade	 redan	 då	 det	 kan	
konstateras	 att	 bolaget	 understiger	 den	 kritiska	 kapitalgränsen.	 I	 ett	 stort	
börsnoterat	 aktiebolag	 skulle	 naturligtvis	 detta	 förhållande	 uppmärksammas	 i	
media	och	sprida	sig	som	en	löpeld.	Situationen	är	däremot	en	helt	annan	för	det	
lilla	 enmansbolaget.	 En	 bättre	 lösning	 vore	 därför	 att	 använda	 sig	 av	 ett	
handelsregister	såsom	man	gör	i	Finland.	I	handelsregistret	skulle	det	kunna	stå	
svart	 på	 vitt	 huruvida	 bolaget	 befinner	 sig	 i	 kapitalbrist.	 Detta	 är	 en	 värdefull	
information	för	den	som	avser	att	ingå	en	ny	förbindelse.	En	annan	lösning	skulle	
kunna	 vara	 att	 styrelsen	 ålades	 att	 underrätta	 borgenären	 om	 bolagets	
ekonomiska	ställning	i	samband	med	att	bolaget	ingår	ett	nytt	avtal	överstigande	
ett	 visst	 belopp,	 lämpligen	 hälften	 av	 det	 registrerade	 aktiekapitalet.	 Om	
borgenären	därmed	uppvisar	en	viss	 tveksamhet	 till	 att	 ingå	en	ny	 förbindelse	
skulle	 bolaget	 bli	 tvunget	 att	 redogöra	 för	 en	 handlingsplan	 innehållande	 de	
åtgärder	man	avser	att	vidta	för	att	råda	bot	på	kapitalbristen.	Handlingsplanen	
skulle	fungera	som	ett	beslutsunderlag	för	borgenären	som	därefter	ges	möjlig-
heten	att	frivilligt	ingå	avtalet.		

I	 dansk,	 finsk	 och	 norsk	 rätt	 föreligger	 inte	 en	 likvidationsplikt.	 Det	 gör	 det	
däremot	i	svensk	rätt.	På	så	sätt	kan	det	antas	att	avvecklingsintresset	tillgodo-
ses	på	ett	bättre	sätt	i	svensk	rätt.	Det	kan	däremot	anses	en	aning	naivt	att	påstå	
att	 befintliga	 borgenärer	 enbart	 har	 ett	 avvecklingsintresse.	 För	 det	 fall	 en	
borgenär	finner	ett	bolag	livsdugligt	kan	borgenärerna	istället	vara	intresserade	
av	att	vilja	vidta	adekvata	åtgärder	för	att	vända	verksamheten	och	öka	det	egna	
kapitalet.	 Borgenärerna	 ges	 dock	 inte	 inflytande	 att	 åstadkomma	 varken	 ett	
beslut	om	detta	eller	vilka	åtgärder	som	ska	vidtas.	Inflytandet	ligger	hela	tiden	i	
händerna	hos	aktieägarna	som	antingen	kan	välja	att	 frivilligt	 likvidera	bolaget	
eller	vidta	åtgärder	för	att	öka	det	egna	kapitalet.	Väljer	aktieägarna	att	besluta	
om	frivillig	likvidation	upphör	bolaget	utan	att	borgenärerna	kan	påverka	detta,	
och	 väljer	 aktieägarna	 att	 vidta	 åtgärder	 för	 att	 öka	 det	 egna	 kapitalet	 ges	
borgenärerna	 ingen	möjlighet	att	påverka	vilka	slags	åtgärder	som	skall	vidtas.	
Misslyckas	 försöket	 att	 öka	det	 egna	kapitalet	 beslutar	 aktieägarna	om	 frivillig	
likvidation	 på	 den	 andra	 kontrollstämman	 eller	 så	 beslutar	 domstolen	 om	
tvångslikvidation.	 Aldrig	 någonsin	 ges	 borgenärerna	 något	 inflytande	 under	
detta	 förfarande	 som	 riskerar	 att	 skapa	 en	 kapitalförstöring.	 Det	 är	 först	 om	
företagsrekonstruktion	beslutas	som	borgenärerna	ges	möjlighet	till	inflytande	i	
bolagets	 förhållanden.	Det	 ska	 betonas	 om	 en	 företagsrekonstruktion	 beslutas.	
Förutsättningen	 för	 att	 få	 till	 stånd	 en	 företagsrekonstruktion	 är	 att	 det	 kan	

																																																								
291	A.a	



66	
	

antas	 att	 gäldenären	 inte	 kan	 betala	 sina	 förfallna	 skulder	 eller	 att	 sådan	
oförmåga	inträder	inom	kort	(2:6	lag	(1996:764)	om	företagsrekonstruktioner).		
Enligt	 min	 mening	 är	 detta	 onödigt	 sent	 eftersom	 både	 bolagets	 och	
borgenärernas	utsikter	normalt	försämrats	avsevärt	i	detta	stadie.	I	denna	del	är	
det	tydligt	att	ABL	inte	fungerar	som	ett	standardkontrakt	och	en	spegelbild	av	
vad	 två	 parter	 hade	 avtalat	 om,	 om	 de	 hade	 övervägt	 spörsmålet,	 hade	
fullständig	information	och	transaktionskostnader	saknades.		

Varför	 ges	 inte	 borgenärerna	 något	 inflytande?	 Trots	 att	 kapitalbristreglerna	
primärt	 syftar	 till	 att	 skydda	 borgenärerna	 anses	 även	 aktieägarna	 utgöra	 ett	
skyddsföremål.	 När	 det	 kan	 konstateras	 att	 bolagets	 ekonomiska	 ställning	
försämras	 har	 aktieägarna	 ett	 rådrumsintresse,	 vilket	 innebär	 att	 aktieägarna	
önskar	tid	att	hinna	vidta	åtgärder	för	att	rädda	verksamheten	innan	det	är	för	
sent.	 Denna	 åtta	 månader	 långa	 rådrumsfristen	 ska	 tillse	 att	 aktieägarna	 får	
möjlighet	till	just	det.	De	löper	risken	att	förlora	hela	sin	kapitalinsats	varför	det	
finns	 ett	 intresse	 i	 att	 återbära	 en	 del	 av	 den	 resterande	 kapitalinsatsen	
alternativt	vidta	åtgärder	för	att	få	verksamheten	på	fötter	igen.		
	
Gemensamt	 för	 Sverige,	 Norge	 och	 Danmark	 är	 aktieägarna	 ensamt	 har	
inflytande	över	vilka	åtgärder	som	ska	vidtas	för	att	öka	det	egna	kapitalet	eller	
huruvida	 bolaget	 ska	 likvideras.	 Däremot	 uppställer	 selskabsloven	 i	 Danmark	
inte	 några	 krav	 på	 vilka	 åtgärder	 som	måste	 vidtas	 eller	 vilka	 tidsfrister	 som	
måste	iakttas.	Det	ger	bolaget	en	större	frihet.			

7.3 Avsaknad av aktiekapital och wrongful trading 

I	 samband	 med	 sänkningen	 av	 kapitalkravet	 till	 50	 000	 kronor	 övervägdes	
huruvida	man	 bör	 se	 över	 reglerna	 om	 tvångslikvidation	 på	 grund	 av	 kapital-
brist.	I	förarbetet	uttalas:	

”Vid	en	låg	nivå	på	aktiekapitalet	är	det	särskilt	viktigt	att	det	finns	verkningsfulla	regler	
som	 förhindrar	 att	 aktieägarna	 på	 ett	 vårdslöst	 och	 för	 borgenärerna	 skadligt	 sätt	
fortsätter	 att	 driva	 verksamheten,	 eftersom	 aktieägarna	 då	 själva	 endast	 riskerar	 ett	
mindre	belopp.	Den	föreslagna	sänkningen	av	kravet	på	aktiekapital…	gör	en	översyn	av	
tvångslikvidationsreglerna	befogad	(jfr	SOU	2008:32	s.	216	 f.	och	SOU	2009:34	s.	265	 f.).	
Det	 är	 inte	 aktuellt	 att	 avskaffa	 reglerna	 utan	 att	 det	 finns	 ett	 annat	 regelverk	 som	
motverkar	att	bolagets	ledning	och	ägare	vårdslöst	fortsätter	att	bedriva	förlustbringande	
rörelse.	Mot	denna	bakgrund	och	då	bestämmelserna	om	tvångslikvidation	bedöms	fylla	en	
funktion	även	vid	en	lägsta	tillåtna	aktiekapitalnivå	om	50	000	kr	föreslår	regeringen	inga	
lagändringar	i	detta	sammanhang.	Regeringen	avser	att	återkomma	till	frågan	senare”.292	

Av	 följande	 uttalande	 kan	 man	 dra	 slutsatsen	 att	 en	 ytterligare	 sänkning	 av	
aktiekapitalet	 sannolikt	 resulterar	 i	 en	 översyn	 av	 tvångslikvidationsreglerna.	
Bedöms	vid	en	sådan	översyn	tvångslikvidationsreglerna	inte	utgöra	ett	fullgott	
skydd	 för	 borgenärerna	 behöver	 lagstiftaren	 blicka	 åt	 andra	 regelverk.	Den	 av	
kommissionen	tillsatta	expertgruppen,	High	Level	Group,	rekommenderade	i	sin	
rapport	det	engelska	ansvarsinstitutet	Wrongful	trading.	I	rapporten	uttalas:		

																																																								
292	Prop.	2009/10:61	s.	12	f.	
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”It	 would	 protect	 creditors	 without	 overly	 restricting	 companies	 and	 their	 directors,	 as	
they	 can	 and	 must	 make	 their	 own	 choice	 in	 case	 of	 –	 foreseeable,	 not	 yet	 actually	
imminent	-	insolvency	whether	to	attempt	to	rescue	the	company	or	put	it	into	liquidation.	
A	European	wrongful	trading	rule	would	enhance	creditors’	confidence	and	their	willing-
ness	to	do	business	with	companies”.293		

Wrongful	trading	syftar	till	att	motverka	att	styrelseledamöterna	i	företag	som	är	
nära	insolvens	tar	större	risker	i	hopp	om	att	vända	på	bolagets	ekonomiska	
situation.	Wrongful	trading	ger	därmed	styrelseledamöter,	vars	tankegångar	går	
mot	ett	mer	riskfullt	beteende,	ett	incitament	till	att	beakta	borgenärernas	
intressen.294		

Wrongful	trading	tar	fäste	i	sec.	214	IA.295	Bestämmelsen	tar	sikte	på	att	ålägga	
styrelsen	att	fokusera	på	bolagates	möjligheter	att	undvika	insolvens	i	framtiden,	
snarare	än	 fokusera	på	 företagets	nuvarande	ekonomiska	situation.296	Ansvars-
regeln	tvingar	därför	styrelsen	att	agera	tidigare	än	i	jämförelse	med	bestämmel-
serna	om	tvångslikvidation	på	grund	av	kapitalbrist.	För	att	en	styrelseledamot	
ska	bära	ansvar	krävs	att	han	insett	eller	bort	inse	”that	there	was	no	reasonable	
prospect	 that	 the	 company	would	avoid	going	 into	 insolvent	 liquidation”	 och	 att	
han	 vid	 denna	 kritiska	 tidpunkt	 inte	 vidtagit	 åtgärder	 för	 att	 minimera	 ”the	
potential	 loss	 to	 the	 company’s	 creditors”	 (sec.	 214(3)	 IA). 297 	För	 att	 en	
styrelseledamot	ska	undslippa	betalningsansvar	krävs	att	han,	efter	att	ha	nåtts	
av	 insikten	 om	 att	 bolaget	 kommer	 bli	 insolvent,	 agerat	 utifrån	 att	 minimera	
borgenärernas	potentiella	 förluster.	Med	andra	ord	 får	 företaget	 endast	 lov	 att	
fortsätta	verksamheten	om	en	sådan	drift	gynnar	borgenärerna.		
	
Huruvida	 en	 styrelseledamot	 bör	 kommit	 till	 insikt	 om	 att	 bolaget	 sannolikt	
kommer	 bli	 insolvent	 samt	 vilka	 åtgärder	 som	 borde	 vidtagits	 av	 densamme,	
görs	i	en	fri	helhetsbedömning	utifrån	omständigheterna	i	det	enskilda	fallet.298	
Vid	bedömningen	skall	man	utgå	 ifrån	en	aktsam	och	skötsam	person	med	 lika	
stor	 expertis,	 kunskap	 och	 erfarenhet	 som	 styrelseledamoten	 i	 fråga.	 Ersätt-
ningsbeloppet	skall	motsvara	den	minskning	av	bolagsförmögenheten	som	skett	
från	 den	 tidpunkt	 då	 avvecklingsförfarandet	 bort	 inledas	 till	 dess	 detta	 för-
farande	faktiskt	påbörjades	eller	att	bolaget	försattes	i	konkurs.299	Enligt	engelsk	
rätt	anses	ett	bolag	insolvent	enligt	sec.	123(1)(e)	IA	när	bolaget	inte	kan	betala	
sina	skulder	allteftersom	dem	förfaller	till	betalning	och	enligt	sec.	123(2)	IA	när	

																																																								
293	High	Level	Group,	Report	of	the	high	level	group	of	the	company	law	experts	on	
a	modern	regulatory	framework	for	company	law	in	Europe,	2002,	s.	69.	
294	Davies,	P.	L.,	Worthington,	S.,	Gower	and	Davies	principles	of	modern	company	
law,	s.	230.	
295	Insolvency	Act	1986	(c.	45).	
296	Hannigan,	B.,	Company	Law,	s.	654.	
297	Dotevall,	R.,	Etableringsfriheten	för	aktiebolag	och	skyddet	för	
bolagsborgenärer,	SvJT,	s.	889	f.		
298	Kershaw,	D.,	Company	Law	in	context,	s.	734.	
299	Dotevall,	R.,	Etableringsfriheten	för	aktiebolag	och	skyddet	för	
bolagsborgenärer,	SvJT,	s.	890.	
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bolagets	tillgångar	understiger	bolagets	skulder.300		
Tilläggas	bör	att	det	för	att	kunna	göra	gällande	ansvar	förutsätts	att	bolaget	i	ett	
senare	led	också	försätts	i	likvidation.		

Den	kritik	som	tillskrivs	Wrongful	trading	är	de	bevissvårigheter	som	följer	utav	
att	lyckas	visa	på	att	styrelseledamoten	agerat	felaktigt.	Rättspraxis	innehåller	än	
mycket	få	fällande	domar.	

7.4 Tendenser till wrongful trading i svensk rätt? 

Det	 går	 att	 diskutera	 om	 man	 i	 svensk	 rätt	 redan	 börjat	 se	 till	 lösningar	
inspirerade	 av	 Wrongful	 trading.	 I	 NJA	 2014	 s.	 948	 använder	 sig	 Högsta	
domstolen	av	begreppet	”risk”,	vilket	är	centralt	inom	Wrongful	trading.	Högsta	
domstolen	 uttalade	 i	 sitt	 beslut	 att	 en	 styrelseledamot	 som	 har	 underlåtit	 att	
vidta	åtgärd	som	avses	i	25:18	ABL	inte	är	solidariskt	ansvarig	med	bolaget	för	
förpliktelser	 som	 uppkommit	 för	 bolaget	 under	 den	 tid	 som	 underlåtenheten	
består	(ansvarsperioden),	när	borgenären	har	haft	vetskap	om	underlåtenheten	
och	inte	har	förbehållit	sig	rätten	att	göra	det	solidariska	ansvaret	gällande.		
	
Högsta	domstolen	grundade	sitt	beslut	på	att	borgenären	får	anses	vara	”beredd	
att	ta	risken”	när	borgenären	 ingår	en	 förbindelse	med	vetskap	om	motpartens	
ekonomiska	ställning.	Eftersom	ett	samtycke	till	risken	därmed	vaggar	in	aktie-
bolaget	i	tron	om	att	borgenären	godtar	risken	kan	det	inte	anses	förenligt	med	
medansvarets	 påtryckningsfunktion.	 Borgenären	 godtar	 så	 att	 säga	 risken	 och	
fråntas	därför	sitt	skyddsintresse.		
	
Högsta	 domstolens	 dom	 innebär	 ett	 reduktionsslut,	 d.v.s.	 ett	 inskränkande	 av	
reglernas	tillämplighetsområde.301		
	
Av	 den	 skiljaktiga	 meningen	 framgår	 kritik	 mot	 detta	 beslut.	 De	 skiljaktiga	
uttalade	att	styrelseledamoten	ska	anses	medansvarig	för	bolagets	förpliktelser	
under	den	tid	underlåtenheten	består,	även	när	fordringsägaren	hade	kännedom	
om	underlåtenheten	när	fordran	uppkom.	Detta	eftersom	lagen	är	tydlig	i	denna	
sak	och	att	domstolen	därför	inte	utan	godtagbara	skäl	kan	avvika	från	lydelsen.		
Vidare	 uttalade	 de	 skiljaktiga	 att	 ”en	 förändring	av	rättsläget	bör	 i	 stället	 ske,	 i	
den	mån	det	bedöms	motiverat,	genom	lagstiftning”.		
	
Det	är	anmärkningsvärt	att	Stefan	Lindskog,	som	var	en	av	justitieråden,	tidigare	
uttalat	 att	 han	 finner	 tillfredställelse	om	bestämmelserna	om	 tvångslikvidation	
på	grund	av	kapitalbrist	avskaffas.302		

Min	 slutsats	 av	NJA	 2014	 s.	 948	 är	 att	Högsta	 domstolen	 försöker	 rätta	 till	 en	
brist	 i	 svensk	 rätt.	 Denna	 uppgift	 borde	 enligt	 min	 mening	 inte	 åligga	 våra	
domstolar,	utan	lagstiftaren.	

	 	
																																																								
300	Bachner,	T.,	Creditor	Protection	in	Private	Companies:	Anglo-German	
persoectives	for	a	European	Legal	Discourse,	s.	47.	
301	Zetterström,	S.,	Juridiken	och	dess	arbetssätt,	s.	86	f.	
302	Lindskog,	S.,	Kapitalbrist	i	aktiebolag,	s.	5.	
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8. Käll- och litteraturförteckning 

Offentligt	tryck	

Lagförarbeten	

SOU	1941:9		 	 Lagberedningens	förslag	till	lag	om	aktiebolag	m.m.	

SOU	1971:15	 		 Förslag	till	aktiebolagslag	m.m.	

SOU	1992:83			 Aktiebolagslagen	och	EG	

SOU	1999:36			 Likvidation	av	aktiebolag	

SOU	2008:49			 Aktiekapital	i	privata	aktiebolag	

SOU	2009:34			 Förenklingar	i	aktiebolagslagen	m.m.	

LU	1982/83:16			 Om	vissa	aktiebolagsrättsliga	frågor	

2001/02:	LU11			 Associationsrättsliga	frågor	

Riksdagsbehandling	

Prop.	1973:93			 Förslag	till	lag	om	konvertibla	skuldebrev	m.m.	

Prop.	1975:103			 Förslag	till	ny	aktiebolag	m.m.		

Prop.	1979/80:143			Förslag	till	ny	lagstiftning	om	handelsbolag	m.m.	

Prop.	1982/83:94			 Om	ändrade	regler	för	beskattning	av	näringsbidrag,	m.m.	

Prop.	1987/88:10			 Förslag	till	lag	om	styrelserepresentation	för	de	
privatanställda,	m.m.	

Prop.	1990/91:198			Om	vissa	ändringar	i	aktiebolagslagen	

Prop.	1993/94:196			Ändringar	i	aktiebolagslagen	(1975:1385)	m.m.	

Prop.	2000/01:150			Likvidation	av	aktiebolag	m.m.	

Prop.	2004/05:85		 Ny	aktiebolagslag	

Prop.	2009/10:61			 En	sänkning	av	kapitalkravet	för	privata	aktiebolag	

Utländskt	offentligt	tryck	

Danmark	
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Betænkning	nr.	362/1964	om	revision	af	aktieselskabslovsgivningen	

Betænkning	nr.	540/1969	om	en	fællesnordisk	aktieselskabslovgivning	

Betænkning	nr.	1251/1993	om	forenknling	av	anpartsselskabsloven	

Betænkning	1498/2008	om	modernisering	af	selskabsretten	

Lovforslag	170	om	lov	om	aktie-	og	anpartsselskaber	

Finland		

Kommittébetänkande	1969:	A	20	

RP	89/1996	rd			 Förslag	till	lagar	om	ändring	av	lagen	om	aktiebolag	och	
vissa	lagar	som	har	samband	med	den	

RP	69/2000	rd			 Förslag	till	lag	om	ändring	av	lagen	om	aktiebolag	och	vissa	
lagar	som	har	samband	med	den	

RP	35/2004	rd			 Om	ändring	av	vissa	övergångsbestämmelser	i	en	lag	om	
ändring	av	lagen	om	aktiebolag		

RP	109/2005	rd   Förslag	till	ny	lagstiftning	om	aktiebolag	

RP	103/2007	rd			 Förslag	till	associationslagstiftning	om	gränsöverskridande	
fusioner	och	delningar	i	bolag	med	begränsat	ansvar	

Norge	

Instilling	om	lov	om	aksjeselskaper	från	1970.	

Innst	O	nr	45	1994-95	

NOU	1992:29			 	 Lov	om	aksjeselskaper	

NOU	1996:3			 	 	 Ny	aksjelovgivning	

Ot	prp	nr	4	for	1957			 Om	lov	om	aksjeselskaper	m.v.		

Ot	prp	nr	19	1974-1975			 Om	lov	om	aksjeselskaper	

Ot	prp	nr	36	1993-94			 Om	lov	om	aksjeselskaper	(aksjeloven)	

Ot	prp	nr	23	1996-97			 Om	lov	om	aksjeselskaper	(aksjeloven)	og	lov	om	
allmennaaksjeselskaper	(allmennaksjeloven)	

Ot	prp	nr	55	2005/2006			 Om	lov	om	endringer	i	aksjelovgivningen	mv.	

Prop.	148	L	2010–2011			 Om	endringer	i	aksjeloven	mv.	
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Bilaga 1 - Korrespondens med Manne Airaksinen 
Den	21	oktober	2015	kl.	15:32	skrev	Manne	Airaksinen	följande:	
	
”Fredrik,	
		
Short	of	the	long:	
		

-										Overall,	there	has	been	very	limited	consequences,	if	any.	
-										It	seems	that	the	credit	rating	firms	consider	negative	equity	as	one	risk	

factor	and	therefore	firms	usually	try	to	avoid	situation	where	the	equity	
would	be	negative.	

-										Companies	often	notice	the	negative	equity	e.g.	in	connection	with	
preparing	the	annual	accounts	and	then	try	to	inject	enough	capital	to	
avoid	the	need	to	register	the	situation.	

-										A	(relatively	minor)	legal	issue	has	been,	whether	or	how	quickly	the	
company	needs	to	register	the	negative	equity	if	the	aim	is	to	cure	the	
situation.	It	is	often	said	that	if	the	company	is	able	to	cure	the	situation	
in	approximately	the	same	period	of	time	as	preparing	a	register	
notification	and	making	the	register	entry	would	take,	it	is	acceptable	not	
to	register	negative	equity	and	instead	cure	the	situation.	

-										There	has	definitely	not	been	any	major	issues	relating	to	this	
requirement.	On	the	other	hand,	a	company's	board	does	not	hysterically	
follow	the	ratio	between	equity	and	share	capital	any	more.	

-										I	believe	that	very	few	in	Finland	remember	that	we	used	to	have	a	
tvångslikvidation	rule.	There	seems	to	be	no	criticism	towards	the	new	
rule.	

		
Best	regards,	
Manne”	
	
	


