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SAMMANFATTNING 

 

Arbetet utreder om det finns ett samband mellan krav på minsta aktiekapital och 

entreprenörskap. Det finns ett särskilt fokus på internationell rätt och aktiekapitalets betydelse 

i samtliga delar av världen - inklusive rättsläget, rättsutvecklingen och debatten i Sverige och 

inom EU. Detta för att kunna dra en slutsats om konsekvenserna av att ha krav på minsta 

aktiekapital samt konsekvenserna av att ta bort dem. Analysen tar utgångspunkt i frågan om 

kapitalkrav för aktiebolag är en funktionsduglig regim och om reglerna fyller sin avsedda 

funktion.  

 

Arbetets slutsats är att lagstadgat minsta aktiekapital inte har några positiva effekter för 

entreprenörskap utan endast utgör ett hinder. Lagen fyller inte sin funktion som 

borgenärsskydd; bättre alternativ finns. Den innebär kostnader och Sverige verkar inte se 

konsekvenserna av att vidhålla dessa regler i en tid då större delen av världen avskaffar krav 

på minsta aktiekapital. 

 

Utredningen bygger på rättsvetenskaplig metod (systematisera, tolka och problematisera 

gällande rätt), komparativ metod, rättspolitisk metod samt rättsekonomisk metod. Vad gäller 

material baseras utredningen till största del på internationell forskning i världsklass samt 

empiri och internationellt publicerade studier. 

 

Arbetet utgår från att entreprenörskap är viktigt och att livskraftiga företag är bra och 

samhällsnyttigt – och att det är en global utmaning att stimulera nivån och graden av 

entrepenörskap. Arbetet utgår också från att det är bra och viktigt att hålla nere (minimera) 

företags agentkostnader samt transaktions- och organisationskostnader överlag. Det är 

intressant för lagstiftare att skapa goda förutsättningar för entreprenörskap.  

 

Den ekonomiska nettoeffekten av dagens svenska regim är negativ och minimikapitalkrav som 

borgenärsskydd ger inte ens ett skydd. Frågan om minimikapitalkravens vara eller icke vara 

borde vara en bevisfråga. 
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1. INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund 

 

I decennier har den amerikanska linsen för bolagsstyrning varit intensivt fokuserad på att 

finna lösningar på de huvudsakliga bolagsstyrningsrelaterade problemen utifrån Berle and 

Means analys och modell1; det vill säga att minimera aktieägarnas och företagsledningens 

agentkostnader utifrån principal-agent-teorin. Detta fokus och synsätt har aktualiserat och 

resulterat i olika bolagsstyrningslösningar vilka till exempel syftar till att stärka det spridda 

aktieägandet (exempelvis minoritetsskyddsregler) i förhållande till företagsledningars egna 

intressen med mera.  

  

Framgången för amerikanska företag har varit enorm i decennier. USA och väst har länge 

dominerat världsmarknaden. Idag är dock bilden en annan. Den amerikanska framgången kan 

ställas i relation till, och jämföras med, framgången för asiatiska företag och dess 

förklaringar.2 Europa och EU är också intressant – i synnerhet deras traditionellt sett starkaste 

ekonomier - Tyskland, Storbritannien samt Frankrike – men givetvis är även välfärdsstaten 

Sverige och dess svenska reglering relevant (de nordiska länderna sticker ut och lyckas ändå 

allt som oftast (år efter år) toppa många av de listor där diverse framgång mäts i relativa tal). 

 

Rättssystem, ekonomisk mognadsgrad, demokratisering, lokala förutsättningar och framtidens 

utmaningar är exempel på intressanta spår i allmänhet när man studerar ekonomier över hela 

världen. Samma aktiebolagsrättsliga problem hanteras ej heller likadant i alla jurisdiktioner 

                                                
1 En teori om styrning i publika bolag där ägande och kontroll separeras, och ägarna (aktieägare) kan lita på att 
2 Asien är för övrigt överhuvudtaget inget homogent område, utan mer eller mindre endast ett geografiskt område - 
men har som gemensam nämnare överlag enorma ekonomiska framgångar bakom sig de senaste åren och uppvisar 
alltjämt en urstark tillväxt och spås likaledes en ljus framtid. Kina är redan nu på väg att gå om USA som världens 
största ekonomi – en position USA har haft i över ett sekel. Inom bara ett fåtal år (om inte redan) antas generellt tre 
av världens fyra största ekonomier vara belägna i Asien: 1. Kina, 2. USA, 3. Japan, 4. Indien. I själva verket är en 
framtid där Asien dominerar världsekonomin en klar och förväntad sannolikhet. Till Asiens utvecklade ekonomier 
hör även Sydkorea, Taiwan, Singapore och Hong Kong. Även Vietnam, Indonesien, Thailand och Malaysia 
presterar förhållandevis väl ekonomiskt.   
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vilket är värt att poängtera. 3  Kontext - rättsordningens roll och funktion, den interna 

dynamiken och det juridiska samspelet i varje land och jurisdiktion – spelar därutöver, trots 

dagens sammanlänkade, globala och konvergerade världsekonomi, en avgörande roll. 

 

Vid formulering av frågeställning är det viktigt att veta vad som är eller kan vara problemet 

(att ha någon form av tes). Ursprunget till denna uppsats grundar sig i en tänkbar hypotes: 

Nämligen att entreprenörskap är bra och viktigt, att regimen med minimikapitalkrav antingen 

är bra och viktig och bör ses över, eller dålig och/eller oviktig och följaktligen bör avskaffas, 

samt antagandet att aktiebolagsrättsliga olikheter nationellt inte är avgörande för befintliga 

bolags framgång men att utvecklingen ändå går mot universell rättsharmonisering tack vare 

“best practise” och konkurrens. Detta har jag identifierat utifrån aktualitet, angelägenhet, 

intresse, kunskapsnivå och egen erfarenhet.4 

 

Juridik existerar för att möta verkligheten och tillgodose dess behov; inte bara på pappret.  

Aktiebolagsrätt borde istället för att framförallt inrikta sig på sig själv blicka framåt och utåt, 

eftersom att målet med lagen torde vara att angripa centrala aktiebolagsrättsliga problem på ett 

träffsäkert och proportionerligt sätt - och rimligen frigöra entreprenörskap, möjliggöra 

entreprenöriell aktivitet samt premiera att verksamhet kan bedrivas affärsmässigt, effektivt och 

rättssäkert i aktiebolag. På det sättet tillåts entreprenörskap att växa av egen kraft och bli 

framgångsrik.   

  

En smart aktiebolagsrätt som är lyhörd (“med i matchen”) betyder rimligen samhällsekonomiska 

vinster. Ytterligare forskning får visa vägen. Det är dock såklart en förlust, inte bara för ett 

enskilt land, utan även för världsekonomin globalt - om aktiebolagsrätten haltar, hamnar efter 

eller till och med sätter käppar i hjulen för företagsamhet.  

  

Framgångsrik och anpassningsbar aktiebolagsrätt torde kunna avspegla sig i ljuset av 

framgångsrikt entreprenörskap. Kan aktiebolagsrätt ens beskrivas i dylika termer? Det borde i 
                                                
3 På National University of Singapore studerade jag hösten 2013 bland annat internationell bolagsrätt samt 
kinesisk bolags- och värdepappersrätt. Hösten 2014 och vintern 2015 studerade jag vidare europeisk och tysk 
bolagsrätt vid Freie Universität i Berlin. 
4 Anledningen till att jag skriver om just relationen mellan entreprenörskap och aktiebolagsrätt är bland annat att 
entreprenörskap ligger mig personligen nära. Jag har själv startat, drivit, utvecklat och även avslutat 
entreprenöriell verksamhet i såväl enskild firma, kommanditbolag som aktiebolag samt även kommit i kontakt 
med företeelser som utländskt holdingbolag med mera. 
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alla fall vara en gemensam målsättning i alla länder - även om förutsättningarna i övrigt 

fortfarande skiljer sig åt på många och ganska olika sätt.5  

 

1.2 Syfte 

 
Det övergripande syftet med detta examensarbete är att undersöka och utreda förutsättningar och 

samband i relationen mellan entreprenörskap och aktiebolagsrätt. Utredningen söker finna 

relevanta mönster, hitta samband och förhoppningsvis även förklaringar till hur 

aktiebolagsrättsliga regler avseende minsta aktiekapital och entreprenörskap hänger samman. 

Detta syfte leder in på ämnets närmare formulering och precisering; att läsa nedan under 

frågeställningar.  

 

Jag har ringat in regler om minsta aktiekapital som en betydande faktor som är intressant 

eftersom lagstadgade kapitalkrav kan ses som ett hinder för entreprenörskap; inte minst eftersom 

tillskottsplikten de facto påverkar tillgängligheten till aktiebolagsformen. 

 

Innan man kommer till någon slutsats om effektiviteten eller ineffektiviteten avseende 

minimikapitalkrav – inte minst som ett verktyg för att skydda borgenärsintressen - är det klokt 

att titta på historik, rättsläget idag och rättsutvecklingen internationellt, den juridiska litteraturen, 

rättsvetenskapliga undersökningar, aktuell forskning och eventuell empiri på området samt de 

argument som kan anses tala för respektive emot regler om krav på minsta aktiekapital.   

  

För att kunna besvara frågeställningarna nedan räcker det inte att enbart titta på Sveriges regler 

och systematik.6 En stor del av detta arbete består därför av komparativa internationella 

utblickar, sammanställningar och jämförelser mellan världens ekonomier; också vad som kan 

                                                
5 Traditionellt pro-bank eller maximalt pro-entreprenörskap? Mekanisk stabilitet genom stereotyp sedvana eller 
attraktiv enkelhet genom maximal flexibilitet och frivillighet? Eller pro-tillväxt och samhällelig nytta; 
konkurrensutsatt och anpassningsbar lagstiftning – effektiv, tydlig och kostnadsmedveten med träffsäker 
måluppfyllnad? 
 
6 Nationell aktiebolagsrätt är inte ett slutet och isolerat system utan kontakt med omvärlden. Det finns därför 
goda skäl att studera rättsläget och inte minst rättsutvecklingen globalt. Juridiken blir alltmer internationaliserad. 
Internationell dimension är av väsentlig betydelse såväl de lege lata som de lege ferenda. Även empiri tillför 
kunskap och kan inte negligeras utan bör beaktas. Att ställa frågor och på allvar söka svar innebär rimligen att gå 
bortom hävdvunna principer och söka både brett och djupt. Det är min intension. 
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göras i EU och Sverige för att skapa bättre aktiebolagsrättsliga villkor för entreprenörer – tillika 

mer funktionella regler för aktiebolagets olika intressenter.7   

  

Utredningen tar sikte på rättsläget och rättsutvecklingen i ett internationellt perspektiv, det 

rättsliga tänkandets praktiska betydelse för aktuella juridiska och ekonomiska frågor i dagens 

globala värld - även rättsordningens roll, relationen mellan juridik, ekonomi och politik (i viss 

mån möjligtvis moral) samt förhållanden mellan stat, företag och individ.  

 

1.3 Frågeställningar 

 

Denna uppsats kommer att utgå ifrån och belysa följande frågeställningar. Frågeställningarna 

syftar till att undersöka och utreda förutsättningar och samband i relationen mellan 

entreprenörskap och aktiebolagsrätt. 

  

•  Relationen mellan entreprenörskap och aktiebolagsrätt: Spelar krav på minsta 

aktiekapital någon roll? Och om så är fallet: När, hur och varför spelar regler om minsta 

aktiekapital roll?  

  

•  Hur gör de stora utvecklade jurisdiktionerna i världen avseende regler om 

minimikapital och borgenärsskydd i aktiebolag? Finns det olika alternativ; vilka alternativ 

finns i så fall?  
  

•  Hur påverkar minimikapitalkrav entreprenörskap? Kan krav på minsta aktiekapital 

utgöra ett juridiskt och ekonomiskt hinder för entreprenörskap i Sverige, Europa och världen? 

Vilka effekter är önskvärda och eftersträvansvärda - fyller lagen sin tänkta funktion? Och vilka 

kostnader innebär lagregeln generellt? 

  

•  Går det att dra några paralleller och se några samband mellan världens ekonomier och 

deras aktiebolagsrätt? Påverkar krav på minsta aktiekapital nivån och graden av entreprenörskap 

och hur skapas ett bolagsrättsligt klimat som möjliggör entreprenörskap?  

 
                                                
7 ”Det har redan nämnts att komparativrättsliga studier bidrar bl.a. till juristens allmänna bildning och till hans 
bättre förståelse av den egna rättsordningen”. ”Av naturliga skäl är komparativ rätt emellertid av största värde 
för den som ämnar studera främmande länders rättssystem.” Bogdan, Komparativ Rättskunskap, Norstedts 
Juridik, Stockholm, (1993), sid. 39.  
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•  Föreligger det avseende minimikapitalkrav verkligen en konflikt och avvägning mellan å 

ena sidan bolagets och ägarnas intressen och å andra sidan borgenärernas intressen?  

  

•  Vid utarbetande av en ny aktiebolagsrätt, vore det då klokt att införa minimikapitalkrav? 

Om så är fallet, hur skulle de struktureras? Vilka - om några - blir konsekvenserna av att ta bort 

minimikapitalkrav vid upprättande av ett aktiebolag? Innebär avskaffande av minimikapitalkrav 

en urholkning av aktiebolagsformen?  

  

•  Vart är aktiebolagsrätten på väg? Finns det ett mål? Hur behöver aktiebolagsrätten 

eventuellt utvecklas för att möta behoven i en föränderlig världsekonomi?  
   

1.4 Metod och material  

 
Utredningen bygger på rättsvetenskaplig metod (systematisera, tolka och problematisera 

gällande rätt), komparativ metod, rättspolitisk metod samt rättsekonomisk metod - främst utifrån 

ett makroperspektiv. Även lagstiftningsteknik aktualiseras.8 Juridisk metod är viktigt eftersom 

den får sägas representera själva hantverket inom rättsvetenskapens område.   

 

Uppsatsen är i vissa delar deskriptiv (deskriptiv i den bemärkelse att jag håller mig nära 

gällande rätt och aktuell rättsutveckling på området). Därutöver är den komparativ samt i viss 

mån normativ eftersom analysen resulterar i min egen personliga bedömning.9  

  

Uppsatsen är en redogörelse för, samt kritisk utvärdering av, gällande rätt internationellt - 

baserat på vetenskapliga undersökningar (originalartiklar och teoretiska artiklar) samt empiriska 

studier som redan har blivit publicerade.  

  

                                                
8 ”Komparativ rätt gör det således möjligt att se den egna rättsordningen från en ny synvinkel och med viss 
distans.” ”Detta är särskilt viktigt vid lagstiftningsarbetet men även i andra fall där juristen arbetar de lege 
ferenda, exempelvis som domare i fall av prejuricerande betydelse, som utredare eller som rättsvetenskapsman.” 
Bogdan, Komparativ Rättskunskap, Norstedts Juridik, Stockholm, (1993), sid. 30.    
9 “All vetenskaplig verksamhet går ut på att finna nya svar och bättre lösningar. Det är helt legitimt för 
rättsdogmatiker att söka efter ideala lösningar”. “Men det finns en allmän vetenskaplig inställning: att inte sluta att 
fråga ”Varför?” förrän man för tillfället är nöjd eller inte har tid att hålla på längre.” Nils Jareborg, Rättsdogmatik 
som vetenskap, SvJT, 2004. 
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Varje juridisk disciplin innefattar rättsdogmatiska inslag som syftar till att tolka och 

systematisera gällande rätt. Analys av lagens ändamål samt även mer moderna juridiska 

arbetsmetoder, såsom rättsekonomi, har också sin givna plats i detta system. Analys och 

systematik av juridiska begrepp, samt normativa ståndpunkter som rättfärdigar och kritiserar 

olika delar av gällande rätt, sker emellertid löpande under arbetets gång.   

  

Genom att organisera, integrera och utvärdera materialet samt peka ut problemområden, trender 

och giltiga argument visar detta examensarbete på det globala framåtskridandet av samtida 

juridisk forskning och lagstiftningens utveckling. Utifrån existerande forskning och tillgängligt 

material och data finns förhoppning att också kunna söka och finna fungerande lösningar och 

svar; att i vart fall åtminstone kunna visa på och försöka analysera existerande teorier - och 

utveckla argument och slutsatser - samt visa på praktiska konsekvenser och resultat.   

  

Insamling och bearbetning av rättskällor (lagrum, förarbeten, rättsfall och principer), 

internationell relevant data och sakinformation, litteratur och doktrin (vilket jag varit starkt 

beroende av för arbetets framställande) har löpande varit en tidskrävande och mödosam process. 

Jag har inte bara insamlat, konsumerat och bearbetat information utan hela tiden tvingats till att 

kritiskt granska och validera det jag läst utifrån syfte, relevans, kvalitet och forskningsansats; ett 

kritiskt förhållningssätt har präglat hela arbetsprocessen vilken syftat till att systematiskt 

framställa och kunna redogöra för ämnesområdets relevanta delar utifrån problemställningen. 

  

Jag har för övrigt skiljt mellan sak och auktoritet så gott jag kunnat. Även om vissa källor anses 

ha större auktoritet än andra menar jag att argumentvärdet inte är beroende av auktoriteten hos 

de personer eller de institutioner från vilka slutsatserna härstammar - utan argumentvärdet är 

beroende av innehållet i sak.   

  

Det förekommer i arbetet elektroniskt samt annat material och andra underlag, vilka inte är att 

hänföra till de klassiska (svenska) rättskällorna - det vill säga strikt juridiskt stoff; det ligger i 

sakens natur med tanke på ämnet. Vissa av källorna har exempelvis en ekonomisk förankring.10  

En god jurist bör acceptera att även annan vetenskap, exempelvis ekonomi, är relevant för den 

frågeställning som skall analyseras. Detta för att erhålla nödvändig kunskap om lagens ändamål, 

funktion och effekt. Orsak, verkan och kontextuell betydelse (exempelvis forskning inom den 
                                                
10 Materialet har alltid sökt tjäna till att fördjupa den rättsvetenskapliga analysen - och därmed belysa ämnets 
samhälleliga betydelse och förankring.   
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juridiska disciplinen Law and Economics, samt också entreprenörsforskning) ger fördjupad, 

insiktsfull och avgörande information och kunskap för den rättsvetenskapliga förståelsen av 

ämnet.11  

 

Arbetets avslutande analys - efter omfattande, detaljerad och noggrann systematisk 

framställning av historik, gällande rätt, rättsutvecklingen samt internationell forskning 

(deskriptiv, normativ samt komparativ framställning) - består av kritisk rättsvetenskaplig 

analys. Styrkor respektive svagheter i argument, och evidens materiellt i sak, låter sig då 

gärna tolkas och förstås vid fråga om aktiebolagsrättens betydelse för entreprenörskap, 

minimikapitalets funktion och huruvida den regimen bör bevaras, förändras eller elimineras 

universellt respektive nationellt; inte minst för Europas och Sveriges del.  

 

1.5 Utgångspunkter och avgränsning  

 

Huvudfokus i detta arbete är aktiebolagsrätten i och inom EU, Storbritannien, Tyskland, 

Frankrike, Sverige, USA samt Asien – situationen i Japan och Kina (i någon mån Singapore) - 

samt input från moderna ekonomier med ny och utvecklad lagstiftning på området – såsom Nya 

Zeeland och Kanada.12   
  

Arbetet utgår från att entreprenörskap är viktigt, att livskraftiga företag är bra och 

samhällsnyttigt13 - och att mer eller mindre mogna industriländer vill fortsätta att utvecklas på 

det att också deras juridiska och institutionella ramverk fortsätter att främja välstånd. Arbetet 

utgår från att det är bra och viktigt att hålla nere (minimera) företags agentkostnader samt 

transaktions- och organisationskostnader överlag. Att det inte ska vara onödigt svårt och dyrt - 

inte bara att starta företag - utan också att driva framgångsrika företag; samt tesen att detta inte 

                                                
11 ”Rättssystemet är en social företeelse och uttrycker bara en aspekt av samhällslivet. Det kan därför inte ses 
isolerat från samhällslivet andra aspekter. För att kunna förstå utländska rättsregler bör man såvitt möjligt 
försöka att förstå deras >utomjuridiska>, dvs. ekonomiska, politiska, etiska, religiösa, kulturella osv. miljö 
(somliga talar i detta sammanhang om >miljöproblemet>) och deras syfte i det främmande samhället. Endast så 
kan man få veta vilken roll rättsregeln i fråga verkligen spelar och hur den fungerar i praktiken.” Bogdan, 
Komparativ Rättskunskap, Norstedts Juridik, Stockholm, (1993), sid. 57.  
12 ”Komparativ rätt är av central betydelse vid rättsharmonisering, dvs. vid avsiktligt närmande av rättsregler i 
två eller flera rättssystem, och vid rättsunifikation, dvs. vid avsiktligt införande av identiska rättsregler i två eller 
flera rättsordningar.” Bogdan, Komparativ Rättskunskap, Norstedts Juridik, Stockholm, (1993), sid. 32.  
13 Kunskap omsatt i värdefulla innovationer som ges utväxling i form av växande företag är ett sätt på vilket man 
kan definiera entreprenörskap. Det är vidare entreprenörer som prövar nya produktivitetshöjande sätt att kombinera 
och organisera produktionsfaktorer och insatsvaror.  
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bara gagnar företagen själva utan även det lokala samhället i stort och ett land (total 

samhällsnytta) som helhet, vilket även medför att den globala världsekonomin som helhet 

gagnas.   

  

Arbetet utgår därutöver från att en väl fungerande aktiebolagsrätt avväger regleringar (vilket  

inte sällan betyder hinder och merkostnader) mot specifika skyddsintressen - samt att lagen som 

sådan bör vara tydlig och fylla sin funktion och tjäna sitt syfte för att tillgodose aktiebolagets 

och dess intressenters intressen – adekvat och på bästa möjliga sätt.14    

 

Av utrymmesskäl har jag till sist valt att huvudsakligen analysera reglerna om minimikapital vid 

bildandet av ett aktiebolag, det vill säga med undantag för utländska motsvarigheter till 

aktiebolag så berörs inte liknande regler för andra typer av bolagsformer.   

  

Jag använder termerna och begreppen aktiekapital, minimikapital, minsta aktiekapital, 

minimiregler, minimikapitalkrav, kapitalkrav, regler om minsta aktiekapital och krav på minsta 

aktiekapital tämligen fritt. Det bör dock stå läsaren klart och tydligt att vad jag i första hand 

diskuterar alltid är minimikapitalets vara eller inte vara.  

 

Elimineras krav på minsta aktiekapital följer vidare, inte alltid, men ibland (ibland med viss 

nödvändighet), omreglering av flertalet kapitalsskyddsregler i nationell aktiebolagslagstiftning. 

Inte sällan påverkas även insolvenslagstiftning. 15  För helhetens skull belyser jag därför 

kapitalskyddet, regler vid kapitalbrist och regler härrörande till exempel värdeöverföringar från 

aktiebolag (det vill säga andra instrument än minimikapital avseende borgenärsskyddet i 

                                                
14 (Finns andra och bättre alternativ och lösningar på ett problem bör lagen anpassas därefter; konkurrensen är 
vidare internationell. Skyddet för den privata äganderätten alltid är principiellt viktig - det vill säga ett starkt 
juridiskt skydd för exempelvis aktiebolagets ägare och även kreditgivare - så att marknadsekonomins dynamiska 
krafter kan verka optimalt. En problematisk aktiebolagsrätt som består av otydlig, onödig, överflödig och/eller 
överdrivet komplicerad lagstiftning - lagstiftning som missar målet eller rent av inte hänger med i utvecklingen - 
kostar pengar och kan orsaka skada – vilket riskerar att både hämma, strama åt och rent av stjälpa entreprenöriell 
aktivitet och verksamhet; entreprenöriell aktivitet och verksamhet som vid andra betingelser, och i en annan 
aktiebolagsrättslig miljö, kunnat resultera i betydande ekonomiska och andra samhällsvinster, potentiella 
innovationer och landvinningar.) 
 
15 ”Det är en grundläggande princip att man vid studier av utländsk rätt måste respektera det system och den 
hierarki av rättskällor som finns i det främmande landet.” Bogdan, Komparativ Rättskunskap, Norstedts Juridik, 
Stockholm, (1993), sid. 47.   
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aktiebolag) - men tyngdpunkten i arbetet ligger på att diskutera tillförseln av ursprungligt 

aktiekapital; detta är själva kärnan.16  

 

1.6 Disposition  

 

Uppsatsen är organiserad på följande sätt. Efter denna inledning väntar kapitel två, vilket är ett 

introduktionskapitel som beskriver aktiebolagsformen (bolagsrättsliga problem och lösningar) 

samt definierar vad minsta aktiekapital respektive entreprenörskap handlar om. Kapitel tre 

redogör utförligt för rättsläget och rättsutvecklingen i Sverige och världen vad gäller 

aktiekapitalet i bolag.  I kapitel fyra – under rubriken utländska undersökningar – återges 

internationell forskning i världsklass om minimikapitalregler och kapitalskyddet i aktiebolag. 

Kapitel fem beskriver empiri och internationellt publicerade studier. Uppsatsens avslutande 

kapitel består av min egen analys och bedömning. Fokus i denna del ligger på att utreda om 

kapitalkrav är en lämplig och funktionsduglig regim eller ej (inte minst för Sveriges del). Kritik, 

förslag till vidare forskning samt slutsatser står också att finna i detta kapitel.  

 

 

    

 2. BOLAGSRÄTTSLIGAPROBLEM OCH LÖSNINGAR – EN INTRODUKTION 

 

2.1 Aktiebolaget 

  

Det finns ett antal olika företagsformer att välja mellan för den som vill starta ett företag. 

Aktiebolaget skiljer sig från andra bolagsformer på i huvudsak två viktiga punkter; 

möjligheten att byta ägare (överlåtbara aktier) och att ägarna ej personligen svarar för bolagets 

förpliktelser genom begränsat ansvar (det är bolaget, inte ägarna, som ska betala alla skulder 

och fullgöra avtal; endast bolagets förmögenhet kan tas i anspråk för betalning av bolagets 

skulder.) De, utöver punkterna ovan, övriga tre karaktäristiska egenskaperna för alla 

aktiebolag i hela världen är att aktiebolaget är en egen juridisk person, har en central delegerad 

styrning där bolagets chefer är underställda en (ibland två) styrelser samt att andelarna kan 

                                                
16 ”Kontentan av det sagda är att man måste studera den utländska rättsordningen i dess helhet även när man 
enbart är intresserad av en detaljfråga. Man kan inte nöja sig med att undersöka det lilla område inom det 
utländska rättssystemet som enligt benämning motsvarar det område i svensk rätt där relevanta bestämmelser 
finns.” Bogdan, Komparativ Rättskunskap, Norstedts Juridik, Stockholm, (1993), sid. 52.  
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ägas av flera personer (ägandet är delbart och ofta spritt på många olika ägare i utbyte mot 

kapital). I många länder, inte minst i Europa, skiljer man vidare på privata och publika 

aktiebolag. 

 

En av grundtankarna med aktiebolaget är att ägarens risk ska vara begränsad till insatsen i 

aktiebolaget medan annan eller privat egendom tillhörande ägaren är skyddad. 

Aktiebolagsformen ger alltså aktieägarna möjlighet att driva verksamhet utan att riskera mer 

än det ursprungligen satsade och tillskjutna kapitalet. Olika borgenärsskyddsregler tjänar 

samtidigt till att minska riskerna för den som ingår avtal och rättshandlar med bolaget. 

 

De flesta aktiebolagen i Sverige är privata med ett lagstadgat krav om minsta aktiekapital på 

50 000 kronor, resten är publika med ett lägsta aktiekapital om 500 000 kronor. Den 

viktigaste skillnaden mellan privata och publika aktiebolag är att endast publika aktiebolag får 

vända sig till allmänheten genom annonsering för att få in ytterligare kapital (genom till 

exempel en nyemission).  

 

2.2 Allmänna bolagsrättsliga problem 

 

När man hänvisar till gemensamma bolagsrättsliga problem, vad man egentligen talar om är då 

vanliga "agentproblem" eller vanliga ”principal-agent-problem” samt agentkostnader som 

uppstår närhelst välfärden för den ena parten, huvudmannen, beror på åtgärder som vidtas av 

en annan part, agenten. Problematiken härrör i att motivera agenten att agera i principalens 

intresse, snarare än att agera utifrån sina egna intressen. I företag och aktiebolag uppstår dessa 

agentproblem på grund av intressekonflikter mellan företagets olika enheter/intressenter.  

 

Tre generiska agentproblem/intressekonfliker uppstår i så gott som alla företag. Den första 

intressekonflikten är den mellan å ena sidan företagets ägare, aktieägarna, och å andra sidan 

den anställda/anlitade förvaltande ledningen - i vilken aktieägarna är huvudmän och principal 

medan den förvaltande ledningen är agent.  

  

Det andra agentproblemet handlar om konflikten mellan, å ena sidan aktieägare  

som innehar majoriteten av aktierna eller bestämmande inflytande i företaget, och å andra 

sidan minoriteten eller icke-kontrollerande aktieägare. Minoriteten eller de icke-kontrollerande 

aktieägare kan i denna agentkonflikt betraktas som principal. Problem uppstår när en 
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delmängd av aktieägarna kan styra och kontrollera besluten för aktieägarna som helhet - och 

problem uppstår i ett flertal variationer och situationer. 

  

Problemet uppstår dels mellan minoritets- och majoritetsaktieägare i klassisk mening, dels 

mellan majoriteten och minoritetsaktieägare i situationer där minoritetsaktieägare har vetorätt, 

samt i förekommande fall mellan vanliga aktieägare och aktieägare med förtur eller företräde 

(jfr. konkurs et cetera). 

  

Det tredje och sista allmänna agentproblemet inbegriper företaget självt - inkluderat särskilt 

aktieägarna som helhet - gentemot andra intressenter: till exempel anställda, kreditgivare, 

kunder, konsumenter och eventuella skadelidande. Problemet ligger i att säkerställa att 

företaget, som agent, inte agerar opportunistiskt mot dessa olika typer av principaler.  

 

2.3 Allmänna bolagsrättsliga strategier 

  

Olika bolagsrättsliga strategier lindrar sårbarheten hos huvudmännen (principalerna) för 

opportunismen från deras agenter.   

  

Eftersom principalerna är sårbara på grund av samma agentproblem som identifierats ovan, är 

det naturligt att i grund och botten hitta och använda samma rättsliga strategier för att lösa 

dessa agentproblem i de flesta, om än inte alla, större utvecklade jurisdiktioner.  

 

Principalens befogenheter kan förbättras genom bolagsstyrningsstrategier som ger 

utnämnings- och avsättningsrättigheter till principalen - till exempel rätten för minoriteten av 

aktieägarna att välja och avsätta bolagets styrelse. En annan uppsättning 

bolagsstyrningsstrategier ger principalen rätt att initiera eller ratificera ledningsbeslut. En 

tredje bolagsstyrningsstrategi försöker anpassa intressena mellan bolagsledning, agenten, å ena 

sidan, och aktieägarna, principalen, å andra sidan. Detta sker antingen genom olika 

förvaltarskapsstrategier eller belöningsstrategier.  

 

2.4 Minsta aktiekapital  

 

I ett aktiebolag utgör aktiekapitalet så kallat bundet kapital och tillgångar vilka svarar mot 

aktiekapitalet får inte användas för utdelning till aktieägare eller andra. Aktiekapitalet är en 
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grundläggande del av kapitalskyddet och syftar till att säkerställa att det finns en marginal 

mellan bolagets tillgångar och skulder. I den mån borgenärer inte har avtalat om säkerhet i 

form av till exempel pant eller borgen, har borgenären att förhålla sig till bolagets egna 

kapital. Med aktiebolagets egna kapital avses skillnaden mellan bolagets tillgångar och 

skulder i en balansräkning (det egna kapitalet delas upp i bundet och fritt eget kapital). 

Intressenter vilka har fordringar på bolaget hänvisas alltså till bolagets tillgångar. Sålunda har 

lagstiftare valt att förse bolagets borgenärer med kapitalskyddsregler, vilket 

minimikapitalkravet alltså fortfarande är tänkt att utgöra en viktig del av i många länder – så 

också i Sverige.  

 

Kapitalskyddsregler påtvingar hinder för företag vad gäller att överföra tillgångar till bolagets 

aktieägare (vilka har rätt att åtnjuta bolagets tillgångar). En minimikapitalregel kräver att de 

som bolagiserar en verksamhet placerar tillgångar på minst det specificerade minimivärdet i 

bolaget som en tillgång. I Europa lämnar EU åt medlemsstaterna att själva besluta om minsta 

aktiekapital avseende privata aktiebolag. Vad gäller publika aktiebolag kräver EU-rätten att 

alla har ett aktiekapital på minst 25 000 euro. Men det är fritt för varje enskild medlemstat att 

ha högre krav.17 Inom medlemsstaterna råder för övrigt etableringsfrihet vilket innebär 

rättighet att bilda bolag i en stat och driva verksamhet i en annan, genom filial; lika som 

ömsesidigt erkännande av bolag inom EU.18  

 

Efter kontroversiella debatter om ineffektiviteten i minimikapitalkravet och för att ta itu med 

problematiken avseende borgenärsskydd, så har många länder, däribland USA, Storbritannien, 

USA, Frankrike, Tyskland, Japan, Kina och Singapore vidtagit stora reformer i syfte att 

minska eller till och med helt avskaffa minimikapitalkravet för privata aktiebolag i respektive 

jurisdiktion. Fortfarande har några länder i norra och kontinentala Europa (bland annat 

Sverige, Italien och Spanien) och resten av världen ändå vidmakthållit regler om 

minimikapitalkrav i sina regimer för införlivande av nya aktiebolag. Det finns därför skäl att 

diskutera de argument som talar både för och emot att ha regler om minimikapitalkrav.  

 

2.5 Entreprenörskap – bakgrundsfakta 

 
                                                
17 Art. 6, andra bolagsrättsdirektivet 

18 Freedom of Establishment (Art. 49 - 55 TFEU) 
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2.5.1 Vad är entreprenörskap? 

 

Det är givetvis viktigt att kunna mäta och beräkna graden av entreprenörskap för att 

beslutsfattare ska kunna främja entreprenörskap på ett effektivt sätt. Inte minst om man ska 

jämföra entreprenörskap i olika länder. Entreprenörskap är emellertid inte väldefinierat. 

Andelen egenföretagare har ofta varit ett vanligt mått; ett mått som dock alltmer kommit att 

ifrågasättas. Från politiskt håll talas det ofta om att det skall vara lätt att starta eget företag 

(graden av nyföretagande och skapande av nya företag). Mer sällan talas det om hur företag 

skall växa (framgångsrikt entreprenörskap). 

 

Det står klart att det finns ett behov av fler entreprenörer i världen – och det är därutöver klart 

värdefullt att framgångsrika entreprenörer också lyckas skapa stora, effektiva och 

samhällsnyttiga företag.  

 

Termen entreprenör kommer från franskans "entreprendre" och avser en person som är driftig, 

handlingskraftig och effektiv. Den definition som den svenska nationella myndigheten 

Tillväxtverket19 har använt lyder: "Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där 

individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att 

omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella och ekonomiska 

sammanhang". Den österrikiske ekonomen Joseph Schumpeter lanserade år 1911 i boken 

”The Theory of Economic Development”20 en teoretisk definition där entreprenören betraktas 

som en tillväxtorienterad innovatör.  

 

De flesta egenföretagare driver företag utan att bejaka tillväxt och innovation och har få eller 

inga anställda utöver ägaren. Även om dessa företagare spelar en viktig roll i ekonomin för att 

skapa sysselsättning och producera varor och tjänster så är det, enligt vissa bedömare, 

tveksamt om de ska inkluderas när man avser att mäta graden av framgångsrikt 

entreprenörskap. 

  
                                                
19 ”Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Vi gör det genom att skapa bättre 

förutsättningar för företagande och för attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.” 

http://www.tillvaxtverket.se/ 
20 Schumpeter, Joseph A.; Opie, Redvers (1983) [1934]. The theory of economic development: an inquiry into 
profits, capital, credit, interest, and the business cycle. New Brunswick, New Jersey: Transaction Books. ISBN 
9780878556984. Translated from the 1911 original German, Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. 
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2.5.2 Framgångsrikt entreprenörskap 

 

Framgångsrikt affärsmannaskap uppträder i de mest skilda miljöer och kan givetvis ta 

utgångspunkt i det mest vardagliga. Ändå är det så att ett kreativt 

och framgångsrikt företags tillväxt kan ha den effekten att åtskilliga, kanske rent av tusentals 

mindre, lokala verksamheter slås ut.  

 

En annan aspekt är att också många framgångsrika och växande storföretag, vilka inte direkt 

konkurrerar med små egenföretagare, ändå troligen minskar graden av egenföretagande 

genom att kunna erbjuda bättre karriärmöjligheter vilket höjer alternativkostanden för att 

driva eget; det blir då helt enkelt mer attraktivt att vara anställd i ett innovativt och 

entreprenöriellt företag med stor genomslagskraft än att driva ett eget litet företag. 

 

Det är värdefullt om de bästa företagen (entreprenörerna) får växa sig stora och 

framgångsrika. Europa är dock ett exempel på där det ofta har varit svårt att konsolidera 

marknaden och växa sig riktigt stor. Sverige är till exempel en köpstark och mogen, om än 

begränsad, marknad. EU är emellertid heller ännu ingen homogen jättemarknad på samma sätt 

som USA eller Japan - utan karakteriseras av många små företag, samt färre stora 

entreprenöriella företag; detta gäller särskilt avseende södra Europa. Utvecklingen går dock 

framåt. En fortsatt fördjupning av EU:s inre marknad är bra för framgångsrikt 

entreprenörskap.  

 

2.5.3 Att starta företag samt entreprenöriell tillväxt 

 

En individs beslut att starta eget och att träda in på en marknad påverkas av en mängd 

faktorier såsom skattesatser, risker samt den politiska debatten avseende det egna 

företagandet. När det kommer till tillväxt och att växa som företag ställer dock ofta 

lagstiftaren större krav på företag som växer över en viss storlek. Man kan då tänka sig att den 

extra ryggsäcken av en extra omfattande regleringsbörda, eventuellt också i kombination med 

ökat skattetryck, gör att ett entreprenörskap som annars skulle kunna få stor spridning och 

genomslagskraft hämmas; det är allmänt vedertaget att ökad reglering minskar 

entreprenörskap och tillväxten i bolag. 

 

Det måste vara lönsamt att inte bara starta företag utan också att växa som bolag, anställa och 
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introducera innovationer. Målsättningen politiskt bör vara att alla entreprenörer skall ges 

möjlighet att nå sin fulla potential. Återigen innebär framgångsrikt entreprenörskap att företag 

som är mer effektivt organiserade, som lyckas kombinera produktionsfaktorer och insatsvaror 

på nya sätt och därigenom är mer innovativa och därmed kan uppnå en högre lönsamhet än 

sina konkurrenter också ökar sina marknadsandelar. När ett företag växer och när marknaden 

konsolideras slås samtidigt mindre lyckade företag (ofta små egenföretagare) ut i takt med att 

bättre alternativ erbjuds. Men givetvis måste också poängteras att även det omvända 

självfallet kan vara för handen.  

 

Att mindre företag i fri konkurrens tillsammans kan erbjuda bättre och fler lösningar, och 

bättre och fler varor och tjänster än ett enda storföretag är i de flesta situationer ganska 

uppenbart (jfr. monopol). Oavsett vad resulterar nämnda mekanismer, på en fri och öppen 

marknad, i en mer välmående ekonomi - där både konsumenternas, företagarnas och 

samhällets totala nytta alla samtidigt står i centrum. 

 

2.5.4 Empiri  

 

2.5.4.1   Graden av entreprenörskap 

 

I artikeln ”Small Business Does not Measure Entrepreneurship” 21  föreslår de svenska 

ekonomerna Magnus Henrekson 22  och Tino Sanandaji ett nytt mått på Schumpeter´s 

entreprenörskap för att jämföra graden av entreprenörskap i olika länder och regioner - 

nämligen ”innovativa företag med stor genomslagskraft i ekonomin”. 

 
                                                
21 http://www.pnas.org/content/111/5/1760.full.pdf+html / publicerad år 2103 
22 Magnus Henrekson är professor i nationalekonomi och sedan 2005 VD för Institutet för Näringslivsforskning 

(IFN). Henrekson disputerade 1990 vid Göteborgs universitet. 2001-2009 innehade han Jacob Wallenbergs 

professur i nationalekonomi med särskild inriktning mot det svenska näringslivets utveckling och den 

ekonomiska politiken vid Handelshögskolan i Stockholm. Förutom rent akademiska meriter har Magnus 

Henrekson erfarenhet från internationell banking samt som rådgivare, styrelseledamot och föredragshållare i 

såväl näringslivet som i den offentliga sektorn. Hans forskning är huvudsakligen empiriskt inriktad. Sedan slutet 

av 1990-talet har hans forskning i hög grad varit inriktad mot att förklara företagsklimatets institutionella 

bestämningsfaktorer. Denna forskning bygger på premissen att spelreglerna (det institutionella regelverket) för 

företagande har en avgörande betydelse för branschsammansättning, företagsstruktur, företagstillväxt, graden av 

entreprenöriellt nyföretagande osv.) 
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Genom att sammanställa listade dollarmiljardärer i världen mellan år 1996 och år 2010 från 

Forbes Magazine23 och därefter insamla information om ursprunget till deras förmögenhet har 

996 stycken individer vars miljardförmögenhet har skapats genom att de startat nya företag 

identifierats. Sådant exceptionellt framgångsrikt företagande benämner forskarna 

superentreprenörskap.  

 

Med hjälp av dessa individer beräknas sedan antalet superentreprenörer per capita i olika 

länder och regioner. Forskarna för även med viss emfas resonemanget att entreprenörskap och 

egenföretagande ofta står i motsats till varandra. Det är möjligen ett inte helt okontroversiellt 

ställningstagande. 

 
“The overwhelming majority of self-employed individuals are not entrepreneurial in the Schumpeterian sense.” 

 

”Vårt mått har fördelen att det identifierar just entreprenörskap med stor genomslagskraft. Detta står i bjärt 

kontrast till andra mått på entreprenörskap som i regel baseras på egenföretagande; där den helt övervägande 

delen av egenföretagarna inte alls är entreprenöriella i bemärkelsen att vara innovativa eller 

tillväxtorienterade.” 
 

I Henreksens och Sandandajis studie (senast uppdaterad med titeln “Superentrepreneurship 

and Global Imbalances: Closing Europe's Gap to Other Industrialized Regions”24) var 

andelen dollarmiljardärer som blev det genom att starta en affärsverksamhet lägre i Europa, 

med 42 procent, än i USA, med motsvarande 65 procent entreprenörer.  

 

Som kritik kan givetvis poängteras att en upparbetad förmögenhet på en miljard dollar är en 

på tok för hög och extremt orimlig tröskel för att kvala in som framgångsrik entreprenör – 

eller som Henreksen och Sanandaji uttrycker det: ”entreprenör med hög genomslagskraft.” 

Författarna konstaterar i detta avseende helt enkelt kort och koncist att Forbes Magazine lagt 

nivån vid en miljard dollar i förmögenhet och att det är den data man utgår ifrån (”The 

World´s Billionaires”) men att det är högst sannolikt att det också finns fler ”vanliga” 

entreprenörer i ett land med många ”exceptionella” entreprenörer. 

 

Undersökningen konstaterar vidare att ”även om entreprenörsmiljardärerna är få så är deras 

betydelse oproportionerligt stor. Många av dem har skapat de absolut mest värdefulla, 
                                                
23 http://www.forbes.com/forbes/ 
24 http://www.ifn.se/wfiles/wp/wp1049.pdf 
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innovativa och inflytelserika företagen.” Utöver detta utvecklar Henrekson och Sanandaji ”två 

andra kompletterande mått på entreprenörskap”. Dels andelen av de hundra största företagen 

som har grundats av en entreprenör under efterkrigstiden, dels riskkapitalinvesteringar som en 

del av BNP. ”Mer än en tredjedel (34 av 100) av de största företagen i USA baserat på 

börsvärde är grundade av entreprenörer under efterkrigstiden.”25 

 

2.5.4.2  Nyföretagande – svensk statistik och utmaningar 

 

Henrekson och Sanandaji anser det troligt att försök till entreprenörskap är positivt korrelerat 

med framgångsrikt entreprenörskap. Från en beslutsfattares perspektiv är förmodligen 

slutresultatet – nya företag – mer relevant än antalet misslyckade försök. Dock kan antalet 

eller andelen misslyckanden vara viktig information för andra frågeställningar och syften. 

 

Beträffande det faktum att nyföretagandet i Sverige under många år backat uttalade Harry 

Goldman, vd för Nyföretagarcentrum26 poängterar i en intervju i Dagens Industri våren år 

2014 att ”andelen som vill och anser sig vara kapabla att starta eget är väldigt hög i Sverige 

jämfört med andra länder, men när det gäller förverkligande är det oerhört lågt. Det är det här 

glappet som vi måste göra något åt.”  

 

Nyföretagarbarometern27 av NyföretagarCentrum för helåret 2015 visar dock på en liten 

uppgång avseende nyföretagandet i Sverige. Totalt registrerades år 2015 64 625 stycken nya 

företag i Sverige (+3,6%): 45 568 stycken AB, 14 827 stycken Enskild Firma, 3 475 stycken 

Handelsbolag, respektive 755 stycken Kommanditbolag.  

 

Antalet totalt registrerade svenska aktiebolag år 2015 uppgick, enligt Bolagsverkets28 egen 

statistik, till 502 962 stycken. 99,7 procent av företagen i Sverige är vidare privatägda, enligt 

                                                
25 ”Amerikanska entreprenöriella företag grundade under efterkrigstiden inkluderar Intel, Microsoft, Apple, 

Google, Wal-Mart, Home Depot, Starbucks, Bloomberg, Facebook, E-bay, Hawlett-Packard, Amazon, CNN, 

Fox News, Nike, och FedEx. Europeiska företag inkluderar IKEA, SAP, Aldi, Zara, H&M, Swatch Group, Virgin 

Group och Ryanair. Asiatiska företag inkluderar kända företag som Sony, Honda och Softbank.” 
 
26 http://www.nyforetagarcentrum.com 
27 Nyföretagarbarometern tas fram av NyföretagarCentrum och Bolagsverket, och mäter på basis av 
Bolagsverkets data, antalet nyregistrerade företag i Sverige. 
28 http://www.bolagsverket.se/ 
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SCB (2016-03-13)29. Och av de svenska företag som startades år 2011 var 84,4 procent 

fortfarande verksamma efter två år. Jämfört med andra europeiska länder är 

överlevnadsgraden hög, visar statistik.30  

 

Arbete i existerande företag ger vidare potentiella entreprenörer den kunskap och erfarenhet, 

och de idéer, som behövs för att själva starta och utveckla entreprenöriella företag. Sverige 

torde alltså på denna punkt vara väl rustade för att kunna öka graden av framgångsrikt 

entreprenörskap och därmed även öka den svenska sysselsättningen. Det är dock viktigt att 

även den politiska debatten samt inte minst institutionella ramverk och svensk bolagsrätt 

uppmuntrar till entreprenörskap. 

 

I rapporten ”Företagsamt ägande” (publicerad år 2014 av Svenskt Näringsliv) konstaterar de 

svenska nationalekonomerna Ulf Jakobsson och Jan Herin att de flesta svenskar har dock sina 

besparingar inlåsta i eget boende och pensionssparande. Enligt dem utgör detta sannolikt ett 

hinder för entreprenörskap”.31 

 

Världens befolkning ökar dessutom år och från år och även Sverige växer. 

Befolkningsökningen i Sverige – inte minst på grund av att en hög andel asylsökande söker 

sig till Sverige - gör att Sverige inom en mycket snar framtid kommer att ha en befolkning på 

över 10 miljoner invånare enligt officiell statistik. Om dagens migration poängterar 

Nyföretagarcentrums vd (pressmeddelande 2016-03-02) att: “Nu då migrantströmmen är stor 

är det viktigt att Regeringen och de statliga myndigheterna ser till att att fler ges möjlighet att 

starta nya företag. Väntan måste bytas mot aktivitet och jobbsökare måste få bli jobbskapare”. 

 

2.5.4.3 Skillnader länder emellan avseende graden av entreprenörskap – 

jämförelser och utgångspunkter  

 

Henrekson och Sanandaji menar att förklaringar ”bör sökas i skillnader i strukturella faktorer 

(befolkning, inkomstnivå etc.) och institutionella faktorer som skatter och andra regelverk som 

i annan forskning identifierats som viktiga för att förklara graden av entreprenörskap och 
                                                
29 http://www.scb.se/foretagsregistret/ 
30 www.ekonomifakta.se (Senast uppdaterad: 2015-12-08.) 

 31 http://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporter/foretagsamt-

agande-slutrapporterwebbpdf_590057.html/BINARY/Företagsamt%20ägande%20slutrapporter.webb..pdf 
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företagande” och framför att ”belöningsstrukturerna i samhället är i hög grad en kodifiering av 

rådande attityder och normer”. 

 

En framgångsrik entreprenörspolitik bör vara medveten om geografiska skillnader, eventuell 

ojämlikhet och skillnader mellan könen i respektive land samt befolkningen i övrigt. Kunskap 

omvandlas inte till framgångsrika företag av sig självt. Ofta missgynnas privat ägande och 

finansiering med eget kapital. Ju större andel av ett företags totala kapital som utgörs av eget 

kapital, i regel desto bättre. 

 

Vad gäller riskkapital (”kompetent” kapital i ett relativt tidigt skede i ett företags utveckling) 

bör systemet vara uppmuntrande och underrätta kommersialisering och entreprenörskap.32 

 

Skydd för den privata äganderätten är särskilt viktigt - det vill säga starkt juridiskt skydd; att 

bolagets ägare (aktieägarna och inte lagstiftaren m.fl.) direkt och indirekt ska ha rätt att 

besluta i angelägenheter som rör bolaget, varpå annars deras ansvar 

för bolaget minskar. Att motverka korruption är vidare grundläggande. Likaså anses ”ease of 

doing business” vara ett mycket viktigt och centralt styrmedel. Världsbanken sammanställer 

för de flesta länder löpande varje år ett mått på hur lätt eller enkelt det är att driva 

affärsverksamhet i respektive land.33 

 

Regleringsbördan skall naturligtvis vara låg. Företag är olika och ”one size does not fit all”, 

varför det är nödvändigt att regler även blir flexibla för företagen. 

 

Trots att två rättsregler kan använda nästan samma ord för att beteckna samma begrepp, 

betyder det dessutom inte nödvändigtvis att de kommer att tolkas och tillämpas på samma sätt 

i varje jurisdiktion; tvärtom råder ofta stora skillnader av flera orsaker – varav semantik och 

språk samt omgivande kontext (social, kulturell etc) spelar in - men också rättssystemet per 

                                                
32 Finansiering med riskkapital, eller venture capital, förekommer vanligen såväl i unga nystartade företag samt 

vid utvecklingsprojekt i befintliga företag. Ett riskkapitalbolag blir en aktiv delägare och bidrar både med kapital 

och kompetens i ett företag; finansieringen leder till att företaget kan växa snabbare och även har möjlighet att 

komma ut på marknaden tidigare. 
 
33 http://www.doingbusiness.org/rankings 
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se; dess ursprung, historia och tillämpning äger stor betydelse.34 

 

Enligt OECD35 hade Mexiko, Grekland, Italien, Sydkorea, Turkiet och Portugal år 2008 den 

högsta andelen egenföretagare (utanför jordbrukssektorn) som andel av den totala 

sysselsättningen bland OECD-länderna; ungefär en tredjedel av de sysselsatta är där egna 

företagare. Den lägsta andelen egenföretagare bland utvecklade länder hade som jämförelse 

USA – och den genomsnittliga andelen egenföretagare i Europa var dubbelt så stor som i 

USA.  

 

Henrekson och Sanandajis studie för samma länder avseende antalet superentreprenörer per 

miljon invånare visar en annan verklighet. Hongkong, Israel, USA, Schweiz och Singapore är 

de fem länder som hamnar i topp när det gäller att få fram superentreprenörer enligt deras 

mått. Europa och Japan har i jämförelse få superentreprenörer per capita; antalet 

superentreprenörer per capita i Europa och Japan motsvarar en fjärdedel av antalet i USA. 

 

Egenföretagande bland OECD-länderna och superentreprenörskap enligt Henrekson´s och 

Sanandaji´s modell är alltså negativt korrelerade. 

 

USA har hälften så många egenföretagare, men drygt fyra gånger fler superentreprenörer per 

capita än Europa och Asien. Och medan 34 av de 100 största amerikanska företagen 

grundades av entreprenörer under efterkrigstiden är motsvarande siffra för Europa endast sju 

av de hundra största företagen.  

 

Dessutom är de totala riskkapitalinvesteringarna (venturekapital) som andel av BNP mer än 

                                                
34 Värdet av ett fritt och öppet samhälle, yttrandefrihet och fri mediegranskning (till exempel för att 

tillämpningen av regimen “comply or explain” skall fungera i realiteten) är också en inte alltid uppmärksammad 

men likväl väldigt viktig fråga. 

Här behövs kanske hårdare och tydligare reglering i demokratisk riktning i vissa länder (till exempel i Kina och 

även Singapore) emedan Sverige, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och USA är betydligt mer öppna 

samhällen och jurisdiktioner där media och intresseorganisationer både kan, får och vågar kritisera stora ägare 

och makthavare öppet och offentligt. Tillgången till information är i detta givetvis också en viktig parameter att 

ha i åtanke. Naturligtvis spelar också de sociala, kulturella och historiska förutsättningarna en enormt viktigt roll 

vilket inte minst avspeglas till exempel i japansk affärskultur, som är unik och säregen på många olika sätt.  

 
35 http://www.oecd.org/ 
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fem gånger högre för USA än Europa. Europa ligger dessutom klart lägre än Asien för två av 

måtten på entreprenörskap (superentreprenörer per miljon invånare samt andel 

superentreprenörer bakom 100 av de största företagen grundade efter 1945 (Europa med 7 

medan Asien (Japan, Sydkorea, Taiwan, Singapore och Hong Kong) har 13), men något högre 

när graden av entreprenörskap mäts som venturekapitalinvesteringar som andel av BNP, 

enligt Henrekson och Sanandaji´s studie. 

 

Författarna till studien konstaterar att det råder obalans i entreprenörskap i Europa jämfört 

med framförallt USA, men delvis också med de rikaste länderna i Asien. Europa 

underpresterar när det gäller entreprenörskap, vilket är ett problem för Europas ekonomier.36  

 

”Att Europa underpresterar vad gäller innovativt entreprenörskap sänker tillväxten i hela 

världsekonomin, eftersom tillväxten på lång sikt drivs av innovation.” 

 

Henrekson och Sanandaji vill ”bestämt hävda” att ”en viss politik kan mycket väl uppmuntra 

skapandet av små företag men samtidigt hämma entreprenörskap.” En stor integrerad 

marknad borde däremot vara gynnsam och det är även troligt att USA:s stora hemmamarknad 

gör det lättare att få fram superentreprenörer. 

 

Till sist nämns i studien att europeiska länder bör undvika lagstiftning som ger incitament till 

företag att förbli små. Hellre än att ge små företag undantag från regleringar bör regelverket 

överlag göras mer företagarvänligt för alla företag.37 

 

2.5.5 En global utmaning – sammanfattning 

 

I dagens decentraliserade marknadsekonomier spelar entreprenörskap en absolut central roll. 

Det är därför intressant för lagstiftare och beslutsfattare att skapa goda förutsättningar för 

                                                
36 “Europe underperforms in entrepreneurship despite having advantages such as a skilled labour force, good 

infrastructure, large markets and strong performance in technological innovation.” 
37 Beträffande skillnaden mellan egenföretagare och framgångsrikt: “Rules that make it both convenient and 

economically rational for entrepreneurs to stop growing beyond a certain size harm entrepreneurship. European 

countries should avoid legislation and regulations that provide incentives for firms to stay small. Rather than 

granting exceptions from regulations to small firms, European countries ought to make the institutional setup 

more favourable for firms of all types and all sizes.” 
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entreprenörskap; inte minst dess eget lands egen skull. Det är samtidigt en global utmaning av 

vikt för alla ekonomier. Entreprenöriell innovation och framgång påverkar inte bara det egna 

landet utan hela världsekonomin samtidigt genom sitt samspel.  

 

EU har bland annat beslutat att göra satsningar. EU-kommissionen har definierat målet att 

befrämja "entreprenörskap", enligt nedan.38  

 
• “EU:s handlingsplan innehåller en rad förslag till åtgärder som ska främja entreprenörskap i syfte att hjälpa 

företagarna att förverkliga sina ambitioner fullt ut och skapa ett gynnsamt företagsklimat. För även om 47 % av 

européerna gärna vill arbeta som egna företagare är det endast 17 % som verkligen gör det.” 

 

• “Den inre marknaden har underlättat tillvaron betydligt för företagen, och då särskilt de små och medelstora 

företagen. Arbetet med att fullborda den inre marknaden måste dock fortsätta eftersom det fortfarande finns 

hinder i vägen.” 

 

COSME är för övrigt EU:s program för konkurrenskraften hos små och medelstora företag 

och löper från 2014 - 2020 med en planerad budget på 2,3 miljarder Euro.39 

 

• ”SMEs40 are the backbone of Europe’s economy, providing 85% of all new jobs. The 

European Commission aims to promote entrepreneurship and improve the business 

environment for SMEs to allow them to realise their full potential in today’s global 

economy.”41 

 

Skillnader i graden av entreprenörskap mellan USA och Europa (samt även Asien och 

Europa) är ingen helt ny företeelse men sannolikt negativ för Europa. Det är givetvis också en 

viktig fråga för Sverige. Nyföretagandet i Sverige har på senare år backat eller stått mer eller 

mindre still. Entreprenörskap handlar i grund och botten om ekonomisk tillväxt, att trygga 

framtida välfärd, om att skapa arbetstillfällen och minska arbetslöshet, om global ekonomisk 

balans samt att främja handel, utveckling och innovation.  

 

                                                
38 http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26043_sv.htm 
39 ”The Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) manages COSME on behalf of 

the European Commission.” 
40 Small business enterprises. 
41 http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/ 
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Sverige är en del av världen och den globala ekonomin. Det är viktigt att som svensk jurist 

vara medveten om de juridiska skillnader, likheter och samband som finns globalt. Ett 

framgångsrikt svenskt företag skall ju förhoppningsvis även kunna etablera sig och göra 

affärer internationellt; liksom att utländska företag också skulle vilja/kunna söka sig till 

Sverige. Sverige behöver liksom alla länder positionera sig på världsmarknaden och 

identifiera de policyområden som är avgörande för att lyckats i den globala konkurrensen.  

 

Företag har idag stora valmöjligheter vad gäller lokalisering och expansion av sina 

verksamheter och de kommer att välja den plats som har bäst förutsättningar. Enskilda 

policyinsatser bör vara anpassade till det internationella affärslivets föränderliga verklighet. 

Till exempel måste små företags möjligheter att utgöra en integrerad del av regionala 

innovationssystem och globala affärer förbättras.42 

 

 

     3. AKTIEKAPITALET i SVERIGE OCH VÄRLDEN 

 

3.1      Inledning 

 
Huvudsyftet med minimikapitalkrav är att skydda borgenärerna. På grund av avregleringen  

- eller rättare sagt frigörelsen – gällande att starta och bedriva affärsverksamhet som började 

på 1800-talet, blev äntligen dåtidens entreprenörer till slut berättigade till och tilläts bilda 

egna aktiebolag samt begränsa sitt ansvar (”limited liability”). Som en följd av att aktieägare 

kunde begränsa sitt ansvar till det kapital de faktiskt investerade även i små företag, kom 
                                                
42 Begreppet innovationssystem lanserades i slutet av 1980-talet av Christopher Freeman vid Sussex University 

och vidareutvecklades av bland andra den svenske ekonomen Bengt-Åke Lundvall (verksam vid Ålborgs 

universitet i Danmark) under första halvan av 1990-talet. På konkret nivå kan man säga att ett innovationssystem 

består av en uppsättning aktörer, nätverk och institutioner som är ömsesidigt beroende. Aktörerna brukar delas in 

i tre undergrupper: (1) produktionsstrukturen (företag), (2) kunskapsinfrastrukturen (universitet), och (3) den 

stödjande strukturen (offentlig sektor). Dessa är involverade i en komplex väv av formella och informella 

nätverk, såväl inom som mellan de olika undergrupperna. Det institutionella ramverkets påverkan är 

dubbelriktad, det vill säga det påverkar inte endast aktörernas agerande, utan påverkas också av dessa. Det är 

framförallt på detta plan som den innovationsstödjande politiken har störst möjligheter att påverka 

innovationssystemets funktionalitet, vare sig den antar nationellt, regionalt eller sektoriellt fokus. (Källa: 

Wikipedia) 
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minimikapitalregler att börja ses som ett sätt att skydda borgenärerna. Historiskt var det 

menat att det begränsade ansvaret för aktieägarna var ett privilegium som gavs av staten 

snarare än en ursprunglig rätt för aktieägarna. För att få denna förmån var aktieägarna i sin 

tur tvungna att göra någon eftergift eller insats; helt enkelt ge ett bidrag. I enlighet med detta 

kom målsättningen att fastställa ett minimikapitalkrav som en slags pålaga motsvarande 

”inträdesavgift” till, för att se till så att ett sådant privilegium åtnjöts av de entreprenörer som 

var seriösa och ansvarsfulla nog. Reglerna vilar alltså på tanken att det finns ett behov av att 

staten skyddar borgenärerna.  

  

Under senare delen av 1900-talet samt 2000-talet har rättsekonomisk forskning kommit att 

få stort genomslag i juridiskt forskningsarbete. I Sverige har dock denna approach inte 

kommit att prägla den rättsvetenskapliga forskningen och debatten lika fullt ut som på andra 

håll, till exempel i USA och Asien. De ändamål som ligger till grund för aktiebolagsformen 

och lagen - inklusive krav om minsta aktiekapital och dess funktion och konsekvenser - 

måste likväl alltid värderas och analyseras utifrån rättsekonomiska premisser vid en samlad 

genomlysning.  

 

Kapitlet kommer att behandla aktiekapitalets historik, rättsutvecklingen i Sverige fram till 

idag, gällande rätt i Storbritannien, Tyskland och Frankrike samt rättsläget och utvecklingen 

inom EU avseende aktiebolag och minsta aktiekapital. Därefter följer en redogörelse av 

situationen i världens tre största ekonomier: USA, Japan och Kina.   

  

3.2 Aktiekapitalets historik – tillbakablick och reformer i Sverige   

 

Aktiebolagsformen rötter går tillbaka ända till medeltiden, men det var först under 1600- och 

1700-talen som den fick någon större utbredning. Även i Sverige tillkom aktiebolagsliknande 

företag, så kallade kompanier, vilka grundades på privilegier från kungen.43  

                                                
43 Casa di San Giorgio, grundat 1407 och verksamt till 1805, var en bank organiserat som ett aktiebolag och 

omnämns som världens första aktiebolag. Ägarna var ett konsortium som i sin tur valde styrelseledamöterna och 

aktierna var fritt överlåtbara. Som föregångare till aktiebolaget brukar räknas de handelskompanier som tillkom 

under 1600- och 1700-talen (särskilt berömt är det Nederländska Ostindiska Kompaniet, bildat 1621). Det mest 

kända svenska handelskompaniet torde vara Svenska Ostindiska Companiet med Kungl. Privilegium 1731. En 
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Den första svenska aktiebolagslagen antogs först den 6 oktober 1848 för att träda i kraft den 

1 januari 1849. Den var influerad av i synnerhet den franska ”Code de commerce” (tillkom 

1807 under Napoleon). Lagen föreskrev att alla skriftliga bolagshandlingar måste 

undertecknas av styrelsen samt att bolagsordningen skulle stadfästas av konungen för att 

aktieägarna skulle åtnjuta ansvarsfrihet för bolagets förbindelser. I den första 

aktiebolagsstiftningen från 1948 fanns det inget i lagen angivet krav om minsta aktiekapital 

utan staten prövade varje enskild aktiebolagsbildning och bedömde huruvida bolaget hade 

tillräckligt aktiekapital för att personlig ansvarsfrihet skulle erhållas.  

  

Den 28 juni 1895 ersattes sedermera 1848 års förordning av en ny lag som kom att gälla alla 

svenska aktiebolag. Den nya lagen var influerad av i synnerhet tyska 

”Aktiengesellschaftsgesetz”. Hela aktiekapitalet - 5 000 kronor - skulle nu vara inbetalt före 

registrering. Nya bestämmelser infördes vidare för ökning respektive nedsättning av 

aktiekapitalet och en lång rad andra funktioner och kännetecken som gäller för svenska 

aktiebolag än idag.   

  

Genom 1895 års aktiebolagslag infördes det nuvarande systemet med rätt för var och en att 

starta ett aktiebolag utifrån de i lagen uppställda kraven, exempelvis att bolaget registrerades 

i ett central myndighetsregister. Ett minimikrav om 25 000 kronor rekommenderades men 

riksdagen kom att sänka kravet till 5 000 kronor (likväl en väldigt stor summa pengar i slutet 

på 1800-talet). När 1910 års aktiebolag kom resulterade den dock inte i någon förändring 

avseende kravet om minsta aktiekapital.   

  

Den 14 september 1944 antogs sedan en ny aktiebolagslag som en direkt följd av 

Kreugerkraschen med bland annat regler om apportemissioner och krav på en 

skuldregleringsfond för bolag med stor skuldsättning i förhållande till det egna kapitalet. En 

höjning av minimiaktiekapitalet till 10 000 kronor föreslogs i lagens proposition, en höjning 

som ungefär matchade värdeförändringen sedan 1800-talets slut. Riksdagen lät emellertid 

kravet på 5 000 kronor i minsta aktiekapital bestå.    

  
                                                                                                                                                   
känd förebild var det brittiska East India Company. Genom 1734 års lag infördes i Sverige solidariskt ansvar för 

delägarna i ett bolag.   
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År 1973 kom dock kravet om minsta aktiekapital i Sverige att höjas kraftigt från 5 000 

kronor till 50 000 kronor. Ett av skälen till denna förändring var strävan efter harmonisering 

inom Norden; huvudsyftet var annars att söka stärka skyddet för borgenärer och bolagets 

anställda, vilket ansågs viktigt. År 1975 antogs också en ny svensk aktiebolagslag - 1975 års 

lag.   

  

I samband med Sveriges inträde och medlemskap i EG år 1995 höjdes åter aktiekapitalet, då 

från 50 000 kronor till 100 000 kronor för privata bolag. Samtidigt kom man också att skilja 

på privata och publika bolag. Dels som en direkt EG-anpassning (I det andra bolagsdirektivet 

(77/91/EEG), som avser stora bolag med ett flertal ägare, stadgades krav om 25 000 Euro i 

aktiekapital.) samtidigt som det även ansågs ”vara på tiden” med hänsyn till allmän 

prisökning och inflation. Man tänkte också att borgenärsskyddet utökades samt att 

kreditmöjligheterna för företagen förbättrades samt att missbruk av aktiebolag skulle komma 

att minska.  

  

3.2.1 Rättsläget och utvecklingen i Sverige efter år 2005  

  

Den 1 januari 2006 trädde den nu gällande svenska aktiebolagslagen – 2005 års lag (SFS 

2005:551) - i kraft. Många nya förändringar blev lag och lagen blev omfattande; 

aktiebolagslagen innehåller idag 32 kapital och gäller samtliga svenska aktiebolag, privata 

såväl som publika. Till stor kom utredningsarbetet att gälla anpassning av den svenska 

aktiebolagslagen till EU-rätten och dess bolagsdirektiv.44  

 

I sammanfattningen i Aktiebolagskommiténs slutbetänkande ”Ny aktiebolagslag (SOU 

2001:1)” som står att läsa i förarbetet till lagen (Proposition 2004/05:85) står inledningsvis att 

läsa följande.45 

 
“Aktiebolaget anses av många vara en viktig förklaring till Västerlandets ekonomiska framgångar under det 

senaste århundradet. Möjligheterna att ackumulera kapital genom små bidrag från ett stort antal investerare har 
                                                
44 ”Bland de allmänna utgångspunkterna för lagförslaget betonas, förutom några etablerade principer som ligger 
till grund för gällande rätt, att en förenklad reglering eftersträvas så att överskådlighet, begriplighet och 
flexibilitet uppnås. Vidare understryks vikten av att en ny lag utformas så att missbruksrisker minimeras så långt 
möjligt utan att aktiebolagsformen minskar i användbarhet för seriösa företagare och utan att 
konkurrensnackdelar uppstår för svenska företag i förhållande till utländska.” Lagrådets yttrande, Proposition 
2004/05:85, sid. 1384. 
45 Proposition 2004/05:85, sid. 938. 
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skapat förutsättningar för dagens multinationella storföretag. Men det förhållandet att aktieägarna i ett 

aktiebolag inte svarar personligen för bolagets förpliktelser gör företagsformen attraktiv också för 

småföretagare. I Sverige och många andra länder är merparten aktiebolag enmans- eller fåmansbolag.  

  

Aktiebolagslagstiftningen skall således på en gång tillgodose internationella och nationella behov och vara 

tillräckligt flexibel för att passa både i stora och små förhållanden. Den kategoriindelning i publika och privata 

bolag som genomförts som ett led i Sveriges EG-anpassning ger denna flexibilitet och har åtminstone för 

tillfället tystat den debatt som länge förts i Sverige om en särskild bolagsform för de mindre företagen.  

  

En aktiebolagslag måste vidare vara utformad på ett sådant sätt att den inte på kort tid blir omodern på grund av 

ändrade förhållanden. Förändringstrycket i den internationella miljö i vilka de stora svenska aktiebolagen verkar 

är mycket starkt. Vår nuvarande aktiebolagslag är från år 1975. Under det kvarts sekel som den har funnits har 

Sverige hunnit gå med i EU, järnridån har försvunnit och kapitalet flödar i stort sett fritt mellan länderna. Det är 

inte någon överdrift att säga att de svenska aktiebolagen i dag verkar i en helt annan internationell miljö än när 

den nuvarande aktiebolagen skrevs.”  

  

“De svenska aktiebolagslagarna har sällan överlevt mer än 30 år. Med hänsyn till de stora omvärldsförändringar 

som har skett är det närmast överraskande att 1975 års lag inte redan har ersatts med en ny aktiebolagslag.”  

  

Idag finns för svenska privata aktiebolag ett krav om minst 50 00 kronor i aktiekapital (ABL 

1:5). Statens offentliga utredningar föreslog i SOU 2008:49 (”Förenklingar i aktiebolagslagen 

m.m.”) en sänkning av aktiekapitalet från 100 000 kronor till dagens 50 000 kronor, vilket 

också blev fallet med proposition 2009/10:61 som blev lag från den 1 april 2010.   

  

Övriga europeiska länders aktiekapital i privata bolag (trenden mot avskaffande), 

etableringsfriheten inom EU samt att kravet om minsta aktiekapital kan ses som ett hinder 

mot bolagisering46, är motiv som fanns i bakgrunden till utredningen.   

  

                                                
46 ”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 en 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 förutsättningarna för tillväxt.” “Vidare är 
aktiebolaget en flexibel företagsform, som passar för företag vars verksamhet expanderar. Överlevnadsgraden 
bland nystartade aktiebolag synes också vara högre än för andra företagsformer. Det krav på kapitaltillskott som 
ställs upp i samband med att ett aktiebolag bildas kan dock utgöra ett hinder för den som vill bedriva 
näringsverksamhet i aktiebolagsform.” “Ett lagstadgat krav på lägsta tillåtna aktiekapital saknar koppling till det 
enskilda bolagets kapitalbehov eller riskerna med verksamheten. Allmänt sett är aktieägarna tillsammans med 
personerna i bolagets ledning bäst skickade att avgöra hur verksamheten i det enskilda bolaget ska bedrivas för 
att uppnå god lönsamhet och tillväxt, och de bör ges ett så stort handlingsutrymme som möjligt i detta 
avseende.” Proposition 2009/10:61, sid. 9.   
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Utredningen menade vidare att aktiekapitalet i och för sig fungerar som borgenärsskydd, men 

att det är begränsat och går snabbt att göra sig av med samt att aktiekapitalet kan fungera som 

en slags seriositetsspärr.47 För övrigt har i SOU 2009:34 också ändringar i syfte att förenkla 

aktiebolagslagen, med särskild inriktning på små bolag, utretts. Även behovet av en ny 

företagsform diskuterades översiktligt. Behovet av förenklingar av aktiebolagslagen bemöttes 

överlag med positiva gensvar från de flesta remissinstanser emedan behovet av en ny 

företagsform avhandlades tämligen hastigt utan nämnvärd fördjupning eller större ambition 

från utredaren.   

  

Ett avskaffande av kravet på minsta aktiekapital (låt vara 1 krona) leder å andra sidan till att 

ägarna själva kan avgöra aktiekapitalets storlek beroende på bland annat omsättning, bransch, 

eventuell risk och andra behov. Ett avskaffande skulle också ha effekt på det tänkta 

borgenärsskyddet vad gäller kravet att upprätta en kontrollbalansräkning när styrelsen i ett 

aktiebolag har anledning att misstänka att aktiekapitalet understiger hälften av bolagets 

registrerade aktiekapital. Reglerna om tvångslikvidation måste då parallellt ses över.48 

 

Likaså går det att spekulera i att det personliga ansvaret för aktiebolagets ägare i vissa fall 

kan komma att öka, som en effekt av eventuella borgensåtaganden och avtalslösningar, vilket 

kan ses som en nackdel dels för ägarna men även generellt - sett i ljuset av potentiellt ökade 

transaktionskostnader.   

  

Olika argument pekar inte alltid i samma riktning. En förmodad effekt enligt många 

bedömare är att nyföretagandet ökar vid en sänkning (och då särskilt vid ett avskaffande), 

vilket bör undersökas närmare; detta eftersom att aktiebolagsformen i vart fall odiskutabelt 

blir mer tillgänglig vid ett avskaffande. En till synes vettig bedömning är att små företag, 

                                                
47 ”Det brukar också hävdas att aktiekapitalkravet bidrar till seriös och överlevnadsduglig affärsverksamhet, 
genom att se till att företagaren har en genomtänkt affärsidé som han eller hon är beredd att själv göra en 
kapitalinsats för.” Proposition 2009/10:61, sid. 7.  
48 “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.” Prop. 2009/10:61, sid. 12. (Problematiskt 
med de svenska reglerna om tvångslikvidation är för övrigt att likvidationen blir oåterkallelig; bolaget blir enligt 
lag tvunget att avvecklas - även om dess finansiella situation repareras - och kan alltså under inga 
omständigheter återgå till ”normalläge” och fortsätta verksamheten, ligga vilande, driva in skulder gentemot 
bolaget osv.)  
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exempelvis fåmansföretag inom tjänstesektorn, i regel inte behöver ett aktiekapital alls och 

istället ges goda möjligheter att starta aktiebolag vid ett avskaffande.   

  

Somliga menar att aktiebolaget även kan komma att användes för oseriös verksamhet vid ett 

slopat krav om minsta aktiekapital, ett hypotetiskt argument som i likhet med andra 

antaganden i den ena eller andra riktningen med fördel dock gärna låter sig underbyggas med 

empiriskt stöd för att beaktas fullt ut. Till sist vilar ändå Sveriges sänkning av kravet på 

minsta aktiekapital från 100 000 kronor till 50 00 kronor år 2010 på trygg mark – Sverige är 

inte isolerat från omvärlden utan konkurrerar givetvis på en internationell marknad med alla 

andra länder och anpassade kapitalskyddet i riktning med resten av världen och EU där 

trenden länge varit tydlig; frågan är snarast varför Sverige inte helt avskaffade 

minimikapitalkravet för privata aktiebolag. Det råder trots allt viss enighet om att det är 

ytterst tveksamt vilket borgenärsskydd aktiekapitalet egentligen ger.   

  

3.3 Minimikapitalet i Europa  

 

3.3.1 Inledning 

 

När det kommer till skydd för borgenärerna inom aktiebolagsrättens område består det av en 

mängd olika strategier. Bolagets informationsskyldighet, tvingande redovisningslagstiftning - 

samt för publika bolag: regler och koder för god bolagsstyrning (oberoende, ”comply or 

explain” m.m.) samt krav på offentlighet (”required disclosure”) och rapporter som beskriver 

verksamhetsåret - ger underlag och hjälper inte bara aktieägare utan i hög grad borgenärer att 

skydda sig själva.  

 

De kanske viktigaste reglerna för borgenärsskyddet kretsar ofta traditionellt sett - rent 

lagstiftningsmässigt - kring bolagets aktiekapital. I de jurisdiktioner där krav på minsta 

aktiekapital skrotats eller inte existerar praktiseras dock i huvudsak solvenstest 

(insolvensprövning) av bolagets balansräkning och/eller likviditetstest avseende bolagets 

löpande betalningsförmåga. Minsta aktiekapital (minimumkrav på ett initialt 

aktiekapitaltillskott) är en aspekt av ett bolags aktiekapital och kapitalskyddet i bolag.  

 

”En allmän aktiebolagsrättslig rättsgrundsats är att aktieägare aldrig får vidta dispositioner 

som strider mot bestämmelserna i ABL uppställda i borgenärernas intresse. Denna 



 34 

rättsgrundsats motsvaras i förevarande sammanhang av en princip som brukar betecknas som 

principen om skyddet för det bunda egna kapitalet (jfr. på engelska ”capital maintenance 

doctrine”).49 

 

Regler relaterade till aktiekapitalet och skyddandet av bolagets tillgångar består även av 

restriktioner för utdelning och annan värdeöverföring (distribution) av bolagets tillgångar till 

aktieägare (även återköp av aktier); regler som söker motverka felaktiga och opportunistiska 

affärer från bolagsledningens sida (i Sverige finns till försiktighetsregeln, 

bristtäckningsansvar, jävsbestämmelser) - både generella sådana men även mer specifika när 

bolaget är finansiellt utsatt och i trångmål. Samt inte minst utlösande åtgärder som måste 

vidtas när aktiekapitalet kraftigt reducerats (såsom regler kring sammankallade av 

bolagsstämma och likvidation i svensk rätt). Många av dessa regler, vilka varierar mellan 

olika länder och jurisdiktioner, syftar helt enkelt konkret till att hålla bolagets finanser intakta 

så att bolagets tillgångar inte urholkas och att bolagets själva existens ej äventyras till skada 

för bolaget och dess intressenter, inte minst bolagets borgenärer. Nämnda regler är alltså 

utformade för detta särskilda ändamål.  

 

Värt att hålla i minnet är att regler som begränsar bolagets handlingsutrymme avseende dess 

kapitalstruktur, transaktioner samt omstrukturering av aktiekapitalet leder till kostnader för 

bolaget. Förutom aktieägarintresse avseende inte minst publika bolag är många regler bank-

centrerade och anpassade därtill, vilket talar för en konservativ och strikt teori, vilket skulle 

kunna ses som ett handikapp för bolaget; i vart fall innebär en ökad regleringsbörda 

tvivelsutan inskränkningar i bolagets individuella flexibilitet samt kostnader - även hinder. 

(Staten och bolagets anställda är exempel på andra intressenter - vilket kan komma att prägla 

en bolagsrätt nationellt beroende på politik, ändamål och synsätt). 

 

3.3.2 Storbritannien 

  

Storbritanniens närmaste motsvarighet till ett svenskt privat aktiebolag är ”Private Company 

Limited by Shares” med förkortningen Ltd. Ett Ltd får inte erbjuda aktier i utbyte mot pengar 

eller annan ersättning offentligt. Anställda och redan befintliga aktieägare räknas inte till 

                                                
49 Andersson, Kapitalskyddet i Aktiebolag, sid. 3, 2010. 
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kategorin allmänheten och får således förvärva aktier i ett Ltd. Ett Ltd får bildas av en eller 

flera personer. Ett Ltd saknar vidare krav på minsta aktiekapital (det finns dock inget som 

hindrar bolagets grundare från att självmant tillföra bolaget kapital) och är således 

förhållandevis billiga att starta upp, vilket gjort att många utländska entreprenörer bildat Ltd i 

Storbritannien för att därefter bedriva verksamhet i sina hemländer genom filial. I bolagets 

stiftelseurkund ska för övrigt anges att aktieägarnas ansvar är begränsat till insatt kapital. 

Aktieägarna måste också registreras i ett aktieägarregister tillgängligt för allmänheten.   

  

Borgenärsskyddet består bland annat i att bolagets styrelse vid kapitalbrist i ett Ltd skall 

upprätta ett ”balance sheet test” (kontrollbalansräkning), vilket innebär en granskning av 

tillgångar och skulder i bolaget. Om tillgångsvärdet visar sig vara lägre än utestående 

skyldigheter och skulder anses bolaget insolvent, det vill säga det har inte möjlighet att vare 

sig läka dess kortfristiga skuldproblem samt att skulder sannolikt kommer uppkomma i 

framtiden som en del av en fortsatt handel. Redan om ett bolag inte kan betala sina skulder 

när de förfaller till betalning kan ett kassaflödestest göras.   

  

Kassaflödestestet avser skulder som för närvarande förfaller till betalning samt de som 

förfaller inom en ”rimligt nära framtid”. Vad som utgör "rimligt nära framtid" beror på 

samtliga omständigheter, inklusive, i synnerhet arten på bolagets verksamhet. När domstolen 

i Storbritannien dock har att överväga mer än ”rimligt nära framtid” blir kassaflödestestet 

emellertid spekulativt och ett balance sheet test anses då vara det enda förnuftiga testet för 

insolvens.  

  

Balansräkningstestet är en juridisk kontroll som kräver att domstolen avgör vilket värde som 

skall tillskrivas blivande, villkorade och ovissa ansvarsförbindelser i ett företag. Domstolen 

måste jämföra nuvarande tillgångar med nuvarande och framtida skulder och ta hänsyn till 

oförutsedda händelser och uppskjutna betalningar, och därefter bedöma om företaget 

rimligen kan förväntas fullgöra alla sina skyldigheter och förpliktelser såsom skulder. 

Beskrivningen att ett företag har nått "the point of no return” ”på grund av obotlig brist i sina 

tillgångar” är dock inte den korrekta metoden för ett balance sheet test och bör enligt 

Supreme Court inte övergå till allmänt bruk. (The Supreme Court´s decision in BNY 

Corporate Trustee Services Ltd v Eurosail (2013) UKSC 28.)50  

                                                
50 http://www.linklaters.com/Insights/Supreme-Court-clarifies-balance-sheet-insolvencytest/Pages/Index.aspx  
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Styrelseledamöterna i ett Ltd kan även ställas till ansvar för ”wrongful trading” samt 

”fraudulent trading”. Enligt Insolvens Act 1986 avser olaga wrongful trading företag som 

fortsatt att bedriva sin dagliga verksamhet och handel trots insolvens och således inte kan 

betala sina skulder när de förfaller. Det är vanligen fråga om att ledningen hoppas att saker 

och ting kommer att förbättras fastän verksamheten ekonomiskt fortsätter i en nedåtgående 

spiral. Avseende wrongful trading finns ingen avsikt att lura och bedra bolagets borgenärer; 

det handlar snarast om dåligt omdöme eller styrelsens misslyckande att utföra sina 

uppgifter.51  

  

3.3.3   Tyskland  

 
”Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, förkortat GmbH är ett den privata 

aktiebolagsformen, och är ungefär samma typ av företag som brittiska Ltd, nederlänska BV 

eller franska Sàrl.   

  

Tillämplig lag är ”GmbH-Gesetz" (den tyska privata aktiebolagslagen). Ett GmbH har status 

som juridisk person (13 § I GmbHG) och aktiekapitalet är delat i aktier (strukturen är ungefär 

likadan som för tyska ”Aktiengesellschaft”, förkortat AG, det vill säga publika tyska 

aktiebolag).   

  

Utgångspunkten är att aktieägarna inte har något personligt ansvar utöver investerat kapital; 

endast bolagets tillgångar är tillgängligt för fordringsägare (§ 13 II GmbHG). Ursprungliga 

avsikten med bolagsformen är att finnas för små och medelstora företag. Det finns idag 

omkring en miljon GmbH. Aktiekapitalet skall vara minst 25 000 Euro (§ 5 I GmbHG).   

  

Tyska AG har i jämförelse ett dubbelt så stort minimikapitalkrav: 50 000 Euro. Beloppet 

regleras i bolagsordningen som finns arkiverat i det tyska företagsregistret. Syftet och 

funktionen med det tyska kravet om minsta aktiekapital är att utgöra en skyddsfunktion för 

                                                
51 Storbritannien har ett för övrigt ett blandat bolagsrättsligt system avseende publika bolag eftersom dess 

publika företag omfattas av det andra bolagsrättsdirektivet.   
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borgenärer – det är dock inte ett fryst kapital till förmån till borgenärerna utan kan användas 

av företaget i dess ordinarie verksamhet.   

  

“Unternehmergesellschaft”, förkortat UG, är en relativt ny variant av GmbH som riktar sig 

just till entreprenörsföretag och är ett resultat av MoMiG. MoMiG är en förkortning för 

"Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen" eller "lagen om 

modernisering av den tyska privata bolagsrätten och förhindrande av missbruk". MoMiG 

trädde i kraft i Tyskland den 1 november 2008. Det övergripande syftet med MoMiG var att 

påskynda etableringen av företag, modernisera den tyska privata aktiebolagsrätten (GmbH) 

och att göra den gällande GmbH-strukturen mer konkurrenskraftiga internationellt, samt att 

minimera missbruk av bolagsrätten.   

  

Minsta aktiekapital för ett UG är satt till 1 Euro (§ 5a I GmbHG). Begränsat ansvar (limited 

liability) gäller för alla aktieägare. UG är dock inte en särskild typ av bolagsform i sig, utan 

snarare en speciell form av GmbH avsedd som tysk motsvarighet till brittiska Ltd. Ett UG 

måste vidare hålla inne en fjärdedel av sin årliga vinst tills dess att bolaget har ackumulerat 

och byggt upp ett minsta aktiekapital som för ett vanligt GmbH (§ 5 a III GmbHG).52 Ett UG 

kan därefter döpas om och bli ett vanligt GmbH om aktiekapitalet om mängden minst 25 000 

Euro nås (§ 5 V GmbHG).  

  

Avseende aktiekapitalet i ett GmbH gäller begränsningar av utbetalningar av kapital till 

aktieägarna enligt § 30 GmbHG. Tillgångar i bolag som är nödvändiga för underhåll av det 

registrerade aktiekapitalet får i allmänhet inte betalas ut till aktieägarna. Överträdelse mot § 

30 GmbHG föreligger om utbetalning till aktieägare fördjupar eller orsakar en negativ balans. 

Detta betyder att bolagets tillgångar minus skulder (borgenärernas fordringar) inte får vara 

mindre än det registrerade aktiekapitalet. De rättsliga följderna blir i så fall, enligt § 31 

GmbHG, att betalningar som strider mot § 30 I GmbHG måste återbetalas, vilket kan leda till 

anspråk från bolaget gentemot bolagets aktieägare.   

  

Om aktieägarna dock handlat i god tro, behöver återbetalning endast göras om det är 

nödvändigt för att bolaget ska kunna fullgöra dess skyldigheterna till dess borgenärer. Vidare 

kan, enligt § 43 III GmbHG, fordran om skadeersättning från GmbH mot verkställande 
                                                
52 Orden ”Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)", UG, måste vara en del av det kommersiella namnet 
för ett UG-bolag. 
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direktörer för betalningar som bryter mot § 30 I GmbHG aktualiseras. Överträdelsen måste 

dock som utgångspunkt ha begåtts av vårdslöshet (culpa).  

  

3.3.4   Frankrike  

  

Precis som för alla andra medlemstater kräver EU-rätten att alla publika aktiebolag har ett 

ursprungligt aktiekapital på minst 25 000 euro (Art. 6, andra bolagsrättsdirektivet); varje 

enskild medlemstat får dock ha högre trösklar. I Frankrike är minsta aktiekapitalet för Société 

anonyme (SA) satt till 37 000 Euro.   

  

Genom EU ställs vidare ett antal krav på bolagen när deras aktiekapital urholkas. Till 

exempel kräver EU-rätten av publika bolag att sammankalla till bolagsstämma och överväga 

likvidation i händelse av stora ekonomiska förluster; närmare bestämt när bolagets 

nettotillgångar motsvarar mindre än hälften av bolagets aktiekapital. Många medlemsländer 

har dock striktare regler. I Frankrike måste bolaget sättas i likvidation när dess nettotillgångar 

faller under minimikapitalet. Dessutom har EU infört restriktioner avseende ett antal åtgärder 

från företagens sida (återköp av aktier samt ekonomiskt stöd) för att förhindra att 

aktiekapitalet urholkas.   

  

Vidare kan styrelseledamöter i Frankrike (ett land som kännetecknas av koncentrerat ägande 

i större publika bolag) hållas ansvariga om de inte agerar när bolagets tillgångar drastiskt 

urholkas. Straffrättsligt kan styrelseledamöter i franska bolag som agerar opportunistiskt i 

närtid till likvidation få upp till fem års fängelse.   

  

Den kontinentaleuropeiska rättstraditionen, vilken Frankrike representerar, menar i grunden 

att det ska finnas ett starkt skydd för bolagets borgenärer. Det anses i grunden rimligt att 

kräva minsta aktiekapital för att få driva en bolag med begränsat personligt ansvar. Det 

begränsade ansvaret ses möjligen fortfarande som ett privilegium som är till fördel för 

aktieägarna men negativt för borgenärerna.   

  

Detta till trots har Frankrike sänkt kravet på minsta aktiekapital avseende privata aktiebolag 

(”Société à responsabilité limitée”, SARL) till 1 Euro. Franrike är i övrigt kända för sin 
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byråkrati, det är inte enkelt att starta bolag i Frankrike utan tar tid. Ett bolag måste därtill 

startas från grunden; det går inte att köpa för-registrerade vilande bolag.   

  

”Enterprise unipersonelle á responsabilité limiteé” (EURL) är en fransk bolagsform som är 

tänkt att vara ett entreprenörsföretag. Kraven för att starta ett EURL är identiska med kraven 

för att starta ett SARL. Det som skiljer är att ett EURL endast har en ägare (associés); ett 

SARL behöver minst två.   

  

EURL är idag en vanlig bolagsform för både mindre och större företag. Till skillnad från en 

fransk enskild firma (Enterprise Individuelle) - vilken saknar kapitalkrav men däremot kräver 

personligt ansvar samt att skatt betalas via ägarens deklaration (motsvarade svensk enskild 

firma) - är EURL en juridisk person med begränsat ansvar; dock har ägaren av ett EURL 

personligt ansvar för sociala avgifter.   

  

Precis som för ett SARL gäller för ett EURL att aktiekapitalets storlek bestäms av ägarna 

själva beroende på bolagets behov, storlek och verksamhet. Vidare är det möjligt att upp till 

halva aktiekapitalet betalas med annat än kontanta tillgångar (apportegendom) – till exempel 

datorer, maskiner, verktyg, et cetera.   

  

  3.3.5   Andra europeiska länder  

  

Italien: Società a responsabilità limitata (SRL) är en bolagsform (motsvande svenskt privat 

aktiebolag) med en eller flera delägare med begränsat ansvar. Delägarna innehar dock ej 

aktier utan andelar och minsta aktiekapital är satt till 10 000 Euro. Avseende större 

aktiebolag, Società per azioni (S.p.A.), är minsta aktiekapital 120 000 Euro.   

  

Spanien: Sociedad Anónima (S.A) är ett publikt aktiebolag som kräver minst en aktieägare. 

Aktiekapitalet skall vara minst 60 102 Euro. SA är den vanligaste bolagsformen i Spanien.   

  

Nederländerna: Naamlooze Vennootschap (NV) är ett publikt aktiebolag med minsta 

aktiekapital på 45 000 Euro. Besloten Vennotschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) är 

ett privat aktiebolag; en juridisk person med begränsat personligt ansvar och minsta 

aktiekapital på 0,01 Euro (tidigare 18 000 Euro). BV är den vanligaste aktiebolagsformen i 

Nederländerna.   
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Norge: Norge står utanför EU men är dock EES-medlemmar i likhet med Island. Aksjeselkap 

(AS) är den norska aktiebolagsformen med begränsat ansvar. Minsta aktiekapital är idag 30 

000 norska kronor för privata aktiebolag (tidigare 100 000 kronor) och 1 miljon norska 

kronor för publika aktiebolag.   

  

Danmark: Aktieselskab (A/S) är ett publikt aktiebolag. Minsta aktiekapital är 500 000 danska 

kronor. Anpartsselskab (ApS) är ett privat aktiebolag med begränsat ansvar. Minsta 

aktiekapital är 80 000 danska kronor.  

  

Finland: För publika aktiebolag, Julkinen Osakeyhtiö (OYJ), gäller ett minsta aktiekapital på 

80 000 Euro. För privata aktiebolag med begränsat ansvar, Osakeyhtiö (OY), är minsta 

aktiekapital 2 500 Euro.   

  

3.4 Rättsläget och utvecklingen inom EU   

  

3.4.1 Bolagsnormer inom EU   

       

En av EU:s grundpelare är upprättandet av en gemensam inre marknad. EU:s medborgare 

och företag i EU har alltså som utgångspunkt möjlighet och rätt att starta och bedriva 

verksamhet i ett annat land inom EU på samma villkor som gäller för medborgare och företag 

i det andra EU-medlemslandet. Som ett led i genomförandet av den inre marknaden har också 

ett EU-rättsligt regelverk utvecklats på bolagsrättens område. Syftet med EU:s bolagsrätt är 

att underlätta bolagens verksamhet och samarbete på den gemensamma marknaden genom att 

skapa likvärdiga rättsliga förutsättningar för bolag verksamma i olika EU-medlemsländer. 

 

Sedan slutet av 1960-talet har en serie bolagsrättsliga direktiv antagits. Härigenom har en 

del av skillnaderna mellan medlemsstaternas bolagsrättsliga lagstiftning jämnats ut. 

Direktiven behandlar dels direkt bolagsrättsliga frågor, dels frågor rörande redovisning 

och revisorer.   

  

Kravet på minsta aktiekapital, enligt det andra bolagsdirektivet (77/91/EEG), vilket avser 

publika bolag, är bestämt till 25 000 Euro och är således bindande för samtliga medlemsstater 
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och gäller alla publika bolag inom EU. Direktivet innehåller även regleringar avseende 

publika bolags kapitalbrist et cetera. Vid sidan av detta harmoniseringsarbete har det inom 

EU länge bedrivits arbete med att skapa särskilda europeiska associationsformer. I oktober 

2001 antogs förordningen (EG) nr 2157/2001 om stadga för europabolag (SE-förordningen) 

och ett därtill knutet direktiv om arbetstagarinflytande i sådana bolag. Tanken är att ett 

europabolag skall fungera som en europeisk associationsform för gränsöverskridande 

samverkan i aktiebolagsform.  

  

3.4.1.1 Rättskällor 

  

De juridiska källorna inom EU består av dels primära rättskällor, dels av sekundära 

rättskällor. De primära rättskällorna består av EU-fördragen, vilka inom bolagsrättens 

område utgörs av i huvudsak principerna “Freedom of Establishment” (Etableringsfrihet) 

(Art. 49 - 55 TFEU) och “Freedom of Capital Movement” (Fri rörlighet av kapital) (Art. 63 

TFEU).   

  

De sekundära rättskällorna består i första hand av direktiv och förordningar (Art. 288 TFEU). 

Ett direktiv är en rättsakt i Europeiska unionen som kräver av medlemsländerna att uppnå ett 

visst resultat utan att diktera medlen för att uppnå detta resultat. Direktiv är i allmänhet inte 

direkt tillämpliga (art. 288 (3) i EUF-fördraget); de måste införlivas i nationell lagstiftning. 

En förordning å andra sidan är en rättsakt i Europeiska unionen som blir omedelbart 

verkställbar som lag i alla medlemsstater samtidigt. Ingen införlivning i nationell lagstiftning 

krävs. Åtskilliga rättsfall från EG-domstolen har i övrigt kommit att få stor betydelse 

avseende bolagsrättsliga spörsmål för EU:s medlemsländer. EG-domstolen tolkar EU:s 

lagstiftning och ser till att den tillämpas på samma sätt i alla EU-medlemsländer. Den löser 

också rättsliga tvister mellan EU-medlemsländerna och EU-institutionerna.  

  

3.4.2 Private international law53 inom EU  

 

Området inom den nationella rättsordningen som reglerar juridiska problem med anknytning 

till främmande stat (i Sverige kallat internationell privat- och processrätt (IP-rätt)) besvarar, 

dels vilket land som har domsrätt (jurisdiktion), dels vilket lands lag som skall tillämpas 
                                                
53 Även kallat ”conflict of laws”. 
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(lagval), samt också om en dom som meddelats i ett land kan åberopas i ett annat land 

(erkännande och verkställighet). 

 

Enligt ”Incorporation Theory” bestäms de regler som gäller för ett bolag av den stat där 

bolaget bildades och förblir registrerat. Exempel: ABC-GmbH, ett tyskt aktiebolag som är 

registrerat vid en registreringsdomstol i Tyskland, flyttar sitt administrativa säte till London, 

Storbritannien. Som en följd av registreringsprincipen är det tysk lag som alltjämt reglerar 

och skall tillämpas på ABC-GmbH.  

  

Historiskt har registreringsprincipen sitt ursprung i anglo-amerikansk rättspraxis. Den 

utvecklades i England på 1700-talet och tillät engelska företag att behandlas enligt engelsk 

lag utomlands (det vill säga i kolonierna). Denna princip kom också att gälla i Storbritannien, 

Skandinavien och Nederländerna. I Tyskland vann dock registreringsprincipen insteg i 

doktrinen först i mitten på 1980-talet.  

 

Fördelar med registreringsprincipen är att den möjliggör en enklare förändring av det 

verkliga sätet till en annan stat. Bolagets säte, och därmed tillämplig jurisdiktion, är lätt att 

identifiera. Ett bolag behåller vidare sin rättskapacitet efter en lyckad registrering även om 

företaget flyttar sitt faktiska säte till en annan jurisdiktion. Principen stimulerar också till ett 

ökat tryck på konkurrens mellan jurisdiktioner. Nackdelen (eller fördelen) kan vara att det är 

enklare för bolag att kringgå striktare regler genom förflyttning av faktiskt säte till en annan 

medlemsstat (”race to the bottom”).  

  

En annan teori, som ofta konkurrerar med registreringsprincipen, är ”the Real Seat Theory”. 

Denna princip innebär att bolagets nationalitet bestäms av det verkliga sätet för bolagets 

administration (det vill säga inte nödvändigtvis sätet som anges i stiftelseurkunden eller 

bolagsordningen). Det faktiska bolagssätet är alltså den faktor som kopplar bolaget till en 

specifik jurisdiktion; sätesprincipen.  

  

Om det verkliga sätet byter land, blir reglerna i det främmande landet tillämpliga på bolaget 

ifråga - samtidigt som bolagets papper (stiftelseurkund, bolagsordning et cetera) i det 

främmande landet, i de flesta fall, inte uppfyller det främmande landets krav; detta med 

konsekvens att den juridiska formen för bolaget blir en “icke-bolagsform”, vilket i sin tur 

leder till personligt ansvar för aktieägarna. Ett sådant företag kallas “Pseudo-Foreign 
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Company”. För att få status som juridisk person och begränsat ansvar i det nya landet 

behöver företaget alltså i förekommande fall inkorporeras på nytt enligt det främmande 

landets lag.  

  

Sätes-teorin utvecklades i Frankrike på 1800-talet och användes i de flesta kontinentala 

länder. Principen anses traditionellt vara skyddande eftersom den huvudsakliga tanken 

bakom teorin är att ett företag måste omfattas av lagen i det land där företaget ifråga har sin 

bolagsmässiga tyngdpunkt; det antas att de flesta av företagets intressenter kommer att vara 

placerade där. Dessa företagets intressenter inkluderar aktieägare, fordringsägare, anställda 

och leverantörer. Det antas också att samhällsintressen bäst skyddas om ett företag är föremål 

för lagen i det land där dess huvudkontor är beläget.  

  

Fördelen med sätesprincipen är att nationella skyddsregler inte lätt kan undvikas; nackdelen 

är att de antaganden som nämnts i det föregående är till synes något föråldrade. 

Informationsteknologin gör det inte minst idag möjligt för företagsledningen att vara placerad 

någon annanstans geografiskt än där den ekonomiska aktiviteten i bolaget är centrerad. 

Likaså måste medlemmarna i styrelsen inte vara i samma land under möten et cetera.  

  

Många företag gör dessutom en hel del affärer utanför staten för bolagets bildande och 

borgenärer, leverantörer och investerare är idag således ofta spridda över många länder. 

Dessutom föreligger risk för personligt eget ansvar som aktieägare (Pseudo-Foreign 

Company).   

 

Art. 54 FEUF (f.d. artikel 48 FEG) – om etableringsfrihet – stipulerar att:  

“Bolag som bildats i överensstämmelse med en medlemsstats lagstiftning och som har 

sitt säte, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom unionen ska vid 

tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel likställas med fysiska personer som är 

medborgare i medlemsstaterna. Med "bolag" förstås bolag enligt civil- eller 

handelslagstiftning, inbegripet kooperativa sammanslutningar samt andra 

offentligrättsliga eller privaträttsliga juridiska personer, med undantag av sådana som 

inte drivs i vinstsyfte.”  

  

Artikel 49 (f.d. artikel 43 FEG) säger att:  
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“Inom ramen för nedanstående bestämmelser ska inskränkningar för medborgare i en 

medlemsstat att fritt etablera sig på en annan medlemsstats territorium förbjudas. Detta 

förbud ska även omfatta inskränkningar för medborgare i en medlemsstat som är 

etablerad i någon medlemsstat att upprätta kontor, filialer eller dotterbolag. 

Etableringsfriheten ska innefatta rätt att starta och utöva verksamhet som egenföretagare 

samt rätt att bilda och driva företag, särskilt bolag som de definieras i artikel 54 andra 

stycket, på de villkor som etableringslandets lagstiftning föreskriver för egna medborgare 

om inte annat följer av bestämmelserna i kapitlet om kapital.”  

  

3.4.2.1  Rättspraxis - ECJ-decisions  

  

Daily Mail C-81/87: År 1988 kom det första fallet om det ömsesidiga beroendet mellan 

etableringsfriheten och den nationella bolagsrätten att beslutas av EG-domstolen. Beslutet har 

uppfattats som en kraftigt försvar av sätes-principen.54  

 

Centros C-212/97 (från år 1999): Tio år senare, år 1998, fattade EU-domstolen beslut i 

Centros-fallet. Ett dansk par bildade ett aktiebolag i England ("Centros Ltd") i syfte att 

kringgå de danska minimikapitalkraven. Företaget gjorde aldrig affärer i England, men 

försökte hursomhelst etablera en filial i Danmark. Det brittiska aktiebolaget nekades att 

registrera dess filial i Danmark på grund av att man ansåg att det inte försökte etablera en 

filial utan en "huvudverksamhet", då bolaget aldrig gjort affärer i Storbritannien ("Pseudo-

Foreign Company"). Vidare hävdade Danmark att denna vägran var motiverad, eftersom 

minimikapitalkrav var ett medel för att skydda borgenärerna.  

  

Domen synes innebära att medlemsstat får vidta åtgärder mot missbruk av 

etableringsfriheten. Men upprättande av ett Pseudo-Foreign Company ledde inte till 

missbruk, utan snarare till att använda etableringsfriheten. Således innebar Danmarks vägran 

av registrering av filial en kränkning av etableringsfriheten.  

  

En medlemsstats medborgare har alltså rätt att bilda bolag i den medlemsstat som har de 

minst strikta bolagsrättsliga reglerna, bland annat avseende minsta aktiekapital; samt det kan 

                                                
54 Domstolen uttalar bland annat att: "It should be borne in mind that, unlike natural persons, companies are 
creatures of law and, in the present state of Community law, creatures of national law." 
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inte anses utgöra ett missbruk av etableringsfriheten att bilda filialer i andra medlemsstater. 

Det är helt enkelt fritt fram att bedriva hela verksamheten genom filial i en annan medlemsstat 

- och därigenom undgå tillämpningen av denna stats regler vid bolagsbildning.  

  

Überseering C-208/00 (från år 2002): Ett nederländskt företag (Überseering BV - ett 

holländskt privat aktiebolag) gjorde byggaffärer i gränsregionerna mellan Tyskland och 

Nederländerna. Bolagets aktier såldes till ägare som bodde i Tyskland. Som ett resultat kom 

det verkliga sätet att flyttas till Düsseldorf. En tysk domstol slog fast att överlåtelsen av 

aktierna ledde till en omlokalisering av det faktiska sätet till Tyskland. Effekten - enligt de då 

rådande principerna utifrån faktiskt säte-teorin, vilken gällde i Tyskland - blev att företaget 

var “ogiltigt” (kom att sakna rättshandlingsförmåga); utan laglig status att stämma vid 

domstol.  

  

Alla bolag bildade enligt lagstiftningen i en medlemsstat måste godkännas av en annan 

medlemsstat som sådan, oberoende av dess verkliga säte. Genom detta beslut fann EG-

domstolen i dess avgörande att den verkliga sätesteorin i detta mål stod i strid mot 

etableringsfriheten inom EU (Art. 49, 54 FEUF).   

  

Bolag som bildas i överensstämmelse med lagstiftningen i en medlemsstat som tillämpar 

registreringsprincipen medför alltså en skyldighet för medlemsstater som inte tillämpar denna 

princip att erkänna den rättskapacitet och den partsbehörighet som bolaget ifråga har enligt 

rättsordningen i den medlemsstat där det har bildats.  

  

Inom svensk rätt gäller att ett aktiebolag som driver verksamhet i Sverige men är registrerat i 

ett annat land omfattas av aktiebolagsrätten i registreringslandet. Ett utländskt bolag betraktas 

som en juridisk person i svensk rätt under förutsättning att bolaget har denna status i 

registreringslandet. Även Danmark, Finland, Norge, Holland, Irland och Storbritannien 

tillämpar registreringsprincipen. I övriga länder i EU, till exempel Tyskland, Frankrike, 

Spanien och Italien, gäller däremot den så kallade sätesprincipen.55  

  

Inspire Art C-167/01 (från år 2003): Inspire Art Ltd var ett bolag bildat enligt engelsk rätt. 

Det hade aldrig någon verksamhet i Storbritannien, utan bedrev hela sin verksamhet i 

                                                
55 Etableringsfriheten för aktiebolag och skyddet för bolagsborgenärer, Rolf Dotevall, SvJT 2006 s. 896.  
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Amsterdam i Nederländerna. Denna affärsstruktur var genomtänkt från början. Inspire Art Ltd 

var tvunget att registrera en filial i Amsterdams handelskammare enligt holländska lagar i 

enlighet med EU-direktiv. Men holländsk lag ställde ytterligare krav. Enligt denna lag var 

Inspire Art Ltd ett så kallat "formellt utländskt bolag", mest troligt eftersom det aldrig hade 

och aldrig hade haft för avsikt att bedriva verksamhet i Storbritannien där bolaget bildats. Den 

nederländska lagen krävde av "formella utländska företag" att ha ett minimikapital, inkludera 

termerna "formellt utländskt företag" i företagets namn och lämna ytterligare information till 

handelsregistret; allt utöver kraven enligt det elfte EU-direktivet (Rådets förordning 

89/666/EEG).   

 

Rätttsfrågan: Om ett företag underlåtit att uppfylla alla krav, kan dess verkställande direktör 

personligen hållas ansvarig (tillsammans med företaget). Även om det i Storbritannien 

registrerade Inspire Art Ltd registrerades i handelsregistret i Amsterdam, registrerades dock 

inte att det var ett formellt utländskt bolag. Handelskammaren bad därför domstol att pröva 

saken, då Inspire Art Ltd motsatte sig denna särskilda registrering.  Den behöriga domstolen 

tvivlade på huruvida relevant nederländsk lag var förenlig med EU-rätten och bad därför EG-

domstolen att besluta i denna fråga.  

 

EG-domstolen beslutade att den nederländska lagstiftningen om "formella utländska företag" 

var oförenlig med EU:s lagstiftning på två grunder. Först beslutade EGdomstolen vad det 

gäller utlämnande av ytterligare information; att de krav som anges i det elfte EU-direktivet 

var slutgiltiga och att dessa inte får utvidgas av en medlemsstats nationella lagstiftning. För 

det andra beslutade EG-domstolen att den nederländska lagen om "formella utländska 

företag" hade åsidosatt etableringsfriheten som garanteras i EU-fördraget. Även om EG-

domstolen accepterat att etableringsfriheten får begränsas på materiell grund såsom social 

välfärd, fastslogs att sådana skäl endast gäller i undantagsfall, till exempel i fall av missbruk.  

                                                                                                                                       

Lagbestämmelser om minimikapital och personligt ansvar för verkställande direktörer som är 

tillämpliga på bolag som bildats i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat (i detta fall 

Nederländerna) kan inte utvidgas till att omfatta filialer till bolag som bildats i en annan 

medlemsstat (i detta fall Storbritannien) - även om bolag bildade i en medlemsstat bedriver 

sin verksamhet helt eller nästan helt genom en filial i en annan medlemsstat. Slutsats: 

Minimikapitalkrav för bolag enligt lagstiftningen i en medlemsstat kan inte motivera en 

inskränkning av etableringsfriheten.  
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Se även Cartesio C-210/06 (från år 2008) samt VALE Építési kft C-378/10 (från år 2012) om 

etableringsfriheten inom EU avseende företag.   

  

3.4.3 Europabolag  

 

Det finns tre olika typer av europeiska företags-former: 1. European Company  (Societas 

Europaea/SE-bolag), 2. European Economic Interest Grouping, 3. European Cooperative 

Society (eller Societas Cooperative Europea). Ytterligare två kan vara på gång: 4. Societas 

Unius Personae, 5. European Foundation. I det följande kommer primärt SE-bolaget - men 

även i närtid aktuella EU-projekt för eventuellt kommande europiska privata bolag att 

belysas.  

 

Europabolag (SE-bolag) ett rättsligt instrument baserat på EU-lagstiftning som ger företag 

möjlighet att bilda ett europabolag - formellt känt under sitt latinska namn "Societas 

Europaea" (SE -. Artikel 1). SE-bolaget är idag en realitet; det ursprungliga förslaget kom 

dock redan för 30 år sedan. Ett SE-bolag kan fungera på europeisk nivå och omfattas av 

unionsrätten som är direkt tillämplig i alla medlemsstater.  

  

Europabolagsordningen är fastställd av två rättsakter, nämligen en förordning (direkt 

tillämplig i medlemsstaterna - Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 

om stadga för europabolag) om fastställande av rättsliga bestämmelser för företag och ett 

direktiv (som måste införlivas i nationell lagstiftning i samtliga medlemsstater - Direktiv 

2001/86/EG av den 8 oktober 2001) om arbetstagarinflytande. Stadgan för Europabolag 

antogs den 8 oktober 2004. Efter antagandet i oktober 2004 har det implementerats i de flesta 

EU-medlemsländer.  

  

Efter att Europabolagsordningen trädde i kraft har antalet etablerade europabolag ökat 

avsevärt. Den 1 mars 2014, var 2 125 bolag registrerade i 25 av 30 EU/EES-länder. Den stora 

majoriteten av bolag, cirka 80%, registrerades i Tjeckien (1495) och Tyskland (292). Mycket 

få europabolag var registrerade i sydeuropeiska medlemsstater, med undantag av Cypern 

(14).   
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Original-idén var att förse EU med en uppsättning regler som gällde hela den gemensamma 

marknaden. Europabolag är alltså kort sammanfattat en aktiebolagsform för 

gränsöverskridande verksamhet. Två eller flera privata eller publika aktiebolag (inklusive 

existerande bolag) som bildats enligt lagstiftningen i en medlemsstat, och med säte i en 

medlemsstat, kan bilda ett SE-bolag (Formation of a Holding SE (Art. 32 – 34).   

  

Ett SE-bolag måste ha ett minsta aktiekapital om 120 000 Euro (Art. 4 (2)). Om en 

medlemsstat kräver ett större aktiekapital för bolag som utövar vissa typer av verksamhet, 

kommer dock samma krav även att gälla för ett europabolag med säte i den medlemsstaten. 

Exempel på europabolag i till exempel Tyskland är: Allianz, Deichmann, Deloitte, E.ON 

Energy Trading, Fresenius, Porsche och Schering. SE-bolaget är således idag en högst 

etablerad bolagsform; många stora och kända företagsnamn drivs som SE-bolag.   

  

Utöver SE-bolag finns som nämnts även European Economic Interest Grouping (Europeiska 

ekonomiska intressegrupperingar (EEIG)) samt European Cooperative Society (Europeiska 

kooperativa föreningar (SCE-förening)).    

  

I sammanhanget bör även nämnas att Societas unius personae (single-person company 

(SUP)) kan komma att bli verklighet inom EU. Efter projektet om ett europeiskt privat 

aktiebolag (förslag till rådets förordning av den 25 juni 2008 om stadga för ett europeiskt 

privat aktiebolag) lade EU-kommissionen den 9 april 2014 fram ett nytt förslag (Proposal for 

a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on single-

member private limited liability companies (KOM (2014) 212)). Förslaget söker inrätta ett 

privat enmans-aktiebolag (det vill säga en privat eller juridisk person förfogar över bolaget) i 

syfte att skapa en förenklad juridisk form för att uppmuntra inrättandet och driften av 

dotterbolag för små och medelstora företag på den inre marknaden.  

  

Minimikapitalet i ett SUP-bolag kan vara 1 Euro, eller åtminstone en enhet av den nationella 

valutan (i medlemsstater där euron inte är valuta). Minimikapitalet ska dessutom anges på 

affärsbrev, och (om sådan finns) - på websidan för ett SUP-bolag. Eftersom ett SUP-bolag 

endast har en aktieägare, är det endast tillåtet att utfärda en aktie som inte kan delas. 

Distribution av medel tillåts - om de återstående tillgångarna är tillräckliga för att helt täcka 

SUP-bolagets skulder. Dessutom måste ett solvensbesked tillhandahållas.  
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SUP-bolaget skall ha sitt säte, huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom 

Europeiska unionen. Registreringsproceduren ska vidare helt kunna genomföras elektronisk 

och kräver alltså ingen fysisk närvaro av grundaren gentemot myndigheter i EU-

medlemsstaterna. Registreringen är tänkt att vara avslutad redan inom tre dagar.  

  

År 2008 lade EU-kommissionen fram ett förslag (KOM (2008) 396) om en stadga för ett 

europeiskt privat aktiebolag. Förslaget var en del av kommissionens initiativ kallat "Small 

Business Act" (SBA) för att främja utvecklingen av små och medelstora företag i Europa. 

Enhetliga regler i hela EU skulle, enligt EU-kommissionen, leda till betydande 

kostnadsbesparingar i samband med inte minst bolagsbildning. Den dåvarande svenska 

regeringen var positiv till förslaget, men ansåg att det var särskilt viktigt att se över 

borgenärsskyddsreglerna mycket noga. I maj 2011 underkändes dock förslaget i rådet och 

kommissionen övergav förslaget officiellt år 2013.  

  

3.4.4  Konkurrensen inom Europa – fakta och analys 

  

Etableringsfriheten inom EU leder till mellanstatlig konkurrens avseende aktiebolagsrättens 

utformning i Europa. Medlemsländerna i EU konkurrerar helt enkelt, vare sig de vill det eller 

inte med varandra, i att konsten att erbjuda den bästa aktiebolagsrätten (eller den mest 

effektiva och enklaste om man så vill, och med så låga krav på minsta aktiekapital som 

möjligt); detta eftersom ett befintligt företag, och i synnerhet ett blivande företag, kan överge 

en medlemsstats lagstiftning och istället bilda bolag i en annan medlemsstat som den finner 

ha en bättre och mer attraktiv och fördelaktig aktiebolagsrätt - bara för att därefter bedriva 

verksamhet som filial i “hemlandet” med stöd av EU:s etableringsfrihet.   

  

Om denna konkurrens är något EU-domstolen med sina berömda vägledande beslut medvetet 

eftersträvat råder det möjligen delade meningar - i vart fall är det på detta sätt EU:s 

överstatliga rätt idag fungerar i praktiken. Och även om denna konkurrens ännu kanske inte 

har lett till några överdrivet dramatiska effekter i praktiken för Europa, så finns givetvis 

likheten och parallellen till situationen i USA nära till hands (“race to the top” or ”race to 

the bottom”) - med dess konkurrens delstaterna emellan, och om bolagen där; en tävlan som 

fullständigt ohotat leds av delstaten Delaware, dit en överväldigande majoritet av de 

amerikanska företagen har sökt sig och valt att registrera sig. Centros-fallet var såklart det 
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rättsfall i EG-domstolen som på allvar kickstartade denna transformation av den europeiska 

IP-rättsliga spelplanen för bolagsbildning.   

  

Intressant är huruvida den varierande kapitalregleringen i medlemsländerna de facto påverkar 

nyföretagandet i ett medlemsland med mera sträng kapitalreglering. En konsekvens av denna 

utveckling efter Centros-fallets avgörande är i vart att många medlemsstater ser över sin 

inhemska kapitalreglering (och då snarast sänker än höjer kraven på minsta aktiekapital) – 

helt enkelt för att de har mer eller mindre inget annat val, om inte annat. Så har även skett i 

Sverige år 2010 (från 100 000 till 50 000 svenska kronor för privata aktiebolag).   

  

I Tyskland infördes år 2008 en variant av GmbH, Unternehmergesellschaft, förkortat UG, 

som riktar sig just till entreprenörsföretag; en bolagsform som kräver endast 1 Euro i 

aktiekapital. Frankrike sänkte år 2003, sin stolta kontinentaleuropeiska rättstradition till trots, 

kravet på minsta aktiekapital avseende privata aktiebolag (Société à responsabilité limitée, 

SARL) till 1 Euro. Även Spanien, Nederländerna, Finland och Danmark har sänkt sina krav 

på minsta aktiekapital för privata aktiebolag. Den konkurrenssituation som uppstått har helt 

enkelt, vilket ovan konstaterats, lett till att många medlemsländer redan sänkt eller 

undersöker möjligheten att sänka minimikapitalkravet i privata aktiebolag.   

  

Regulatory arbitrage (”juridisk shopping”) är i alla fall “det nya” (nåja) och har 

omdiskuterats i Europa tack vare EU och EU-domstolens avgöranden från om med Centros-

fallet. Målet sätter knappast käppar i hjulen för den internationella trenden - vilken länge 

marscherat mot ett avskaffande av minimikapitalkrav. Att minimikapitalkraven avseende 

privata bolag succesivt urholkas bland EU:s medlemsstater, på grund av konkurrens mellan 

befintliga regelverk inom unionen, torde svårligen göra någon seriös bedömare särskilt 

förvånad.   

  

Som exempel ligger det odiskutabelt till på det sättet att Tyskland, just för att undvika att 

tyska entreprenörer ska välja att “kringgå” tysk lagstiftning på bolagsrättens område (genom 

att helt enkelt registrera ett LLC i Storbritannien istället för ett GmbH i Tyskland), svängde 

om och sänkte kravet på initialt minsta aktiekapital till 1 Euro; ett sätt att göra det inhemska 

bolagsbildandet och nyföretagandet mer attraktivt och lättillgängligt (igen) på det att behovet 

av, och flykten till, Storbritannien dämpas.   
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Det faktum att Tyskland upplevde att de behövde kunna matcha Storbritanniens erbjudande 

till entreprenörer torde ej heller vara något särskilt anmärkningsvärt; tvärtom. Fenomenet är 

välkänt och Tyskland följde med i utvecklingen genom att anpassa sig till verkligheten och 

den europeiska juridiska kontexten, enligt experter.56   

En omfattande empirisk studie från år 2007 pekar just på detta fenomen.57 Av studien 

framgår att i och med Centros-fallets avgörande ökade det internationella inflödet av företag 

till Storbritannien dramatiskt; ökningen av nyetablerade private limited liability companies i 

Storbritannien - bolag vilka sedan enbart kom att bedriva sin affärsmässiga verksamhet 

utanför Storbritannien - var slående. Inflödet kom från alla EU-medlemsländer, men främst 

från Tyskland, och dess orsak kan till stor del tillskrivas britternas avsaknad av 

minimikapitalkrav för privata bolag, enligt studien.   

  

Storbritanniens nya aktiebolagslag från 2006 - Companies Act 2006 - kan dock ha medfört att 

just dragningskraften till Storbritannien klingat av något. Companies Act 2006 ersatte 

Companies Act 1985 och trädde i kraft i etapper. Den slutliga bestämmelsen började gälla 

med verkan från den 1 oktober 2009. Lagen innebar en mycket omfattande kodifiering av 

bolagsrätten i Storbritannien, och ändringar har gjorts avseende nästan varje aspekt av lagen i 

förhållande till företag. En av de tänkta förtjänsterna med nya lagen var dock att förenkla den 

bolagsrättsliga regimen för små privatägda företag.   

  

En aspekt som i övrigt skulle kunna tala emot total konkurrens inom Europa, likt den inom 

USA, är de språkliga, kulturella, sociala, ekonomiska, kulturella och andra skillnaderna som 

trots allt kännetecknar olika länder i Europa och således också kommer an på EU:s 

medlemsstater, individer och företag. Ytterligare en aspekt som kan tänkas hålla nere den 

mellanstatliga konkurrensen inom EU (i jämförelse med situationen i USA) är de juridiska 

processuella skillnaderna EU:s medlemsstater emellan. Tillgången på jurister kan också spela 

in; en amerikansk advokat har i regel fördel avseende att kunna företräda sin klient brett i 

USA, gentemot en nationellt skolad jurist från en europeisk jurisdiktion (som i och för sig 

råkar tillhöra EU).  

                                                
56 Professor Christian Armbrüster (Chair of Private Law, Commercial and Company Law, Insurance Law and 
Private International Law at Freie Universität Berlin, as well as a Judge at the Berlin Court of Appeal 
(Kammergericht)).  
57 Marco Becht (Université Libre de Bruxelles), Calin Mayer (University of Oxford) samt Hannes F Wagner 
(London Business School and University of Munich) - “Where Do Firms Incorporate?  
Deregulation and the Cost of Entry”.   
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Intressegrupper med inflytande, som drar stor nytta av EU:s regler samt EU-

medlemsländernas olika regler inom aktiebolagsrättens område (låt vara revisoror, advokater 

samt banker) och därigenom tjänar stora pengar, kan också tänkas hålla nere den 

lagstiftningsmässiga konkurrensen inom EU.   

  

Vidare handlar den rörlighet och migration som observerats avseende inkorporering inom EU 

om nya bolagsbildningar - inte om rörlighet bland befintliga och etablerade företag på samma 

sätt som sker i USA.   

  

Hursomhelst finns fortfarande väldigt mycket att vinna på för en entreprenör när det kommer 

till att välja det land inom EU som passar bäst för bolagisering, eftersom skillnaderna mellan 

olika medlemsstaters inhemska bolagsrätt (inklusive dess regleringsbörda för entreprenörer) 

är så stora - samt att inte minst kraven på just minsta aktiekapital avseende privata bolag 

varierar och kan skilja sig åt så pass markant som de ännu ändå gör.     

  

3.5 Minimikapitalet i USA och Asien – världens största ekonomier  

  

3.5.1 Inledning  

 

Av svenska ABL 3:3 första meningen (“Uppgift om verksamhetens syfte”) följer att: ”Om 

bolagets verksamhet helt eller delvis skall ha ett annat syfte än att ge vinst till fördelning 

mellan aktieägarna, skall detta anges i bolagsordningen.”   

  

Ett aktiebolag är en juridisk person med evigt liv och drivs dessutom alltså i syfte att bereda 

vinst till fördelningen mellan aktieägarna (om inget annat står i bolagsordningen – enligt 

svensk rätt). Denna princip är inte svensk utan universell – säga vad man vill. Det så kallade 

vinstsyftet ska avseende svenska bolag råda enligt lag. Vinstsyftet innebär helt enkelt 

ordagrant en strävan efter att maximera den ekonomiska vinsten till förmån för aktieägarna. 

Om andra aspekter, oaktat risk för skadeståndsansvar eller straffansvar, inte leder till 

vinstmaximering finns det alltså inget utrymme för bolagsledningen, enligt svensk lag, att 

inom ramen för bolagets förvaltning beakta dessa värden. Dock stipuleras specifikt att 

verksamhetens syfte är att vinst ska genereras - inte hur vinstutdelningen ska ske.  
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Bolagsledningens handlingsutrymme och flexibilitet att driva igenom vinstsyftet på samtliga 

plan i bolagets verksamhet begränsas dock som sagt av förekomsten av olika regler - 

restriktioner, begränsningar, anvisningar och krav. Vinstsyftet är icke desto mindre en 

huvudregel - och den princip - som förklarar och tydliggör förpliktelsen om omsorg om 

bolaget.   

  

Borgenärer å andra sidan är ett medel - inte ett mål för bolagets verksamhet. Således finns 

också behovet att se över, och när så krävs, reglera (till exempel med vilka medel bolagets 

vinst får genereras och distribueras och hur borgenärers rättigheter tas tillvara) i syfte att 

åstadkomma en optimalt fungerande marknad som för alla parters bästa är i balans och 

skapar tillväxt, inte bara för aktiebolaget – utan samlad ekonomisk nytta.   

 

Aktiebolaget är en än avgörande aktör, för att inte säga kanske den universella 

huvudrollsinnehavaren i så gott som samtliga världens (idag sammanlänkade) ekonomier. 

Borgenärsskydd är centralt viktigt, om än av underordnad betydelse för bolaget självt i 

jämförelse med aktieägarintresset (ett traditionellt agentproblem/intressekonflikt); men då 

bolaget är beroende av tillgången på (gärna riskvilliga) borgenärer och kapital är 

borgenärernas intressen givetvis viktiga även för bolaget.   

  

Hur skapas då denna balans? Det vill säga hur förenas bolagets vinstsyfte (maximal 

avkastning på investerat kapital) med borgenärernas och andra intressenters intressen (samt 

eventuella övriga ekonomiska och civilrättsliga mål: inte minst samlad ekonomisk nytta (jfr. 

social cost) i vilket borgenärsintresset givetvis spelar roll).  

 

  3.5.2  USA  

  

3.5.2.1     Allmänt  

 

I USA:s jurisdiktioner bestäms aktiekapitalet i bolag initialt av bolagets grundare; 

minimikapitalkrav saknas.  
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Ett General Stock Corporation (CO), eller bara Corporation, är ett aktiebolag (och 

skatteobjekt) som ägs av ett obegränsat antal aktieägare, såväl inhemska som utländska 

fysiska och juridiska personer. Styrelsen utses av aktieägarna, vars ansvar är begränsat till det 

satsade aktiekapitalet. Underlåtenhet att följa amerikansk lag gör det dock möjligt för 

domstolar, borgenärer och amerikanska skattemyndigheten (IRS) att tränga igenom 

ansvarsskyddet och hålla felande tjänstemän, direktörer och aktieägare personligt ansvariga.   

  

Ett välkänt faktum är att en stor andel av de amerikanska företagen är registrerade i delstaten 

Delaware som anses ha den bästa näringslivsrätten i USA – och kanske hela världen. År 2013 

bildades 152 897 nya företag i Delaware. Företag registrerade i Delaware behöver dock inte 

ha sitt säte eller ens ett kontor i staten. Vidare kan en enda person inneha ett bolags samtliga 

funktioner i ett företag i Delaware. Delstatens lag kräver å andra sidan att företag 

upprätthåller en så kallad “Registered Agent” (delgivningsmottagere) verksam i Delaware. 

Delaware tar inte ut skatt på bolag som inte är verksamma inom delstaten, istället beskattas 

företaget i den delstat där de gör sina vinster.   

  

I delstaten Delaware finns för övrigt ett separat domstolssystem specifikt för 

näringslivsfrågor (The Court of Chancery). Istället för en jury använder domstolen en panel 

av domare.   

  
“The Delaware Court of Chancery is widely recognized as the nation's preeminent forum for the determination 

of disputes involving the internal affairs of the thousands upon thousands of Delaware corporations and other 

business entities through which a vast amount of the world's commercial affairs is conducted. Its unique 

competence in and exposure to issues of business law are unmatched.”58  

  
“The Court's jurisdiction is a hybrid of constitutional provisions, statutes, and case law. According to the 

Delaware Judicial Information center: The Court of Chancery has jurisdiction to hear and determine all matters 

and causes in equity.”59   

  

3.5.2.2  Limited Liability Company  

 

                                                
58 http://courts.delaware.gov/chancery/  
59 https://en.wikipedia.org/wiki/Delaware_Court_of_Chancery  
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Limited Liability Company (LLC) kan sägas vara en blandning mellan ett svenskt aktiebolag 

och handelsbolag, inspirerat av den tyska bolagsformen GmbH.   

  

Delägarna får utgöras av både inhemska liksom utländska fysiska och juridiska personer. 

Bolagets styrning består i att delägarna upprättar ett avtal (Operating Agreement (ibland även 

kallat Membership Agreement)) vilket avgör hur bolaget skall styras och hur 

vinsten/förlusten skall fördelas. Detta avtal är enligt lagen i Delaware privat och därför inte 

offentligt. Dokumentet överlämnas inte till Delawares registreringsmyndighet (motsvarande 

Bolagsverket i Sverige). Dokumentet tillåter även avtalsmässig flexibilitet i hög grad med 

möjlighet att undvika många vanliga formaliteter såsom protokoll, stadgar, bolagsordning, 

diverse möten, chefer och direktörer.  

  

I ett LLC benämns vidare bolagsmännen medlemmar och inte aktieägare eller bolagsmän 

(liknande vad som gäller för ett svenskt HB eller KB). Ägarnas ansvar är begränsat till 

investerat kapital; krav om minsta aktiekapital saknas helt. Bolaget är ej heller ett 

skattesubjekt - utan delägarna beskattas för företagets resultat. Det finns även undantag att 

bland annat banker, försäkringbolag och företag som sysslar med läkarvård inte får bedrivas 

som LLC.   

  

Delaware antog sin första Limited Liability Company Act år 1991, vilket också är den nu 

gällande lagen. Den har dock ändrats löpande, och ändras ständigt för att tjäna, och kunna 

prisas, som den ledande och kanske mest banbrytande bolagslagen i hela USA.   

  

Intressant är att en medlems investering i ett LLC inte kan besväras av övriga medlemmars 

borgenärer. Enligt Delawares lag gäller särskilt och specifikt just skydd mot övriga 

medlemmars borgenärer genom att varje medlems borgenärer endast kan få betalning ur den 

medlemmens vinstutdelning från LLC och inte från LLC:t som sådant. Delaware är en få 

delstater som har denna begränsning avseende medlemmarnas borgenärer.60 

                                                
60 “The question is often asked - why Delaware? Why does this small state (the second smallest in the United States) occupy 

such a large place in the world of business entities? The question has several answers, but most of the answers are not what 

people think. For example, Delaware is not a tax haven, Delaware does not charter secret corporations exempt from public 

knowledge and inquiry, and Delaware is usually not the cheapest option for incorporation. We are far more like Bergdorf 

Goodman or Tiffany than we are like the Dollar Store. You pay for quality and service. Delaware is neither "management-

friendly" nor "stockholder-friendly"; its aim is to provide both managers and investors with laws optimal for engaging in 
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3.5.2.3 Model Business Corporation Act  

 

Fram till 1969-års så kallade modellakt (Model Business Corporation Act, MBCA) fanns, på 

delstatlig nivå i USA, reglering med krav på minsta aktiekapital samt regler om skydd för det 

bundna egna kapitalet; kraven var dock förhållandevis låga. Under de efterföljande åren som 

gick övergavs succesivt regimen om minimikapitalkrav, delstat för delstat. Aktiekapitalets 

storlek blev en sak för bolagets aktieägare att besluta om, och teorin att aktiekapitalet ansågs 

ge ett borgenärsskydd övergavs helt. USA:s modellakt, MBCA, är en icke-bindande 

framställning till delstaterna om en ny aktiebolagslag, vilken (tillsammans med delstatslagen 

i Delaware) influerar delstaterna i USA avseende bolagsrätt och relaterade näringslivsfrågor.   

  

Från amerikanskt håll ansågs det - istället för aktiekapitalreglering - vara mest lämpligt att 

utveckla kreditsystem. Även i praktiken hade minsta aktiekapital inte någon betydelse 

eftersom kreditgivare lade fokus på andra omständigheter avseende bolags ekonomiska 

förhållanden än aktiekapitalet vid kreditgivning.   

  

I början på 1980-talet revideras MBCA varpå bestämmelser om aktiekapitalreglering togs 

bort helt och hållet. Regler om krav på minsta aktiekapital och kapitalskydd ansågs tekniskt 

komplicerade, slumpmässiga, utan koppling till det skydd som behövs på grund av bolags 

olika verksamhetsrisk, vara skenbart (“gav falsk trygghet”) och till och med illusoriskt som 

borgenärsskydd; minsta aktiekapital tjänade helt enkelt i allt väsentligt inget syfte (“at the 

end of the day”).   

                                                                                                                                                   
ethical and profitable business, by balancing the need for managerial flexibility with strong tools to hold managers 

accountable for using that flexibility to advance the best interest of investors. Delaware's judges are impartial and not 

beholden to special-interest donors or shifting political winds. Unlike in many other states, Delaware corporate law cases are 

tried exclusively by professional judges, and not by juries. Delaware has been the premier state of formation for business 

entities since the early 1900s. Today, more than one million business entities have made Delaware their legal home. 

Although the number of entities organized in Delaware is impressive, even more important is the fact that so many large and 

important corporations whose shares are listed on major stock exchanges are incorporated in Delaware. Indeed, more than 60 

percent of the Fortune 500 companies are incorporated in Delaware. But organization in Delaware is not only for U.S. 

entities—companies around the world can take advantage of Delaware's benefits.” 

http://corplaw.delaware.gov/eng/why_delaware.shtml 
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Istället för krav på minsta aktiekapital stipulerar MBCA numera att ett bolag ska ha 

tillräckligt med tillgångar för att kunna betala sina löpande skulder efter utdelning och 

utbetalningar; att tillgångarna motsvarar bolagets totala skulder samt krav från viss aktieägare 

som skulle kunna uppkomma om bolaget likviderades vid utdelningstillfället.  

  

MBCA skapades efter andra världskriget på grund av variationen i hur stater definierade 

företag. I och med MBCA bringades klarhet i vissa bolagsrättsliga frågor där förvirring och 

osäkerhet kan sägas ha präglat många rättegångar, exempelvis mot bolagsgrundare. MBCA 

är alltså en model till lag (därav dess utbredda namn “modellakten”) vilken utarbetats av the 

Committee on Corporate Laws of the Section of Business Law of the American Bar 

Association.61 

  

Detta alternativa regelsystem i USA (dock utan ingående regler om bolags aktiekapital) tar 

sikte på borgenärsskydd och reglerar alltså ett bolags alla värdeöverföringar på det att 

bolagets tillgångar ej ska urholkas till skada för kreditgivare och andra borgenärer. § 6.40 

MBCA handlar om insolvens- och insufficiensfrågor och bör med fördel läsas tillsammans 

med detta avsnitt.  

 

MBCA begränsar det vill säga bolagets möjligheter till olika sorters värdeöverföringar. En 

värdeöverföring får inte företas till förmån för aktieägarna, till exempel, om bolaget före 

värdeöverföringen eller på grund av denna värdeöverföring, blir insolvent eller insufficient.   

  

Även DLLCA (Delaware Limited Liability Company Act) ställer krav på skuldtäckning i 

balansräkningen; krav att bolaget kan betala sina löpande skulder saknas dock.  

  

3.5.2.4  Avslutning 

 

I USA finns, både på delstatlig62 nivå och på federal nivå63 regler om så kallade ”fraudalent 

transfers”.   

                                                
61 https://apps.americanbar.org/dch/committee.cfm?com=CL270000 
62 Uniform Fraudalent Transfer Act, UFTA; från sommaren 1984. 
63 Title 11 of the United States Code, also known as the United States Bankruptcy Code, is the source of 
bankruptcy law in the United States Code. 
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Borgenärsskyddet i USA överlag bygger sammanfattningsvis på att den enskilda borgenären 

skyddar sina egna intressen genom förhandling och självständig kreditprövning när den ingår 

avtal med ett bolag; utgångsläget att en kreditgivare och borgenär rättshandlar och gör affärer 

på egen risk är tydligare i USA än på en del andra håll. Detta ställer såklart krav på den 

information som ges vid kreditgivning; att relevanta förhållanden och omständigheter 

stämmer exempelvis.   

  

Borgenärsskyddet tillgodoses dock, och som berörts ovan, på många olika sätt i USA som 

helhet, även vad gäller rättspraxis (USA är tillsammans med Storbritannien och en stor del av 

världens jurisdiktioner inte baserade på civil-law utan common-law tradition och reglerar 

således succesivt vad som är gällande rätt baserat på tidigare rättspraxis.). 

Ansvarsgenombrott är ett exempel där till exempel individer i en företagsledning kan 

stämmas inför domstol personligen för oegentliga transaktioner; även om det inte är särskilt 

vanligt är det ändå förekommande (i USA det vill säga; inte i Storbritannien).    

  

Det grundläggande syftet med bolagsrätten i USA (liksom på många håll i världen – men 

tyvärr inte överallt) är sammanfattningsvis att ge maximal flexibilitet till privat bestämmande 

inom en struktur som syftar till att maximera värdet för aktieägarna.64  

 

3.5.3     Japan   

 

3.5.3.1    Allmänt  

 

Japan en jurisdiktion kännetecknad av spritt aktieägande; liksom vad gäller för till exempel 

USA och Storbritannien. Landets aktieägare är förhållandevis svaga medan företagsledarna 

är väldigt starka. Japanska styrelser är vidare tämligen stora och domineras ofta av så kallade 

insiders.   

  

Genom införandet (29 juni 2005) av en ny Companies Act (med effekt från och med 1 maj 

2006) övergav Japan helt initiala krav om minsta aktiekapital. Kvarstår gör utdelningsregler 
                                                
64 Den intresserade kan med fördel också studera inte minst den kaliforniska lagstiftningen inom 
aktiebolagsrättens område, vilken anses utvecklad och modern. 
http://www.leginfo.ca.gov/.html/corp_table_of_contents.html 
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kopplat till aktiekapital och andra balansräkningsdata. Den nya lagen från 2006 kom till stor 

del att påverka bildandet och funktionen av Kabushiki Gaisha, eller Kabushiki Kaisha 

(förkortat K.K.) som det också kan stavas, i riktning mot dess amerikanska motsvarigheter. 

(Den japanska civilrätten brukar för övrigt i allmänhet annars sägas vara starkt tysk-

influerad.)   

  

 

3.5.3.2  7 öre i minimikapital  

 

Kabushiki Gaisha är ett aktiebolag (“joint-stock company”) reglerat enligt japansk lag. 

Japans första Kabushiki Gaisha var Dai-ichi Bank, Ltd. (ursprungligen Dai-Ichi Kokuritsu 

Bank jfr. First National Bank of Japan) vilket bokstavligen var den första banken och det 

första aktiebolaget någonsin etablerat i Japan; detta skedde år 1873.  

  

En Kabushiki Gaisha kan idag startas med ett aktiekapital så lågt som 1 Yen (motsvarande 

cirka 7 svenska ören). Enligt den äldre lagen krävdes som huvudregel ett minsta aktiekapital 

på 10 miljoner Yen (motsvarande cirka 700 000 svenska kronor).  

  

För en Godo-Kaisha (ett japanskt limited liability company (LLC)) gäller också ett krav på 

minsta aktiekapital på 1 Yen (det vill säga 7 svenska ören) eller mer.65  

  

 

3.5.3.3  Speciell japansk reglering - komparation  

 

Liksom vad som gäller i många länder inom EU krävs, enligt japansk lag, att företag, som 

bedriver farlig eller särskilt riskfylld verksamhet - har en viss miniminivå vad gäller 

försäkringar samt att försäkringsgivaren görs ansvarig vid skadestånd till skadelidande i 

händelse av konkurs för skadevållaren. Dessa regler ingår dock inte i den japanska 

bolagsrätten per se.  

  

                                                
65 https://www.jetro.go.jp/en/invest/setting_up/laws/section1/page2.html  
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I Japan har vidare fordringsägare en direkt rätt att väcka talan (även före konkurs) mot 

direktörer som har underlåtit att korrekt övervaka misskötsel hos bolagets chefer - vilket kan 

omfatta handlingar som skadar borgenärerna vid randen till konkurs.   

  

Doktrinen att kontrollerande aktieägare som också är företagets fordringsägare (borgenärer) 

har sina fordringar underordnade - vilket innebär att de rankas under andra fordringsägare – 

gäller inte i Japan. Detta gäller annars från fall till fall i bland annat USA, Tyskland och 

Italien men exempelvis inte i Japan samt Storbritannien och Frankrike.   

  

Uppenbart oskäliga transaktioner (fraudulent conveyance eller transfers) med tredje part 

(tredje parter som bedriver affärer med ett bolag som befinner sig i närheten av insolvens) 

kan medföra att transaktioner blir kancellerade och ogiltigförklarade i efterhand om de anses 

ha varit till uppenbar nackdel för bolagets borgenärer.  Merparten av alla större jurisdiktioner 

har olika varianter av denna mekanism; så också Japan i likhet med USA:s reglering på 

området.   

  

Japan har även (liksom Frankrike och Tyskland) nyligen inrättat en blygsam version av det i 

USA gällande elfte kapitlet i den så kallade United States Bankruptcy Code (Title 11 of the 

United States Code), vilket tillåter styrelsen att behålla kontrollen och sina befogenheter att 

styra över bolagets tillgångar under vissa omständigheter i händelse av insolvens; styrelsen i 

ett japanskt bolag måste alltså inte alltid avlägsnas som regel.   

  

Hur Japans jurisdiktion skiljer sig åt när det gäller offentliggörande - tvingande 

informationsdelgivning (required disclosure) avseende börsnoterade bolag - kan också vara 

intressant att titta på (även om EU, USA och Japan har olika redovisningsstandarder har de 

kommit att bli alltmer lika varandra). Merparten av alla större jurisdiktioner, så även Japan, 

kräver exempelvis av börsnoterade företag att använda externa revisorer för att kontrollera 

finansiella rapporter. Vad gäller större fåmansbolag gäller i Japan, till skillnad från 

exempelvis i USA, dock samma krav, avseende offentlig information et cetera, även för 

dessa bolag.   

 

De flesta länders bolagsrätt begränsar, om än på olika sätt och med olika restriktioner, 

avkastning på kapital (distribution) från bolaget till dess aktieägare (till exempel utdelning 

och återköp av aktier).   
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Liksom de flesta större jurisdiktioner förhindrar japansk lag värdeöverföringar som skulle 

göra ett bolag insolvent. Vad som till sist generellt skiljer USA (och andra common-law 

jurisdiktioner) samt i viss mån även Japan från EU-medlemsländer - är vikten av det 

lagstadgade aktiekapitalet för att bestämma utdelning och andra värdeöverföringar; istället 

för att basera distributioner på företagets solvens.   

  

3.5.4     Kina   

  

3.5.4.1  Inledning66 

 

“Lawyers doing corporate work are occupied with details and specific problems; but 

companies should be seen in a broader context.”  

  

När det kommer till att göra affärer, finns betydligt fler likheter än skillnader mellan Kina 

och resten av världen. De flesta bolagsrättsliga regler i Kina liknar dem man ser i de flesta 

större jurisdiktioner. Men somliga skillnader är betydande: Kina är idag en 

marknadsekonomi men fortfarande en omogen marknadsekonomi, Kina präglas vidare av en 

hög grad av statligt ägande, ibland är upprätthållande och verkställande av lag slappt - och 

traditionen, kulturen och principen “rule of law” (jfr. ”Guanxi”) har ännu inte slagit rot fullt 

ut i Folkrepubliken Kina med sina uppemot 1,5 miljarder invånare.   

  

Det finns givetvis blandade åsikter om detta, men Kina ses idag allt oftare som en 

marknadsekonomi bland andra att jämföra med – faktum är att Kina är en av de största 

marknaderna i världen (för att inte säga den största) för väldigt många företag. Kina är ett 

                                                
66 “The development of business organizations law in China is increasingly catching the eye of international 
investors, practitioners, and academics and government officials who are China observers. The study of Chinese 
company law is moving towards the forefront of international scrutiny for a number of reasons. First, companies 
(or “corporations”) are the dominant players in China’s rapidly growing economy. Business entities with the 
nature of modern companies did not exist in China during the first few decades of the Peoples’ Republic 
(“PRC”), as it then practiced the planned economy in which all economic entities were run directly either by the 
state or collectives. However, after years of economic reform, the company limited by shares is now the 
dominant form of business organization. According to official statistics, by the first half of 2005, there were 
about 1.2 million enterprises in the People’s Republic of China (“China” or the “PRC”) registered in the form of 
companies legally established under the national Company Law.” JiangYu Wang, Company Law in China – 
Regulating Business Organizations in a Socialist Market Economy, sid. 2, 2012. 
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civilrättsligt land under utveckling mot ett hybridsystem. Den skrivna lagen är den viktigaste 

rättskällan. Den kinesiska högsta folkdomstolen utfärdar samtidigt rättsliga tolkningar som i 

sig är lagar och som också är raffinerade sammanfattningar av beslutade ärenden. Domstolar 

har också etablerat ett system av så kallade "vägledande domar".   

  

Sammanfattningsvis är Kina ett auktoritärt politiskt system, rättssystemet påverkas och 

influeras starkt av västerländsk tradition, landet är socialistiskt i dess ideologi och utövning, 

rättskulturen har även kejserliga anor, marknadsekonomin är ofullständig, ekonomin är dock 

i det närmaste helt öppen, Kina står för den snabbaste ekonomiska tillväxten i världen, och 

ambitionen är att vara en supermakt, vilket Kina också är.   

  

Företag (eller näringslivssektorn) är den största aktören i alla marknadsekonomier. Kinas 

bolagsreformer kommer att ha stor inverkan på framgången för den kinesiska ekonomin: 

Utländskt-investerade företag i Kina styrs av kinesiskt bolagsrätt, kinesiska bolag noterade 

utomlands styrs av kinesisk bolagsrätt, kinesiska företag köper utomlands (M&A samt 

övertaganden) samt att utländska bolag noterade i Kina styrs av kinesisk bolagsrätt.   

  

3.5.4.2  Aktiekapitalet i Kina – allmänt 

 

Liksom många andra civilrättsliga jurisdiktioner, upprätthöll Kina under lång tid juridiska 

kapitalkrav som ibland är betungande för små företag. Den kinesiska regimen byggde på 

kapitalbestämning (minsta aktiekapital), kapitalskydd och oföränderligt kapital för ett 

registrerat företag. Principen kapitalbestämning (minsta aktiekapital) kräver att den totala 

mängden av ett bolags kapital, vilket ska anges i dess artiklar, är fullt betald eller tecknad - 

annars har företaget inte en giltig existens. Principen kapitalskydd kräver att företaget måste 

upprätthålla en nivå av tillgångar motsvarande eller över dess legala aktiekapital. När 

bolagets nettotillgångar understiger det juridiska aktiekapitalet måste bolaget vidta åtgärder 

för att återställa detsamma. Principen om oföränderligt kapital innebär strikta procedurer för 

ökning eller minskning av aktiekapitalet, vilket gör det svårt att i praktiken lagligen ändra 

storleken på aktiekapitalet.   

  

2005-års kinesiska bolagslag krävde ett minsta aktiekapital på 30 000 RMB (motsvarande 

ungefär 40 000 svenska kronor, vilket i sammanhanget är mer än en genomsnittlig kinesisk 



 63 

årslön) för starta ett LLC (Limited Liability Company) - och hela 5 miljoner RMB för att 

starta ett JSLC (Joint Stock Company) (motsvarande cirka 6,5 miljoner svenska kronor). Det 

finns även ett flertal andra bolagsformer i Kina men denna utredning begränsas till LLC och 

JSLC.   

  

3.5.4.3  Minimikapitalet i Kina – reformer och förändring 

 

Ett kinesiskt LLC har ett aktieägarantal begränsat till 50 stycken ägare. Det rör sig om privata 

företag som ofta bygger på personliga relationer. Emissioner av aktier förekommer inte, varje 

aktieägares andel föreskrivs i aktieägaravtalet och bolagsordningen. Minsta aktiekapital var 

som sagt fram tills nyligen 30 000 RMB och begränsningar beträffande överlåtelse av eget 

kapital finns.   

  

Ett kinesiskt JSLC kan ha ett obegränsat antal aktieägare. Emission av aktier är tillåtet, 

bolaget kan listas på börsen och dess aktier kan handlas på densamma. Minsta aktiekapital 

var satt till 5 miljoner RMB och diverse krav på offentlighet gäller (disclosure requirements).   

  

Jämfört med många utvecklade ekonomier, av vilka många kräver 1 enhet av nationell valuta 

i minsta aktiekapital, var de fram till nyligen gällande kapitalkraven i Kina mycket höga. 

Nivån innebar dock en betydande minskning från äldre lag. Kapitalkraven i 1993-års 

kinesiska bolagsrätt var oerhörda. Till exempel var minimikapitalkraven för LLC (privata 

bolag) följande: 500 000 RMB för ett tillverkande företag, 500 000 RMB för ett kommersiellt 

grossistföretag, 300 000 RMB för ett kommersiellt detaljhandelsföretag och 100 000 RMB 

för ett högteknologiskt företag eller ett konsultföretag. 500 000 RMB motsvarar i jämförelse 

cirka 650 000 svenska kronor. Innan reformen av bolagslagen år 2005 hade Kina de åttonde 

högsta minimikapitalkraven i världen, vilka då motsvarade 947 procent av landets 

genomsnittliga årsinkomst per capita (1 290 $).    

  

Kraven på minsta aktiekapital i och med 2005 års bolagslag i Kina kom att innebära en 

drastisk sänkning. Samma krav kom dessutom att gälla för alla företag oavsett den typ av 

verksamhet de bedriver. Lagstiftarens målsättning var att göra det lättare att bedriva affärer i 

Kina.  
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En ytterligare liberaliseringsåtgärd som föreskrevs i den nya bolagslagen var att intressenter 

nu kunde betala det registrerade kapitalet i ett LLC i omgångar under två år, förutsatt att 

aktieägarna initialt bidrar med inte mindre än tjugo procent av det totalt registrerade 

kapitalet. För investmentbolag - företag vars huvudsakliga verksamhet är investeringar och 

inte tillverkning eller tjänster – kunde betalningsperioden utsträckas till fem år. Samma 

gällde för ett JSLC. Den första delbetalningen för ett LLC kunde dock samtidigt inte vara 

mindre än det lagstadgade minsta aktiekapitalet (vilket i sammanhanget kan verka märkligt 

och motsägelsefullt). Det kan dock utläsas att för att starta ett JSLC kunde intressenter betala 

minimikapitalkravet på 5 miljoner RMB i omgångar, under förutsättning att bolagets 

grundare betalade resterande belopp inom två år (eller fem år för ett investeringsbolag) från 

datumet för bolagets bildande. Det var med andra ord tillräckligt för bolagets initiativtagare 

att betala 1 miljon RMB när de startade bolaget.  

  

Delinbetalningar av aktiekapitalet (successiv inbetalning) har som koncept existerat i olika 

länder under lång tid. Modellen som användes också i Kina (där det funnits 

minimikapitalkrav som för övrigt bygger på teorin om aktiekapital enligt gängse 

tankegångar) - innebar - förutom att hela beloppet inte måste betalas vid tidpunkten för 

bolagiseringen (utan kan betalas allteftersom i etapper) - att det heller inte är obligatoriskt att 

råda över hela kapitalet i form av kontanter eller fysiska tillgångar; den kinesiska 

lagstiftningen tillåter i viss mån också icke-materiella tillgångar respektive icke-kontant 

kapital (apportegendom).  

  

2005-års bolagsrätt utökade de facto kraftigt de olika sätt på vilket kapitaltillskott kan ske. 

Enligt 1993-års bolagsrätt kunde aktieägare bara betala sin del i form av kontanter, in natura 

som apportegendom, industriell äganderätt, icke-patenterad teknik och 

markanvändningsrättigheter.   

  

Vidare sattes taket för att använda immateriella tillgångar såsom industriell äganderätt och 

icke-patenterad teknik till högst tjugo procent av det totalt registrerade kapitalet. Eftersom 

detta var en uttömmande förteckning, utestängde den alla andra medel för kapitaltillskott 

såsom upphovsrätt, ägarandel eller fordringar.  

 

2005-års bolagsrätt däremot, stipulerade, förutom bestämmelserna i 1993-års lag, en 

generalklausul som sa att bidraget kan göras med vilken icke-kontant tillgång som helst som 
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kan värderas i form av valuta och överföras enligt lag. Men vissa saker, bland annat 

arbete/tjänster, krediter, fysiska personers namn, företagets rykte, franchise eller pantsatt 

egendom togs uttryckligen bort från listan över tillskjutningsbara tillgångar.   

 

Dessutom höjde 2005-års bolagsrätt taket för icke-kontanta bidrag till sjuttio procent av totalt 

aktiekapital genom att föreskriva att mängden kontanta bidrag till aktiekapitalet genom 

samtliga aktieägare inte får vara mindre än trettio procent av det tecknade kapitalet. Icke-

kontanta tillgångar som används för kapitaltillskott skulle i vart fall värderas och verifieras; 

tillgångarna får inte vara övervärderade eller undervärderade.  

  

Aktieägarna var tvungna att bidra med det kapital de har tecknat sig för i bolagsordningen i 

tid och i dess helhet. Att fullgöra tillräckligt kapitaltillskott var inte bara en avtalsenlig 

skyldighet och en obligatorisk lagstadgad skyldighet. Överträdelser kunde leda till civila, 

administrativa och även stränga straffrättsliga konsekvenser enligt kinesiska lagar.  

  

Även om 2005-års bolagsrätt sänkte minimikapitalkravet för kinesiska LLC avsevärt (500 

000 RMB till 30 000 RMB) så var tröskeln fortfarande hög; högre än den genomsnittliga 

årsinkomsten i Kina. Frågan var: Eftersom lagstiftaren redan gjort en minskning med 

nittiofyra procent av det lagstadgade minimikapitalkravet - varför då inte bara avskaffa det 

helt?  

  

Minimikapitalkravet fungerar, enligt JiangYu Wang67, säkert bra för att förhindra oseriös 

bolagsbildning och för att ge en väsentlig grund för bolagets operativa verksamhet.   

  

Wang hänvisar vidare till Gordon Y.M. Chan´s rättsvetenskapliga litteratur från år 2009: 

”Why does China not abolish the minimum capital requirement for limited liability 

companies?”.68  

  
”This article examines why China does not abolish the minimum capital requirement for the limited liability 

companies (LLCs). By substantially reducing LLCs’ minimum initial capitalisation to RMB 30,000, the revised 

                                                
67 Associate Professor and Deputy Director of the Centre for Asian Legal Studies, National University of 
Singapore, Faculty of Law, and Executive Member of the Governing Council of the World Trade Organization 
Institute of China Law Society (China). 
68 Gordon Y. M. Chan (Lecturer, Department of Law & Business, Hong Kong Shue Yan University; PhD 
candidate, Faculty of Law, The Chinese University of Hong Kong.)   
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Company Law has largely resolved the problems of discouraging entrepreneurship and wastage of resources. 

Consequently, the impetus to abolish the minimal capital requirement is weak because China’s financial market 

and legal system are not mature enough for adopting a corporate capital system akin to the common law one, and 

the requirement is considered necessary for protecting creditors and preventing frivolous incorporation.”  

  

Genom denna hänvisning menar Wang att det huvudsakliga bakomliggande syftet med Kinas 

krav om minsta aktiekapital är att skydda borgenärerna och motverka oseriös bolagisering 

samt att det är klokt att skynda långsamt och ta hänsyn till nationell kontext.   

  
“The legislative rationale for the minimum registered capital rule is grounded in the limited liability system [in 

corporate law]. The limited liability system confines the liability of shareholders to their capital contributions 

and thus limits the investment risk they face. Simultaneously, it poses potential risks for other parties 

transacting with the company. To balance the benefits and liabilities faced by the shareholders and creditors, the 

law requires the contribution of minimum registered capital as a precondition for shareholders enjoying the 

protection of limited liability in order to set up a necessary threshold for the market access of corporate entities 

and to offer a minimum protection for the company’s creditors.”  

  

Orimligt höga trösklar avseende minimikapital gav upphov till två stora problem vilka så 

småningom ledde till lagregelns revision. Den gamla lagen (1993 års lag) hindrade dels 

människors förmåga att få tillgång till begränsat ansvar och utvecklingen av entreprenörskap, 

dels ledde den gamla lagen till slöseri med resurser i den mening att den krävde av nya 

företag att de höll tillgångar på sina konton som vida översteg deras första affärsåtaganden. 

Dessutom uppmuntrade de höga kraven på minsta aktiekapital individer att ta sig runt 

rättsregeln med användande av olagliga metoder, till exempel förfalskning av dokument om 

kapitaltillskott eller att i hemlighet återkalla (lånat) kapital från företaget efter registrering.   

  

Trots dessa problem fann Chan stöd från kinesiska rättsvetenskapliga forskare för 

bibehållande av minimikapitalregeln. För det första hävdas att 30 000 RMB är en ganska 

blygsam nivå som är tillräcklig för att återupprätta effektiviteten - särskilt när man betänker 

den snabba ökningen av Kinas BNP per capita. För det andra, många kinesiska forskare tror 

att det auktoriserade kapitalsystemet som råder i USA och Storbritannien inte är lämpligt för 

Kina, eftersom Kina befinner sig i ”spädbarnets skede” av marknadsekonomin. Kinesiska 

forskare hävdar, enligt Chan, att ett auktoriserat aktiekapitalsystem endast kommer att 

uppmuntra spekulativa och bedrägliga aktiviteter riktade mot borgenärerna.   
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För det tredje, om det fanns skärpt tillsyn och verkställighet inom det traditionella legala 

kapitalsystemet skulle det bättre skydda borgenärerna, särskilt ofrivilliga borgenärer såsom 

skadeståndsoffer. För det fjärde är regimen med minsta aktiekapital det mest effektiva 

verktyget för att förhindra oseriös inkorporering (genom så kallade tomma skalbolag) i Kina, 

menade Chan.   

  

Att minimikapitalkraven kan ge meningsfullt skydd för borgenärer är likväl en villfarelse i 

den samtida kinesiska kontexten, enligt Wang, på grund av två omständigheter. För det 

första, justerat för inflation, är beloppet på 30 000 RMB knappast tillräckligt för att 

tillfredsställa de flesta krav. För det andra kommer i de flesta fall ett företag att spendera dess 

minsta aktiekapital inom loppet av de första veckorna för dess verksamhet. I praktiken är 

nästan ingen affärsmässig borgenär så naiv att den tror att ett bolags aktiekapital meningsfullt 

kan representera bolagets trovärdighet.   

  

Avseende betydande transaktioner, skulle fordringsägarna begära en översyn av en 

oberoende tredje part (till exempel ett revisionsbolag) för att granska bolagets solvens. 

Fordringsägare kan skydda sina intressen på antal olika sätt: inteckning, pant, garanti, avgift, 

hypotek- eller kvarstadsrätt, kreditlöften, prestations- eller fullgörandeförbindelser, et cetera. 

Om privata avtal därutöver inte är tillräckligt bra, då de kan antingen borgenärer “pierce the 

corporate veil” (ansvarsgenombrott) eller vända sig till fungerande insolvenslagstiftning.  

  

I själva verket, tillsammans med en betydande minskning av minimikapitalkraven, kom 

2005-års kinesiska bolagsrätt också att introducera läran om "ansvarsgenombrott" - en 

doktrin som tillåter tredje part att vända sig direkt till tillgångar hos enskilda aktieägare som 

begagnar skydd genom begränsat ansvar i aktiebolagsformen i syfte att missbruka bolagets 

oberoende status som juridisk person.   

 

Dessutom, 2007-års kinesiska ”Enterprise Bankruptcy Law” - vilken förde Kinas 

bolagsrättsliga insolvens- och konkursrätt närmare internationell praxis - gav fordringsägare 

mer kontroll över konkursförfarandet genom borgenärsmöten. Med dessa lagstadgade 

verktyg på plats, blev det, enligt Wang, allt mindre önskvärt att ha en obligatorisk 

kapitalregim i kinesisk bolagsrätt. 

 

3.5.4.4   Reglerna elimineras  
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Sedan den 1 mars 2014 gäller minimikapitalkraven inte längre i Kina, om inte annat 

uttryckligen krävs enligt lagar och förordningar. Regler om lägst tillåtna aktiekapital har alltså 

eliminerats. I stället är det registrerade aktiekapitalet i ett bolag det tecknade kapitalet av 

samtliga aktieägare och aktieägarna är fria att komma överens om storleken på det 

registrerade kapitalet samt tiden för kapitaltillskott och bestämmelserna i bolagsordningen.  

 

Enligt ändringen år 2014 kan aktieägarna göra kapitaltillskott in natura, med immateriella 

rättigheter, rätten till markanvändning samt andra icke-kontanta egendomar. Vidare har 

kapitalregistreringsförfarandena förenklats. Enligt det 2005 års system var ett företag tvunget 

att lämna in en kontrollrapport till registreringsmyndigheten (som utarbetats av en 

revisionsbyrå) för varje betalning; detta för att konsekvent uppdatera det inbetalda 

aktiekapitalets belopp som det angetts formellt. Genom 2014 års ändring eliminerades detta 

krav på kontrollrapporter och inbetalt aktiekapital är inte längre en punkt som redovisas i ett 

aktiebolags affärstillstånd. Denna förändring är bland annat framtagen för att att spara 

betydande tid och kostnader samt ansträngningar för staten.69  

 

 
4. UTLÄNDSKA UNDERSÖKNINGAR    

 
4.1 Inledning  

  

Det finns mycket skrivet om minsta aktiekapital internationellt under de två senaste 

årtiondena. Debatten har, måste ändå sägas, renderat till en relativt samstämmig bild där krav 

minsta aktiekapital starkt ifrågasätts.   

 

Nedan återges argument och ställningstaganden från experter och forskare inom den 

rättsvetenskapliga akademiska världen. Kritiken mot minsta aktiekapital som ett fungerande 

borgenärsskydd är svidande. Den kommer inte heller endast från en smal grupp akademiker 

som kan sägas representera en viss riktning, utan kritiken mot minsta aktiekapital kommer 

brett från rättslärda vid universitet över hela världen.  

                                                
69 http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=3c67911a-e058-41d8-918a-e38382e259b6 
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Lagstadgat minsta aktiekapital ses inte sällan, såväl vad gäller privata som publika 

aktiebolag, som ett trubbigt verktyg, ineffektivt och kostsamt samt utan egentlig större poäng. 

Alternativa lösningar för att skydda borgenärer finns - och dessa anses i regel vara betydligt 

bättre ur borgenärsskyddshänseende.   

  

En del av forskningen nedan går alltså ut att, förutom att granska och specificera behovet och 

värdet i sig av att krav på minsta aktiekapital antingen behålls, ökas, minskas eller elimineras, 

analysera alternativa kapitalskyddslösningar. Med alternativa kapitalskyddslösningar menas 

alltså andra mekanismer än lagstadgade kapitalkrav som har syftet att skydda bolagets 

tillgångar och tillvarata och intressen och rättigheter hos investerare, borgenärer och 

aktieägare. Reglerna skyddar bolagets borgenärer i händelse av insufficiens, insolvens eller 

förestående konkurs och finns även till för att förhindra att sådana situationer uppstår.  

 

En metod är att forskarna jämför potentiella alternativ och sedan rekommenderar det bästa 

alternativ som kan implementeras – inte sällan baserat på en “kostnad-fördels-analys” där 

transaktionskostnader och sociala kostnader analyseras. I denna del avseende alternativa 

borgenärsskydd såsom solvensprövning, likviditets- och balansräkningstest samt wrongful 

trading, fraudulent transfers och eventuell förekomst av ansvargenombrott är framställningen 

inte fullständig, då det ligger utanför ramen för detta examensarbete att till fullo gå till botten 

med dessa.  

 

Minsta aktiekapital definieras som den minsta mängd kapital (inklusive apportegendom i 

förekommande fall) som enligt lag måste betalas in innan registreringen av ett bolag blir 

beviljad (möjlighet till succesiv inbetalning förekommer dock på sina håll).   

  

I detta kapitel återges kritik som framkommit mot krav minsta aktiekapital inom olika 

rättssystem, samt akademiska rekommendationer med syfte att åstadkomma bättre lösningar. 

Minsta aktiekapital per se, dess funktion som borgenärsskydd, transaktionskostnader som 

uppkommer genom tvingande regler, målet att främja entreprenörskap, funktionen med EU:s 

andra bolagsdirektiv, förekomsten av “regulatory arbitrage” inom EU, borgenärernas 

möjlighet att skydda sig själva genom en standardkontraktsmodell, samt effektiviserade 

borgenärsskyddlösningar såsom solvenstest och eventuella andra lösningar för att förhindra 
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att värdeöverföringar sker till skada för borgenärer är de områden som primärt kommer att 

beröras i detta kapitel som återspeglar internationell akademisk forskning på området.    

  

4.2 Minsta aktiekapital – på sina håll en del av kapitalskyddet   

  

“Tillgången till finansiering är viktigt för att främja entreprenörskap. Små och medelstora 

företag behöver pengar för att starta, växa och utvecklas.”70 

 

Superekonomin Singapore i Sydost-Asien hade länge krav på minsta aktiekapital; systemet 

reformerades dock väsentligt med start år 2005. Det är idag möjligt att registrera aktiebolag 

med ett inbetalt aktiekapital på 1 Singapore-dollar. I artikeln “Reforming Capital 

Maintenance Law: The Companies (Amendment) Act 2005” var budskapet att “Singapore 

should follow New Zealand and abolish the capital maintenance doctrine.”71  

 

Artikeln “EU Minimum Capitalisation Requirement – An Analysis and Critique of the EU´s 

Minimum Capitalisation Requirement” föreslår universellt ett sammaräknat dubbelt 

solvenstest - med Nya Zeelands och Kanadas regler för distribution (det vill säga 

värdeöverföringar) som förlaga.72  

 

Nya Zeeland och Kanada tillhör alltså - tillsammans med bland andra USA, Japan, Kina, 

Australien, Sydafrika och Singapore, samt avseende privata bolag Storbritannien och numera 

även kontinentaleuropeiska EU-medlemsländer som Frankrike, Tyskland och Holland - de 

länder i världen som avskaffat krav på minsta aktiekapital för att starta bolag med begränsat 

ansvar. EU-medlemsländerna Italien, Spanien, Sverige, Danmark, Norge och Finland är å 

andra sidan exempel på länder vilka alltjämt tillämpar lagstadgade krav på minsta 

aktiekapital, som ett i vart fall teoretiskt borgenärsskydd samt en “inträdesavgift” för 

entreprenörer för att kunna starta bolag med begränsat ansvar; det vill säga även för att kunna 

starta ett litet privat aktiebolag.   

  

                                                
70 
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/foretagsutveckling/kapitalforsorjning.4.21099e4211f
dba8c87b800017099.html 
71 Meng Seng Wee (professor i juridik vid National University of Singapore), 2007. 	   	  	  	   
72 Fritz Ewang (advokat och PhD från Australien), 2007.	   	  	  	   
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I ett aktiebolag utgör aktiekapitalet bundet kapital; tillgångar vilka svarar mot aktiekapitalet 

får inte användas för utdelning till aktieägare eller andra. Aktiekapitalet är en grundläggande 

del av kapitalskyddet och syftar till att säkerställa att det finns en marginal mellan bolagets 

tillgångar och skulder. Kapitalskyddsregler påtvingar hinder för företag vad gäller att överföra 

tillgångar till bolagets aktieägare - det vill säga “medlemmar” eller “andelsägare” i bolaget 

med rätt att åtnjuta bolagets tillgångar. Denna typ av avkastning på bolagets tillgångar (till 

exempel utdelning) är alltså tillsammans med vissa andra värdeöveröringar vad som menas 

med distributioner enligt affärsjuridisk och företagsekonomisk terminologi.   

  

Det internationella begreppet distributioner förväxlas ofta med den i svensk rätt gällande 

termen värdeöverföringar. Det är dock helt riktigt att förväxla dessa eftersom det är två 

begrepp som i allt väsentligt betyder samma sak.  I ABL 17 kap. 1§ definieras begreppet 

värdeöverföringar: ”Med värdeöverföringar avses i denna lag vinstutdelning, förvärv av 

egna aktier, minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna, 

och annan affärshändelse som medför att bolagets förmögenhet minskar och inte har rent 

affärsmässig karaktär för bolaget.” Värdeöverföringar, i svensk bolagsrätt, handlar alltså om 

helt eller delvis vederlagsfria (så kallade benefika) rättshandlingar.   

  

“Reforming Capital - Report of the Interdisciplinary Group on Capital Maintenance - edited 

by Jonathan Rickford (*Director, the Company Law Centre, British Institute of International 

and Comparative Law, April 2004)” är en rapport med syfte att granska aktiebolagsrätten 

avseende kapitalförsörjning samt framväxande redovisningsstandarder.  Rickford-rapportens 

slutsats av rådande lagstiftning år 2004 är att borgenärer allmänt sett inte förlitar sig på den, 

samt att den är komplex, dyr, oregelbunden och ojämn; vilket skapar inkonsekventa resultat 

mellan företag inom EU:s medlemsländer samt mellan de olika medlemsländerna inom EU.   

  

Samma år publicerades artikeln “The Future of Legal Capital”. 73  Vid en analys av 

effektiviteten hos de tyska legala kapitalreglerna anses det vara nyttigt att omsorgsfullt skilja 

mellan tre olika aspekter: frågan om huruvida lagen ska påtvinga krav om minsta 

aktiekapital; relevansen av bestämmelserna i bolagsordningen avseende det juridiska 

                                                
73 Wolfgang Schön (Honorary Professor at Ludwig-Maximilians-Universität in Munich and Vice President of 

the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)), 2004.   
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kapitalet i bolaget som ett “kollektivt erbjudande till bolagets borgenärer”; samt de juridiska 

kapitalreglernas roll för att begränsa distributioner innan bolagets insolvens.    

 

Enligt artikeln hjälper själva existensen av ett minimikapitalkrav föga borgenärerna; den 

andra aspekten (se ovan) förklarar dock enligt författaren varför Tysklands traditionella 

system med kapitalskydd utgör ett effektivt avtalsinstrument för att underlätta den 

entreprenöriella aktiviteten i företag. Viktigast av allt sägs dock vara att juridiska 

kapitalregler är det mest effektiva sättet att begränsa distributioner före ett bolags insolvens – 

vilket påstas ge mindre utrymme till manipulation än de “ad hoc solvenstest” som används i 

anglo-amerikanska system.   

 

Tyngdpunkten, enligt Rickford-rapporten, borde istället ligga på regler för distribution som 

säkerställer löpande solvens. Ett tvådelat solvenstest föreslås: det vill säga om bolaget - med 

hänsyn till bolagets årsredovisning och bokföring - enligt den förvaltande företagslednings 

åsikt - omedelbart efter någon distribution, dels fortsatt kommer att kunna betala sina skulder, 

samt dels ha tillräckliga löpande (”going concern”) resurser för att kunna uppfylla sina 

förpliktelser när de förfaller följande år.   

 

Om kapitalskyddet i aktiebolag sägs i artiklen “The Future of Creditor Protection Through 

Capital Maintenance Rules in European Company Law” 74  att det är kontroversiellt. 

Därutöver framförs att medan tyska rättslärda under tidigare årtionden prisade kapitalskyddet 

som en enastående kulturell prestation av det moderna samhället, har upphovsmän till Law 

and Economics-traditionen fördömt de kontinentala europeiska kapitalskyddsreglerna som 

ineffektiv reglering upprätthållen endast av ”rent-seeking” (”vinstmaximerande” 

intressegrupper).  

  

Utvecklingen går hela tiden framåt, förändringar inträffar och aktiebolagsrättsliga nyheter 

införs på sina håll, så också inom EU. Societas unius personae (single-person company 

(SUP)) med ett kapitalkrav på 1 Euro kan som sagt komma att bli verklighet inom EU.75  

  

                                                
74 Christoph Kuhner (Professor i Financial Accounting and Auditing vid Kölns Universitet i Tyskland), 2006. 

75 Distribution av medel tillåts - om de återstående tillgångarna är tillräckliga för att helt täcka SUP-bolagets 
skulder. Dessutom måste ett solvens-besked tillhandahållas.	   	  	  	   
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Även införande av ett mer allmänt privat europa-aktiebolag har, vilket tidigare nämnts, 

funnits högt uppe på EU:s dagordning.76 “Designed as a real European company, with a 

minimum registered capital of EUR 1, largely accessible, easy to organize and cheap to run, 

the European private company is to represent a significant reform in the matte of company 

law in the European Union.” Med dessa rader inleds artikeln ”Europan Private Company: A 

New Instrument for Doing Business in European Union?”. 77  Den dåvarande svenska 

regeringen var som sagt positiv till förslaget, men ansåg att det var särskilt viktigt att se över 

borgenärsskyddsreglerna mycket noga.  

  

EU-medlemsstaten Sverige har de facto varit en av den utvecklade världens kanske största 

förfäktare och beskyddare av krav på minsta aktiekapital vid bildandet av aktiebolag med 

begränsat ansvar.   

  

I “Kapitalskyddet i Aktiebolag”78 står att läsa att: “En förklaringsmodell som förekommer till 

det kanske inte särskilt tyska uttrycket “die dummen Schweden” är att det bottnar i ett 

svenskt mindervärdeskomplex, som kan uppstå i kontakt med omvärlden. Varför har jag då 

valt detta smått provokativa uttryck i rubriken? Förklaringen är att det på goda grunder kan 

diskuteras om Sverige borde ha ett mindervärdeskomplex i en internationell kontext vad 

gäller det svenska kapitalsystemet, dvs. kravet på minsta aktiekapital, 

kapitaluppbyggnadsregler och kapitalskyddsregler i ABL. Sverige följer helt enkelt inte 

särskilt väl den moderna internationella utvecklingen på det aktiebolagsrättsliga området, 

däribland rättsutvecklingen I USA och Tyskland.”  

  

Även Kina är en statsbildning där krav på minsta aktiekapital förefaller ha varit djupt rotat; 

en regim man inte lättvindigt kastar överbord - vilket givetvis enligt bedömare kan vara ett 

klokt beslut och ha sina fördelar; sina brister till trots.  

  

                                                
76 År 2008 lade EU-kommissionen fram ett förslag (KOM (2008) 396) om en stadga för ett europeiskt privat 
aktiebolag. Förslaget var en del av kommissionens initiativ kallat "Small Business Act" (SBA) för att främja 
utvecklingen av små och medelstora företag i Europa. Enhetliga regler i hela EU skulle, enligt EU-
kommissionen, leda till betydande kostnadsbesparingar i samband med inte minst bolagsbildning. I maj 2011 
underkändes dock förslaget i rådet och kommissionen övergav förslaget officiellt år 2013.	  	  	  	   
77 Luminița Tuleaşcă (Ph.D., Faculty of Law, Romanian-American University of Bucharest), 2011. 	  	  	  	  	  
78 Jan Andersson (professor i civilrätt vid Stockholms Universitet), 2010. 
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I artikeln “Why does China not abolish the minimum capital requirement for limited liability 

companies?”79 finner man under rubriken “concluding remarks” följande synpunkter: 

 
”It is generally held that the reduction of minimum capital to the present level has largely resolved the 

problems created by the old law such as discouraging entrepreneurship and wastage of resources. However, the 

impetus to abolish or further lower the minimum capital requirement to a nominal value is weak. On the one 

hand, China’s financial market and legal system are considered not mature enough for the immediate adoption 

of the common law’s authorised capital system. On the other hand, the traditional theory of legal capital system 

is still being defended, which upholds the role of the minimum capital requirement in protecting creditors. 

While the importance of the legal capital rules in protecting creditors will probably be eroded following the 

introduction of the doctrine of “piercing corporate veil” and the enactment of the new Enterprise Bankruptcy 

Law, it remains unclear at this stage where these new legal measures will lead the reform of China’s corporate 

capital system to. Nevertheless, even if in the future the minimum capital requirement will no longer act as a 

security to creditors, the rule’s usefulness in preventing frivolous incorporation may possibly allow it to survive 

in China.”  

  

Många rättslärda är vidare noga med att separera krav på minsta aktiekapital från legalt 

aktiekapital och kapitalskydd i allmänhet. Artikeln “Effective Creditor Protection in Private 

Companies: Mandatory Minimum Capital Rules or Ex Post Mechanisms?”80 upplyser om att 

det är fullt möjligt att stödja en reform av minimikapitalregler men ändå behålla kärnan i 

systemet med legalt kapital. Med andra ord, att reformera minimikapitalregler innebär 

nödvändigtvis inte att kasta det legala kapitalsystemet i papperskorgen, som delvis skett i de 

flesta amerikanska jurisdiktioner. I själva verket, vilkets har betonats av vissa 

kommentatorer, är minimikapitalregler bara en oberoende pelare i ett trefaldigt koncept om 

lagstadgat kapital. 81 

  

Författaren förmedlar vidare vad som borde vara självklart; och skiljer i den principiella 

debatten om minsta aktiekapitalets vara eller icke vara, mellan publika respektive privata 

bolag – samt hyllar även det sistnämnda och poängterar att privata bolag intar en extremt 

relevant plats i ett lands ekonomi.82   

                                                
79 Gordon Y. M. Chan (Lecturer, Department of Law & Business, Hong Kong Shue Yan University; PhD 
candidate, Faculty of Law, The Chinese University of Hong Kong), 2009. 	   	  	  	   
80 Francisco Soares Machado, 2009. 	   	  	  	   
81 Sid. 2.	    
82 “The second point that must be stressed is the importance of private companies. So far most debates on 

minimum capital rules have mainly focused on public companies. Public companies are indisputably those 
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I Sverige är, vilket redovisats i det föregående, 99,7 procent av alla företag privata.83 Då EU:s 

andra bolagsdirektiv endast rör publika bolag och alltså inte träffar privata bolag, finns 

således stora möjligheter för samtliga EU-medlemsländer (inklusive Sverige) att själva 

reglera kapitalskyddet avseende privata aktiebolag. Krav på minsta aktiekapital är endast en 

av många lösningar till buds som lagstiftare kan välja att antingen införa, behålla, förändra 

eller avskaffa i syfte att hantera och lösa särskilda bolagsrättsliga problem och 

intressekonflikter; såsom borgenärsskyddet.  

 

När det kommer till minsta aktiekapital och dess relation till det förvärvade begränsade 

ansvaret som kännetecknar aktiebolagsformen publicerades år 2007 undersökningen 

“Reducing Minimum Share Capital in Limited Liability Companies: A Basic Model”.84   

 

Undersökningen kommer fram till att begränsningen av ansvar i aktiebolag bara har effekt 

om förlustens storlek är stor nog för att frambringa konkurs samt att – i händelse av konkurs 

– företagets tillgångar inte är tillräckliga för att finansiera förlusten; i alla andra fall är 

                                                                                                                                                   
better tailored for huge enterprises that deal with thousands and thousands of pounds. It is thus submitted that 

public companies are the most important company type for they may contribute immensely to a state´s economy. 

Also, the rising and regulation of capital markets exposed public companies to a clear spotlight that relegated 

private companies to a less important place. Hence, in most debates private companies usually do not get as 

much attention as public companies and sometimes are even perceived as less “dignified” than the latter. 

However, private companies assume a place of extreme relevance in a country�s economy.” Sid. 2-3.   
83 SCB: 2016-03-13. (Redovisning av intressanta siffror i artikeln“Effective Creditor Protection in Private 

Companies: Mandatory Minimum Capital Rules or Ex Post Mechanisms?” från år 2009 gör i sammanhanget 

gällande - avseende betydelsen av privata bolag att: “In the UK, for instance, a company is as a default rule 

private where otherwise not provided. Also, being one of the most developed economies in Europe, the UK has 

over 2,000,000 registered companies, only 11,500 of which are public. In Germany, another European 

economic block, 98.8% of companies take the form of GmbHs. Moreover, a study pursued by the European 

Commission gave notice that more than 99% of all enterprises in the European Union are SMEs and that 70% 

of private employment is provided by them.” Sid. 3.)   
84 Akos Szalai (Peter Pazmany Catholic University, Faculty of Law - Ungern), 2007. “This paper has used the 

classical tools of the economic analysis of tort law to assess the effects of a reduction in the minimum share 

capital of firms and the corresponding limitation of their liability. The key question has been how such a 

reduction affects the precaution level taken by firms.” Sid. 8. 
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begränsningen ineffektiv. Minskning av kravet på minsta aktiekapital skiftar, enligt 

undersökningen, den valda nivån av vidtagen försiktighet mot “social optimum” (maximal 

samhällsekonomisk nytta (jfr. privat sådan)).  

  

Undersökningens huvudsakliga antagande är att en lägre gräns för ansvar påverkar beteendet 

hos aktieägarna, medan försiktighetmått beror på företagsledningens beslut. 

Företagsledningen kommer att välja ett mått av försiktighet som överstiger den 

vinstmaximerande nivån för aktieägare, förutom i de extrema situationerna när aktieägarna 

uppvisar en högre grad av riskaversion. Det företagsledningsmässiga måttet av försiktighet 

resulterar i förlust för aktieägarna, vilket gör dem intresserade av dess minskning. Ju mindre 

ansvar, desto starkare blir intresset hos aktieägarna att minska måttet av försiktighet.   

  

Sammanfattningsvis kan man säga att det enligt forskning och olika undersökningar är tydligt 

att det inte givet att en modell som “fungerar i teorin” - också får önskad effekt i praktiken. 

En modern lag bör för att skapa balans vara effektiv och inte skapa större kostnader 

(förluster) för samhället än de fördelar (vinster) som lagen är tänkt att generera. En omodern 

lag är således en lag som inte fungerar särskilt väl och därför bör justeras eller bytas ut mot 

en mer effektiv, bättre fungerande samt mindre kostsam lösning.   

  

  4.3  Tvingande regler skapar transaktionskostnader   

  

Artikeln “Legal Capital: An Outdated Concept?”85 hävdar att lagstadgat aktiekapital inte har 

någon framtid som ett resultat av tvingande regler för europeiska privata aktiebolag; lagregler 

om lagstadgat aktiekapital är en primitiv regleringsteknik och genererar därtill mer kostnader 

än fördelar. Särskilt regler om minsta aktiekapital hindrar entreprenörers möjlighet att 

förvärva begränsat ansvar - själva kärnan i aktiebolagsformen.   

  

Obligatoriska regler innebär i själva verket en överreglering, enligt densamma. Det är därtill 

osannolikt att lagstadgade förbehåll av denna karaktär är lämpliga för alla företag; författaren 

har till och med svårt att se hur regler som villkorar transaktioner baserat på historiskt 

kapitaltillskott överhuvudtaget kan utgöra en lämplig restriktion ens för företag för vilka 

                                                
85 John Armour (bl.a. professor i Law and Finance vid Oxfords Universitet), 2006.  
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restriktioner kan vara lämpliga. Inte ens en regim baserat på “opt-in-regler” (frivilliga 

standardregler) gällande legalt aktiekapital, anses vara ett funktionsdugligt koncept.  

  

I artikeln “Creditors versus Capital Formation: The Case Against the European Legal 

Capital Rules”86 står att: “The costs associated with the European legal capital rules - 

particularly costs to shareholders, creditors, and society as a whole - significantly outweigh 

any benefits accrued by creditors.”87  

  

Att vissa inflytelserika grupper drar nytta av minimikapitalreglerna trots deras ineffektivitet, 

samt att EU borde överge dess nuvarande aktiekapitalsregler till förmån för mer flexibla, 

kontraktsrättsliga regler i syfte att främja entreprenörskap och affärsutveckling på den 

europeiska marknaden poängteras i artikeln “Regulatory Competition in European Company 

Law and Creditor Protection”.88  

  

Författarna jämför EU med USA och skriver att den uppenbara frågan är varför dessa regler 

fortfarande är i kraft på den europeiska kontinenten, långt efter att USA har övergivit dem. 

Svaret på den frågan tros vara att vissa intressegrupper med mer inflytande i EU än i USA 

drar signifikant nytta av dessa aktiekapitalregler, trots deras ineffektivitet.   

  

EU:s andra bolagsdirektiv, vilket föreskriver ett minsta aktiekapital om 25 000 Euro för 

publika bolag, har gett upphov till en hel del analys och omfattande kritik från akademiskt 

håll runt om i världen. Europa och EU är trots allt en jättemarknad, och samtidigt en av de 

zoner och jurisdiktioner i världen som fortlöpande brottas med frågan om ett ännu inte till 

fullo avskaffat krav på minsta aktiekapital.  

 

Direktörer, revisorer, advokater, stora befintliga företag samt banker pekas ut som 

intressegrupper vilka drar nytta av EU:s ineffektiva regler – emedan “legal capital rules 

create obstacles to capital formation, they are especially costly for start-up companies”.89  

  

                                                
86 Luca	  Enriques (bl.a. professor i Corporate Law vid Oxfords Universitet) och Macey, 2001.	   	  	  	   
87 Sid.	  3.	  	  	  	   
88 Luca	  Enriques och Gelter, 2006.	   	  	  	  	  
89 Sid. 24.	   	  	  	   
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Regler, särskilt obligatoriska, bör påtvingas endast när fördelarna av att ha dem på plats 

uppväger kostnaderna som helhet. Det är därför värt att undersöka motiven bakom en 

minimikapitalregel i kontrast till fördelarna med andra inrättade mekanismer som utvecklats 

hos jurisdiktioner där inget sådant krav stipuleras.90   

  

Kaldor-Hicks (effektivitetskriteriet) anses till exempel inte uppfyllt till stöd för regimen om 

minsta aktiekapital – enkelt uttryckt: “if creditors would be better off with such a rule but 

entrepreneurs would suffer less than the gains benefited by creditors, then social aggregate 

welfare would increase. Such rule would thus be Kaldor-Hicks efficient.”91  

Att förlita sig huvudsakligen på finansiella indikationer som stipuleras i lag är missledande - 

exempelvis för en svag borgenär som inte skaffar sig en adekvat bild av läget i ett bolag – 

något som kan innebära kostnader.92 Det är värt att påminna sig om att aktiekapitalet är en 

tillgång, vilken kan förbrukas omgående. Trots det inbetalda kapitalet kommer företag utan 

en livskraftig affärsidé eller kapabel företagsledning antagligen att gå i konkurs (“money 

cannot buy succes”). Dessutom kommer utarmningen av bolagets tillgångar att ske även 

under normala omständigheter eftersom att affärer tenderer att skapa förluster under de första 

åren i en företagsverksamhet på grund av dess fasta utgifter och rörliga om än osäkra vinster.  

  

 4.4  Borgenärsskyddet  

 

Om minsta aktiekapital och borgenärsskydd är det inte nödvändigt för frivilliga borgenärer 

att ha en sådan obligatorisk garanti, enligt de flesta bedömare. Om det vore effektivt att ha ett 

sådant skydd kan de avtala om det själva. Berättigande till dessa regler får istället sökas i 

förhållande till ofrivilla borgenärer.93 Men även avseende minsta aktiekapital som skydd för 

                                                
90 Machado, 2009.	   	  	  	   
91 Machado, sid. 3, 2009.    
92 “A minimum capital requirement does not though assure that debts will be paid. Instead, it solely provides the 

amount that is to be contributed by shareholders upon formation of a venture. To be sure, the initial capital 

contributed by shareholders may be lost in few days as the company may be depleted of assets for various 

reasons.” Machado, sid. 8, 2009.  
93 Armour, 2006.	  	  	  	  	   	  	  	   
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ofrivilla borgenärer landar slutsatsen inte sällan i att det är svårt att finna en kategori av icke-

anpassade borgenärer för vilka minimikapitalregler skulle erbjuda lämpligt skydd.94  

  

Också artikeln “Regulatory Competition in European Company Law and Creditor 

Protection” betonar att minimikapitalets förtjänster i att faktiskt erbjuda borgenärer skydd är 

högst tveksamma.   

  

Till och med anhängare av krav på minsta aktiekapital tycks medge att dess funktion inte 

ligger i att skydda borgenärer från att riskera förluster som ett resultat av ogynnsam 

affärsutveckling, utan snarare i att signalera seriositet till marknaden. Om det föreligger några 

fördelar med detta argument, måste de vägas mot nackdelarna med att potentiellt 

framgångsrika och blomstrande företag med en bra affärsidé - i kombination med inga eller 

små tillgångar - hindras från att bildas.95   

  

Artikeln “EU Minimum Capitalisation Requirement – An Analysis and Critique of the EU´s 

Minimum Capitalisation Requirement” rekommenderar att doktrinen avseende 

kapitalförsörjning avskaffas med argumentet att den ger illusoriskt skydd till borgenärer 

gentemot företagsmisslyckanden och begränsat ansvar.   

  

Huvudlinjen är alltså att minimikapitalregler inte erbjuder något betydelsefullt skydd till 

borgenärer och att reglerna även anses vara en överflödig och oförsvarlig inskränkning av 

den privata friheten och självständigheten.96   

  

Pudelns kärna för borgenärerna är bolagets betalningsförmåga; minsta aktiekapital informerar 

inte borgenärer om den verkliga finansiella situationen i ett företag, utan snarare om 

någonting de inte bryr sig om: huruvida aktieägarna bidrog mer eller mindre vid starten av 

rörelsen. Inte minst leverantörer är mycket mer angelägna om det direkta pengaflödet än av 

ett företags balansräkning. De bryr sig istället om huruvida gäldenären har eller inte har 

förmåga att betala sina skulder så snart de förfaller till betalning.   

 

                                                
94 Armour, 2006.	  	  	  	  	   	  	  	   
95 Enriques och Gelter, 2006. 	   	  	  	   
96 Machado, 2009. 
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Att krav på minsta aktiekapital inte är vare sig en rationell, skälig eller ens “frisk” juridisk 

regim framgår med eftertryck hos många rättslärda: "minimum capital requirements suffers 

from schizophrenia. On the one hand, no matter what, it sticks with its loyal imposition of a 

very certain and rigid amount. Despite the inherent costs, that rule would be in place to 

protect creditors. On the other hand though, substantial attention is not given to it since no 

constant update is undertaken and no correlation to riskiness of businesses can be found. I.e., 

where there is diversity, law prefers uniformity and where there is evolution, law prefers 

rigidity.”97  

Även från tyskt håll framförs att själva existensen av ett minimikapitalkrav, som ovan 

nämnts, föga hjälper borgenärerna.98 Det sägs enligt forskning rent av vara bevisat att 

borgenärer föredrar att efterfråga andra typer av garantier - individuella och verkställbara - 

gentemot den garanti som erbjuds genom registrerat aktiekapital; det vill säga tillgångar som 

är av värde för att ge soliditet i ett företag.99  

  

I artikeln “The Place for Creditor Protection on The Agenda For Modernisation of Company 

Law in The European Union” understryks att lagstadgat minsta aktiekapital (och specifikt 

EU:s andra bolagsdirektiv) inte heller skyddar potentiella skadeståndsoffer.100  

 

EU:s andra bolagsdirektiv ger, enligt de flesta bedömare, överhuvudtaget inte någon 

meningsfull fördel till svagare borgenärer skulle kunna adderas till att balansera direktivets 

kostnader. Bedömare stryker även under att konceptet om legalt aktiekapital som 

borgenärsskydd, genom upprätthållande av en miniminivå på kapital, är utmanat i flera 

avseenden. Inte minst har EU-domstolen genom sina avgöranden introducerat konkurrens på 

                                                
97 Machado, sid. 12, 2009.	  	  	  	   
98 Schön, 2004.	   	  	  	  	   	  	  	   
99 Tuleaşcă, 2011.	   	  	  	   
100 Eilís Ferran (professor i Company and Securities Law vid Cambridge Universitet), 2005.  

“Tort victims are often see as being in principle the category of creditor that is most deserving of protection 

from the legal system. However the minimum capital requirement in the 2nd Directive is not aimed at requiring 

companies to hold sufficient capital to cover potential tort claims. So, even if we assume that the protection of 

tort victims is a purpose that should be served by company law (though many would argue that regulatory 

intervention should target hazardous activities through mandatory insurance or licensing requirements rather 

than focusing on the business form through which that activity is conducted), the 2nd Directive does not perform 

it effectively.” Sid. 14. 
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området. Sålunda kan inte längre inhemska kapitalskyddsregler verkställas i alla inhemska 

privata aktiebolag med begränsat ansvar.101  

  

  

 4.5  EU:s andra bolagsdirektiv samt regulatory arbitrage inom EU  

  

Artikeln “Regulatory Competition in European Company Law and Creditor Protection” 

framhåller att det europeiska ramverket för borgenärsskydd har genomgått en 

anmärkningsvärd omvandling under de senaste åren.102 Den pekar på att EG-domstolen med 

Centros-fallet och efterföljande rättsfall har infört fritt val vad gäller staten för bildande av 

bolag, samt att den Europeiska insolvensförordningen (Rådets förordning (EG) nr 1346/2000 

av den 29 maj 2000) infört enhetliga lagvalsregler vid obestånd; detta har öppnat upp 

möjligheter till forum shopping.  Den legala konkurrensen inom europeisk bolagsrätt kommer 

leda till att borgenärsskyddsregler, vilka inte gynnar frivilliga borgenärers intressen, utsätts 

för konkurrens.   

  

Centros-fallet samt efterföljande rättsfäll såsom EG-domstolens beslut i Inspire Art har 

vidare gjort det omöjligt för nationella lagstiftare inom EU att införa minimikrav avseende 

aktiekapital för så kallade pseudo-foreign företag. Minsta aktiekapital har till exempel blivit 

den viktigaste faktorn för införlivande av kontinentala europeiska företag i Storbritannien. 

Detta har tveklöst lett till regleringskonkurrens; flertalet av EU:s medlemsländer har antingen 

sänkt eller helt avskaffat kravet på minsta aktiekapital för privata aktiebolag. Det slutgiltiga 

resultatet av denna process kan bli att kraven på minsta aktiekapital helt elimineras i 

praktiken.   

  

Författarna är inte nådiga vad gäller minsta aktiekapital varpå de konklusivt slår fast att: “As 

we have seen, EC company law offers considerable leeway for regulatory arbitrage vis-à-vis 

creditors. On the positive side, regulatory competition is likely to remove mere slack such as 

minimum capital, from which creditors derive no actual benefit.”103  

  

                                                
101 Kuhner,	  2006.	   	  	  	  	   	  	  	   
102 Enriques och Gelter, 2006. 	   	  	  	   
103 Sid. 435.	   	  	  	   
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Beträffande det andra bolagsdirektivet och dess kapitalregler slår artikeln fast att EU borde 

överge sin “ineffektiva approach”.   

  

Lagstiftare kommer sedan att behöva ta fram obligatoriska regler för att hantera de problem 

som uppstår för ofrivilliga borgenärer - på ett proportionellt och effektivt sätt, förenligt med 

det så kallade Gebhard-testet.104 (Mål C-55/94 Reinhard Gebhard vs. Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocatie Procuratori di Milano.) Gebhard-testet tjänar till att pröva om en nationell 

regel kan rättfärdigas; fyra kriterier skall vara uppfyllda. Regeln ska tillämpas icke-

diskriminerande, tillgodose ett tungt vägande allmänintresse, vara ändamålsenlig i 

förhållande till detta samhällsintresse samt uppfylla kravet på proportionalitet.105  

  

Om EU:s andra bolagsdirektiv sägs att: “it is apparently clear that capital maintenance rules 

are neither a proportionate nor a well-targeted regime for securing on-going creditor 

protection.”106 Det andra bolagsdirektivet verkar inte rättfärdiga sig självt på grundval av att 

ge skydd till svagare borgenärer vilka annars skulle befinna sig i riskzonen för missbruk av 

bolagsformen och begränsat ansvar.  

  

I artikeln “Regulatory Competition in European Company Law – Some Different Genius?”107 

framförs att medan bolagsrättslig lagkonkurrens är accepterat i USA menar många juridiska 

kommentatorer i Europa att principen om konkurrens inte är att rekommendera till lagstiftare; 

ekonomer å andra sidan förespråkar ofta en sådan konkurrens. Författaren anser dock att 

lagkonkurrens otvivelaktigt är ekonomiskt eftersträvansvärt, i alla fall om marknadsmässiga 

och lagstiftningsmässiga misstag minimeras.   

  

Lagen blir alltmer en handelsvara, som, precis som allt annat, kan importeras och exporteras. 

Artikeln ”A European Delaware: The Nascent Regulatory Market in Europe” säger 

                                                
104 Armour, 2006. 	   	  	  	   
105 ”Regulatory arbitrage” (geografisk juridisk shopping, finansiell planering, omstrukturering av transaktioner 
et cetera) kommer att ge information gällande frivilliga borgenärers inställning till dylika regler. (Armour säger 
sig helt neutralt granska situationen och rättsläget vad gäller argument såväl för som emot obligatoriska krav om 
lagstadgat aktiekapital.) Armour är skeptisk till tvingande lagstiftning, och menar samtidigt att inte ens en regim 
baserat på “opt-in-regler” (frivilliga standardregler) gällande lagstadgat aktiekapital, är ett funktionsdugligt 
koncept. 
106 Ewang, sid. 41, 2007.	   	  	  	   
107 Stefan Grundmann (Tysk rättsvetenskapsman (Ordförande vid Transnational Private Law at the European 
University Institute - annars verksam vid Humboldt University som professor i Private and Business Law), 2002.
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beträffande Europa att i länder där EU-domstolens rättspraxis blivit mer publicerad, har 

företag redan börjat söka mer gynnsamma bolagsrättsliga regimer än de som är tillgängliga i 

hemlandet.108  

  

Med delstaten Delaware i USA som ett lysande exempel skriver författarna att genom att 

investera i särskilt utvalda områden såsom förbättrad lagstiftning och ett effektivt 

domstolsväsende, blir staten själv en betydande kraft för att skapa värde för sina medborgare.   

  

Att agera “följa John” anses däremot, när det kommer till statliga reformer i lag, vara ett spel 

för förlorare. Fördelen av att agera först spelar en viktig roll i konkurrensen. De stater som 

först lyckas med att fortsätta att fullfölja sin strategi över tid, genom att snabbt införa 

nödvändiga reformer som både är enkla och effektiva kommer att träda fram som 

marknadsledare och sätta standarden. Dessa marknadsledare kommer, som ett resultat av 

nödvändighet, att noggrant övervaka behoven hos sina “kunder” samt de konkurrerande 

alternativ som står till buds. Således innefattas ett inslag av service – och genom sådant 

ledarskap kommer också en märkbart inflytelserik ställning.    

  

Data visar, enligt artiklen “Corporate Mobility in the European Union – a Flash in the 

Pan?”109, att engelska aktiebolag kom att bli väldigt populära bland tyska entreprenörer 

under de fem först åren på 2000-talet, men att denna trend tydligt försvagades från och med 

början på år 2006. Denna nedgång kastar tvivel över påståendet att den tyska bolagsrättliga 

reformen från november år 2008 “framgångsrikt bekämpade” användandet av utländska 

bolagsformer. Andra orsaker än rättsliga reformer torde ha spelat en roll i att forma 

företagens önskemål.   

  

En rad av andra anledningar kan ha legat bakom nedgången; inte minst det faktum att de 

kryphål - vilka gjorde engelska aktiebolag så pass attraktiva för en del tyska entreprenörer - 

kom att stängas.   

  

                                                
108 Didier Martin och Forrest Alogna, 2007. 	  	  	  	   
109 Wolf-Georg Ringe (Professor i International Commercial Law, Copenhagen Business School, samt Oxfords 

Universitet), 2013.   
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Att tyska startup-bolag underskattade kostnaderna hänförliga till att driva bolag i utlandet - 

liksom kostnaderna för att uppfylla kraven på offentliggörande (informationsplikt/comply or 

explain) är antagligt; de tyska entreprenörerna stötte även på höga kostnader avseende 

acceptans och renommé i hemlandet.  

  

“The new UG legal form has certainly had its share in making the English limited company 

less attractive. But the paper at least cautions against overemphasising the importance of the 

MoMiG reform”.110  

  

Beträffande framtiden avseende lagkonkurrens och entreprenörskap inom EU är 

huvudpoängen vid “start-up konkurrens” att det fortfarande finns ett stort antal antal 

entreprenörer som föredrar ett engelskt bolag framför den (omdanade) tyska motsvarigheten. 

Det hävdas att den stora vågen av amatörer är över och att det nu är tid för experterna - 

sofistikerade företagare - som gör en rationell jämförelse mellan de två systemen, med 

hänsyn till de verkliga kostnaderna för att driva ett utländskt bolag, och som står emot all 

känslomässig eller social press.  

  

Huruvida lagstiftaren är mest lämpad - och i bäst positon - att uppskatta riskerna med 

aktivitet i bolagsform förefaller dock vara tveksamt då till exempel lagen enligt bedömare111 

misslyckas med att erkänna att där vissa ex post mekanismer finns på plats, kan och bör 

entreprenörer själva besluta om kapitalstrukturen i deras satsning; borgenärer skyddas inte av 

minimikapitalregler eftersom tillgångar kan användas upp och därmed försvinner; samt att 

borgenärer kan skyddas tack vare självhjälp.112  

  

 4.6  Entreprenörskap  

 
Vad gäller kopplingen mellan minsta aktiekapital och entreprenörskap lyfts fram att krav på 

minsta aktiekapital innebär en påtvingad inträdesavgift för begränsat ansvar. Och att effekten 

av sådana restriktioner med största sannolikhet kommer att märkas för små företag.  

                                                
110 Sid. 30.	   	  	  	   
111 Machado,	  2009.	   	  	  	  	   	  	  	   
112 För vidare studier kan hänvisas till EU:s arbete på området (KPMG-rapporten). Se ”Feasibility study on an 
alternative to the capital maintenance regime established by the Second Company Law Directive 77/91/EEC of 
13 December 1976 and an examination of the impact on profit distribution of the new EU-accounting regime”. 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/capital/feasbility/study_en.pdf 
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Den huvudsakliga fördel som begränsat ansvar medför och erbjuder entreprenörer är 

troligtvis den riskreducering som följer av det begränsade ansvaret. Viljan för enskilda 

individer att engagera sig i entreprenöriell verksamhet förefaller också påverkas av den 

faktiska eller upplevda risken eller faran med en sådan mödosam ansträngning. Mer 

skonsamma lagar avseende privat obestånd är associerat med en högre grad av 

egenföretagare; sannolikt eftersom att genom att minska strängheten i konsekvenserna vid 

misslyckande, blir entreprenöriell verksamhet mer tilltalande för riskaverta individer.  

  

En liknande effekt antas vara sammankopplad med lättheten i att erhålla begränsat ansvar 

eftersom att:“inability to gain access to limited liability (because of lack of sufficient 

resources to meet a minimum capital requirement) might deter individuals from engaging in 

entrepreneurial activity. Consistently with this, one study finds a negative correlation 

between size of minimum capital requirements (scaled for GDP) and self-employment – a 

common proxy for entrepreneurship – in European countries during the 1990s.”113     

  

Vissa inflytelserika grupper drar med säkerhet ekonomiskt nytta av minimikapitalreglerna 

trots deras ineffektivitet som borgenärsskydd. EU borde dock överge dess nuvarande 

aktiekapitalsregler till förmån för mer flexibla, kontraktsrättsliga regler i syfte att främja 

entreprenörskap och affärsutveckling på den europeiska marknaden.114 

 

Krav på minsta aktiekapital (det vill säga en insats “i förväg/anticipated activity” (ex ante) – i 

motsats till “i efterhand/after performance” (ex post)) kan skapa barriärer för små företag när 

det kommer till att få tillträde till marknaden; därmed hindras entreprenörskap. “The most 

obvious cost inflicted on companies by an ex ante rule is that it hinders entrepreneurship.”115 

Detta kan också spela monopolister och etablerade företag i händerna eftersom det minskar 

konkurrensen på marknaden. 

 

                                                
113 Armour,	  	  sid.	  17,	  2006.	  Armour and Cumming, op. cit. n. 53, at p. 20 (Table 3). This result, using data on 
minimum capital requirements from the World Bank’s ‘Doing Business’ survey (available at: <http:// 
www.doingbusiness.org>) is however only for a univariate correlation.)	  	  	   
114 Enriques	  och	  Gelter,	  2006.	   	  	  	  	   	  	  	   
115 Machado,	  sid.	  7,	  2009.	   	  	  	   
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Opportunistiskt beteende har dessutom visat sig kunna förhindras genom att internalisera 

risken för förluster hos styrelseledamöter. Wrongful trading, exempelvis, kan med fördel 

användas som substitut till lagstadgade kapitalkrav. En sådan lösning medför större 

flexibilitet och effektivitet (“fiduciary duty” kan skräddarsys efter den specifika situation i ett 

bolag) och sätter dessutom inte hinder för möjligheter till bolagsbildning.116  

 

Även från tyskt håll understryks att sänkta krav på minsta aktiekapital, reducerade 

administrativa bördor, samt påskyndande av bolagsbildningsprocessen, är bra och positiva 

beståndsdelar i en entreprenörskapskultur som alla tjänar på. När EU:s medlemsländer antar 

reformer för att minska “start-up-bördor”, ger detta företag och investerare “den nödvändiga 

juridiska ramen” för ett snabbt och okomplicerat praktiskt genomförande av entreprenöriella 

idéer. Det är fördelaktigt för alla.117  

 

Under rubriken “Jämställdhet, feminism och sänkning av aktiekapitalet” hävdas för övrigt 

från Sverige att “ett ökat företagande bland kvinnor är något positivt” - samt (beträffande 

Sveriges tidigare sänkning av kapitalkravet i privata aktiebolag från 100 000 kronor till 50 

000 kronor) att: “ett fullständigt borttagande av det legala kapitalkravet för privata 

aktiebolag hade varit än gynnsammare för företagssamma kvinnor och därmed 

jämställdheten. Det hade varit ett äkta feministiskt initiativ.”118   

  

 4.7  Solvensprövning vs. wrongful trading – ett universiellt system?  

  

“The article suggests a move from share capital to a cumulative dual solvency-based 

requirement as a universal and efficient regulatory design for creditor protection.”119  

  

Författaren beskriver även svensk gällande rätt och konstaterar riktigt att: “In Sweden, if the 

net assets of a Swedish company fall below half its share capital, then the shareholders must 

either inject fresh equity to restore the net asset level, or liquidate the company.”120 Istället 

                                                
116 Massimo Miola, “Legal Capital and Limited Liability Companies: the European Perspective”, 2005. 
117 Ringe,	  2013.	   	  	  	  	   	  	  	   
118 Andersson,	  2010.	   	  	  	  	   	  	  	  	  
119 Ewang, sid. 1, 2007. 
120 Sid. 15. 	  	  	  	   	  	  	   
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rekommenderas alltså ett universellt sammaräknat dubbelt solvenstest - med Nya Zeelands 

och Kanadas regler för distribution (det vill säga värdeöverföringar) som förlaga.   

  

Nya Zeelands regim för värdeöverföringar liknar § 6.40 MBCA i USA vilken handlar om 

insolvens- och insufficiensfrågor. I Nya Zeeland finns alltså inget krav på minsta tillåtna 

kapital vid tidpunkten för registrering av aktiebolag. Nya Zeelands bolagsrätt kräver vidare 

endast minst en styrelseledamot, som måste vara en fysisk person (det vill säga inte en 

juridisk person), men det finns ingen begränsning för det totala antalet styrelseledamöter, och 

de behöver heller inte vara aktieägare.121  

  

I Kanada har styrelseledamöter en skyldighet att överväga och agera i borgenärernas bästa 

intresse när bolaget blir insolvent eller närmar sig konkurs. Det kan också vara möjligt för ett 

företag att fortsätta dess drift med överseende av dess fordringsägare under en tidsperiod. 

Alternativt kan borgenärerna kräva att företaget omstruktureras under ett privat avtal eller 

under särskilda lagar. En styrelseledamot är endast ansvarig för de transaktioner som 

tillkommit medan ledamoten satt i styrelsen. Därför har styrelseledamöter ibland valt att avgå 

när det blir uppenbart att företaget inte kommer att kunna uppfylla sina framtida åtaganden. 

En ledamot kan vara personligt ansvarig för utdelning, inlösen eller förvärv av aktier - om 

detta skett medan bolaget var insolvent under de 12 månader som föregick dess konkurs. Om 

händelsen inträffade mer än 12 månader före konkursen måste förvaltaren eller borgenären 

istället vända sig till det berörda bolagets bolagsordning.   

  

Det finns ett “due diligence”-försvar tillgängligt om styrelsen kan visa att den hade rimliga 

skäl att anta att företaget var solvent, eller inte skulle komma på obestånd till följd av en 

transaktion. Domstolen kommer att undersöka om styrelsen agerade som försiktiga och 

omsorgsfulla personer skulle ha agerat under liknande omständigheter, och om de var i god 

tro avseende finansiella eller professionella rapporter. I Kanada finns olika solvenstest vilka 

måste vara uppfyllda om ett bolag företar en utdelning, köper aktier eller inlöser aktier. Enligt 

Ontarios och federal aktiebolagslag kan bolag inte köpa aktier eller distribuera utdelning om 

det finns rimliga skäl att anta att bolaget är, eller efter transaktionen skulle vara, oförmöget 

att betala sina skulder när de förfaller. Detta gäller även när transaktionen har lett till att det 

realiserbara värdet av bolagets tillgångar är mindre än summan av dess skulder och dess 

                                                
121 http://www.legislation.govt.nz/act/public/1993/0105/latest/DLM319570.html	  	  	  	   
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stipulerade kapital i alla klasser. Direktörer som samtycker till ett beslut om beviljande av en 

transaktion i strid med detta avsnitt är solidariskt ansvariga för att gentemot bolaget återställa 

eventuella belopp som betalats ut.122  

  

Artiklen“EU Minimum Capitalisation Requirement – An Analysis and Critique of the EU´s 

Minimum Capitalisation Requirement”123 poängterar att ledningen i ett bolag blir ansvarig att 

försäkra att bolaget klarar detta dubbla test. Sammanfattningsvis gäller att efter en transaktion 

måste bolagets tillgångar fortfarande överstiga dess skulder och förpliktelser 

(balansräkningstest); samt att bolaget, under överskådlig framtid, löpande ska kunna betala 

sina fordringar allt efter att de förfaller till betalning (likviditetstest/kassaflödestest).   

  

Få bedömare, om någon, förespråkar minsta aktiekapital som optimal lösning för att 

åstadkomma borgenärsskydd - istället rekommenderas i regel solvenstest. “This paper 

provides an economic analysis, comparing the costs and benefits of accounting-based profit 

distribution to those of alternative rules, notably the solvency test. The efficiency of creditor 

protection rules is addressed as a problem of optimal precision of legal standards.”124  

  

Upphovsmännen till Law and Economics-traditionen fördömer de kontinentala europeiska 

kapitalskyddsreglerna som ineffektiv reglering upprätthållen endast av rent-seeking 

(“vinstmaximerande” intressegrupper).   

  

Rättslärda överlag menar att det är rent vilseledande att huvudsakligen förlita sig på 

finansiella indikationer som stipuleras i lag - exempelvis för en svag borgenär, som inte 

skaffar sig en adekvat bild av läget i ett bolag.125 Rickford-rapporten föreslår som nämnts 

tidigare regler för distribution som säkerställer löpande solvens.126  

  

                                                
122 http://laws.justice.gc.ca/eng/acts/C-44/FullText.html 	  	  	   
123 Ewang,	  2007.	  	  	  	   
124 Kuhner,	  sid.	  1,	  2006.	   	  	  	   
125 Machado,	  2009.	   	  	  	  	   	  	  	   
126 Ett tvådelat solvenstest föreslås: det vill säga om bolaget - med hänsyn till bolagets årsredovisning och 
bokföring – enligt den förvaltande företagslednings åsikt - omedelbart efter någon värdeöverföring kommer att 
dels fortsatt kunna betala sina skulder, dels ha tillräckligt med löpande (going concern) resurser för att kunna 
uppfylla sina förpliktelser när de förfaller följande år.	  	  	  	   
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Rickford-rapportens förslag är alltså ett något mindre strängt alternativ än till exempel 

Ewangs förslag baserat på 6.40 § MBCA i USA samt Nya Zeelands och Kanadas lagstiftning 

- som går ut på att bolaget efter en transaktion fortfarande måste ha tillgångar som överstiga 

dess skulder och förpliktelser (balansräkningstest) samt att bolaget, under överskådlig 

framtid, löpande ska kunna betala sina fordringar allt efter att de förfaller till betalning 

(likviditetstest/kassaflödestest); i denna del dock lika som Rickford-rapporten.  

  

Den övervägande majoriteten av rättslärda och forskare pekar på en regim för 

borgenärsskydd i Europa baserat på solvenstest. Agentproblematiken som uppstår mellan 

bolaget självt (och då i första hand dess aktieägare som kollektiv) och andra intressenter 

såsom borgenärer och kreditgivare gör att en effektiv bolagsrätt åtminstone bör se till den 

grundläggande uppgörelse som kommer till stånd när borgenärer lånar ut till företag: 

nämligen att deras intresse skall rankas före intresset hos de som tillfört bolaget kapital. Detta 

minimum uppnås med hjälp av en solvensregel.127  

  

Artikeln “Wrongful Trading: A New Europena Model for Creditor Protection”128 jämför den 

engelska modellen “wrongful trading” med det tyska konceptet om ansvar för fördröjning av 

insolvens (Insolvenzverschleppungshaftung). Beträffande dessa två alternativa 

borgenärsskydd – det engelska och det tyska – anses dock inte att Storbritanniens system är 

bättre skickat att få till stånd ett tidigt företagsledningsmässigt agerande vid finansiell kris än 

Tysklands system. Analysen ger även för handen att borgenärsskyddet i engelsk rätt är 

mindre långtgående än det tyska när det kommer till kompensationsomfånget gentemot 

borgenärer. Detta gäller även den finansiella risk som borgenärer utsätts för av bolagets 

ledning.   

  

Juridiska kapitalregler kan som nämnts också anses vara det mest effektiva sättet att begränsa 

distributioner före ett bolags insolvens (och har hävdats ge mindre utrymme till manipulation, 

än de “ad hoc solvenstest” som används i anglo-amerikanska system).129   

                                                
127 Ferran, 2005. “The core element of the proposed new alternative regime is a solvency test for any payment 
of dividends or other distributions. This is an attractive idea in principle. In efficiencyoriented systems of 
company law around the world, it is increasingly recognised that the maintenance of the balance between 
creditors and shareholders requires that company law should at least give effect to the basic bargain that 
creditors make when they lend to companies, namely, that their interests should rank ahead of those of equity 
providers. This minimum is achieved by a solvency rule.” Sid. 31. 	   	  	  	  	   	  	  	  	  
128 Thomas Bachner (verksam vid institutionen för Business Law på Wiens Universitet), 2005. 
129 Schön,	  2004.	  	  	  	  	   	  	  	   
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         5.  EMPIRI  

 

5.1 Inledning 

 

Innan man kommer till någon slutsats om effektiviteten eller ineffektiviteten avseende 

minimikapitalkrav är det klokt att titta på eventuell empiri.  

 

En förmodad effekt enligt många bedömare är till exempel att nyföretagandet generellt sett 

ökar vid en minskning av minimikapitalkravet (och då särskilt vid ett avskaffande), vilket bör 

undersökas närmare. Aktiebolagsformen torde i vart fall odiskutabelt blir mer tillgänglig vid 

ett avskaffande. 

 

Hypotetiska argument i likhet med sunda och rimliga antaganden i den ena eller andra 

riktningen låter sig dock med fördel gärna underbyggas med empiriskt stöd för att beaktas 

fullt ut av till exempel en lagstiftare. Kan man rent av se på frågan om minimikapitalkravens 

vara eller icke vara som en bevisfråga? 

 

5.2 Från och med Centros 

 

Av den omfattande empiriska studien “Where Do Firms Incorporate? Deregulation and the 

Cost of Entry”130 framgår att i och med Centros-fallets avgörande ökade det internationella 

flödet av företag dramatiskt; ökningen av nyetablerade private limited liability companies i 

Storbritannien, bolag vilka sedan enbart kom att bedriva sin affärsmässiga verksamhet utanför 

Storbritannien, inte minst före och efter Centros-avgörandet, var frapperande.  

 

Särskilt tyska entreprenörer stack ut, även om det signifikanta inflödet av nya private limited 

liability companies kom från samtliga EU-medlemsländer.  

 

Forskarna har analyserat data för över 2 miljoner företag från hela världen vilka bolagiserat i 

Storbritannien och finner att bolagiseringen i Storbritannien först och främst drivs av 

minimikapitalkraven och kostnaderna för att bolagisera i hemlandet.  
                                                
130 Marco Becht (Université Libre de Bruxelles), Calin Mayer (University of Oxford) samt Hannes F Wagner 
(London Business School and University of Munich), 2007. 
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“The paper shows that the ECJ rulings have had a dramatic effect on the legal geography of new company 

formation, as the number of private limited companies from all Member States incorporating in the U.K. per 

year has increased from 4,400 firms pre-Centros to 28,000 firms post-Centros. Between 1997 and 2006 almost 

120,000 of these foreign private limited companies were incorporated in the U.K., of which Germany alone 

accounts for 48,000 firms, where aggressive marketing by registration agents continues to emphasize the 

comparative benefits of incorporation in the U.K.” 

 

Enligt forskarna är den avgörande frågan vad som är fördelen med att bolagisera i 

Storbritannien och vad är det är som driver bolagsmässig rörlighet inom Europa. Studien visar 

att de specifika minimikapitalkraven för varje enskilt EU-medlemsland har direkt påverkan på 

inflödet av företag från varje EU-medlemsland till Storbritannien. Denna bolagsmässiga 

rörlighet gäller oftast de minsta företagen. Paradoxalt nog är det alltså företag med en hög 

grad av inhemsk verksamhet - avseende dess verkliga aktiviteter - som väljer att vara 

internationellt rörliga, enligt studien.  

 

Forskarna pekar på att studiens resultat överensstämmer med forskning från 

entreprenörskapslitteraturen som tyder på att finansieringsproblem är ett stort hinder för 

bildandet av småföretag. I linje med denna hypotes finner man vidare att till exempel relativt 

små skillnader avseende minimikapitalkravens storlek gör stor skillnad vad gäller takten på 

nya bolagsbildningar.  

 

Transaktionskostnaderna i samband med utländska inkorporeringar minskas väsentligt av 

förmedlande agenter; indirekta kostnader för införlivande såsom antalet förfaranden som skall 

slutföras, samt tiden för att få juridisk status, driver på samma sätt på beslutet att inkorporera 

utomlands. 

 

Forskarna menar att andra länder svarar på migrationen av nya inkorporeringar till 

Storbritannien genom att sänka eller avskaffa minimikapitalkrav och även andra kostnader 

som kan uppkomma för att upprätta ett inhemskt aktiebolag. 

 

Detta “race” för att matcha brittisk standard verkar ha de egenskaper som litteraturen betonat 

avseende USA:s bolagsrättsliga rörlighet och regleringskonkurrens - även om det fenomen 

som studien undersöker skiljer sig åt betydligt gentemot rörligheten och konkurrensen om 

bolagsbildning i USA. Framförallt handlar den rörlighet som studien observerat avseende 
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inkorporering om nya företag – inte om rörlighet bland befintliga och etablerad företag såsom 

sker i USA.  

 

Forskarna menar också att motivationen bland nationella regeringar inom EU skiljer sig åt 

från motivation hos Delaware i USA. Regeringarna i länder som Frankrike, Tyskland och 

Nederländerna har genomfört reformer, antingen för att stimulera bildandet av småföretag och 

entreprenörskap i sina respektive länder eller för att undvika förlust av rättslig kontroll av 

stora delar av sina ekonomier. 

 

Vidare har de brittiska reglerna för bolagsbildning implementerats innan Centros-avgörandet 

varför de initialt endast kom att beröra inhemska entreprenörer. Eftersom Storbritannien inte 

har någon uppenbar anledning till att konkurrera om bolagsbildning med andra EU-

medlemsländer, föreslår analysen att nya inkorporeringar i Storbritannien från Tyskland och 

Nederländerna därför lär minska när motsvarande bestämmelser införs i dessa länder.  

 

5.3 Varför är frågan om krav på minsta aktiekapital angelägen för 

entreprenörskap?  

 

Sedan år 2004 har Världsbanken förespråkat avskaffande av krav på minsta aktiekapital som 

en förutsättning för att etablera aktiebolag - men har möjligen initialt gett begränsat empiriskt 

stöd för denna ståndpunkt. Faktum är att Världsbanken varje år i sin årliga Doing Business 

Report kraftigt och konsekvent förespråkat ett avskaffande eller en minskning av 

minimikapitalkraven för aktiebolag.  

 

Rapporten från år 2004 hävdar att avskaffande av minimikapitalkraven skulle lätta bördan för 

företagare, och att avskaffande har förknippats med skapandet av ett större antal nya företag. 

 

År 2008 kom den årliga Doing Business-rapporten att ännu mer kraftfullt stryka under det 

önskvärda att minska minimikapitalkraven. Rapporten säger ordagrant till olika länder att ta 

bort minimikapitalkraven. I rapporten framförs att “den enklaste reform av affärsinträde som 

kan göras med ett penndrag är att ta bort minimikapitalkraven”. Man konstaterar även att i 

omkring tjugo ekonomier är minimikapitalkrav fortfarande ett stort hinder för att starta 

företag. 
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Det empiriska stödet till Världsbankens ställning var till och med 2014 års rapport dock 

huvudsakligen begränsat till tre observationer. Nämligen att när minimikapitalkraven minskas 

ökar tillträdet till marknaden, samt att återvinningen vid konkurs inte är högre i länder med 

minimikapitalkrav än hos dem som är utan (vilka ofta påstått att kravet skyddar borgenärerna 

från tveksamma entreprenörer), samt slutligen att antalet länder som inte har några 

minimikapitalkrav varje år ökar.  

 

Världsbankens analys år 2014 ger för handen att minimikapitalkrav är relaterade till två typer 

av regleringar: insolvenslagstiftning och dess implementering, samt skydd för 

minoritetsägare. Statistiken visar att minimikapitalkrav inte hjälper borgenärer att återvinna 

sina investeringar. Återvinningsgraden för investerare tenderar till och med att vara högre i 

ekonomier som inte har minimikapitalkrav. 

 

Den negativa korrelationen mellan minimikapitalkrav och styrkan i “investerarskyddsindex” 

är också signifikant. Ekonomier som inte har minimikapitalkrav, eller ställer dem mycket lågt, 

tenderar att bättre skydda investerare; detta genom att vara mer benägna att främja transparens 

och öppenhet vid bolagstransaktioner, ge enkel tillgång till företagsinformation, samt ha 

striktare standarder om ansvar för bolagsledning.  

 

Samma analys visar att i ekonomier med höga minimikapitalkrav har små och medelstora 

företag mindre tillgång till bankfinansiering. Analysen visar också ett starkt samband mellan 

storleken på minimikapitalkrav och andelen små och medelstora företag som åberopar 

tillgång till finansiering som ett stort hinder för deras verksamhet. 

 

Enligt Världsbanken föreligger även ett starkt positivt samband mellan minimikapitalkrav och 

andelen företag i ekonomier som säger att den informella ekonomin starkt begränsar deras 

tillväxt. Analysen visar också en stark negativ korrelation mellan det antal år som företag är 

verksamma utan formell registrering samt bördan av minimikapitalkrav. Högre 

minimikapitalkrav är således förknippade med längre perioder då entreprenörer opererar utan 

formella licenser. Analysen visar slutligen även på en stark negativ korrelation mellan 

minimikapitalkrav och antalet nya formella företag.  

 

I 2014 års Doing Business Report ges alltså, vilket ovan beskrivits, mer omfattande argument 

än tidigare för ståndpunkten om avskaffande av krav på minsta aktiekapital. Tyngdpunkten är 
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ändå densamma, det vill säga att uppmuntra bildandet av aktiebolag och särskilt dess inverkan 

på kostnaderna för, och nivåerna av, entreprenörskap.131  

 Higher minimum capital requirements are associated with weaker regulations  

Globalt med bortseende från södra Asien, har minimikapitalkraven sänkts under de senaste 

sju åren. De största förändringarna har skett i Mellanöstern och Nordafrika, där andelen 

ekonomier med minimikapitalkrav på mindre än 5% av inkomsten per capita minskade från 

över 60% år 2006 till 6% år 2013. År 2011 minskade till exempel Jordanien sitt 

minimikapitalkrav från omkring $ 14.000 till mindre än $ 2. År 2013 eliminerade Marocko 

helt minimikapitalkrav för aktiebolag. Även många ekonomier i Europa och Centralasien, 

samt “OECD-höginkomstregionen”, har också kraftigt skurit ner eller helt eliminerat kraven 

på minsta aktiekapital för aktiebolag.  

 

I Etiopien som jämförelse ligger den officiella arbetslösheten på mer än 20 procent. 

Minimikapitalkravet är samtidigt 184 procent av inkomsten per capita, enligt statistik från 

Världsbanken (år 2014). Även om minimikapitalkravet naturligtvis inte ensamt förklarar 

Etiopiens höga arbetslöshet, hindrar det utvecklingen av små och medelstora företag vilka kan 

vara en källa till sysselsättning. 

 

I många ekonomier är å andra sidan minimikapitalkraven endast symboliska eftersom deras 

lagstiftare inte kan förutbestämma hur mycket pengar som kan behövas för att täcka bolagens 

skulder om de blir insolventa. Frankrike, Tyskland, Japan och Jordanien har exempelvis 

minimikapitalkrav på mindre än 5 $. Dessutom kan minimikapitalkrav inte begränsa företags 

skuldsättning eftersom när kapitalbeloppet fastställts, finns det oftast inga gränser för hur 

mycket pengar ett företag kan låna.  

 

                                                
131 • “Minimum capital requirements significantly slow entrepreneurship. Such requirements also fail to serve 
their intended purpose of protecting consumers and creditors from hastily established and potentially insolvent 
firms.”  
• “Research shows that the existence of a minimum capital requirement directly hinders business development 
and growth.”  
• “Minimum capital requirements are comparatively higher in low-income economies.” 
• “Paid-in minimumcapital is often a fixed amount that does not take into account firms’ economic activities, 
size or risk related to their activity.” 
• “Higher minimum capital requirements are associated with less access to finance for small and medium-size 
firms.” 
• “Higher minimum capital requirements are associated with weaker regulations on minority investor 
protections and tend to enable the informal economy.” 
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Minimikapitalkrav är särskilt meningslöst om medel kan tas ut och eventuellt användas för att 

täcka kostnader som rent av inte ens har med verksamheten att göra - strax efter att ett bolag 

bildats. I till exempel Estland, Luxemburg och Thailand kan entreprenörer ta tillbaka 

startkapital omedelbart efter införlivande av ett aktiebolag, vilket i praktiken innebär att 

minimikapitalkraven inte ger någon säkerhet överhuvudtaget för potentiella borgenärer. 

 

Ett företag förväntas vidare använda sina finansiella resurser till att etablera verksamheten och 

spendera i den dagligen verksamheten - varför man kan hävda att fryst kapital på ett 

bankkonto skulle kunna undergräva entreprenöriell tillväxt. I Bolivia och Ghana kan som 

exempel minimikapitalet tas ut i sin helhet först efter ett företags upplösning, enligt 

Världsbankens statistik (år 2014).  

 

Den vetenskapliga studien “Does Charter Competition Foster Entrepreneurship? A 

Difference-in-Difference Approach to European Company Law Reforms”132 inleder med att 

slå fast: “Entrepreneurial activity is a key driver of economic growth and development. 

Workable policies to encourage business ventures are, therefore, in strong demand.” 

 

“The new line of inquiry originates from the more general research on the impact of law and 

regulation on economic development. The law and finance literature holds that „law matters‟ 

for the financing of economic activities and hence for the comparative success of economies”; 

“law and finance scholars try to identify a link between legal rules and institutions in the 

various jurisdictions and economic performance.”133 

 

Forskarna studerar hur bolagsrättsreformer, särskilt minskning eller avskaffande av 

minimikapitalkrav i olika europeiska länder, påverkar beslutet hos entreprenörer att starta 

företag med hjälp av ett privat aktiebolag.  

 

Som ett resultat av EG-domstolens uppmärksammade beslut i början på 2000-talet (rätten att 

inom EU välja land för inkorporering oberoende av bolagets verkliga säte134) har spridningen 

av brittiska privata aktiebolag (Ltd) utgjort ett konkurrenshot för många europeiska 

                                                
132 Lars Hornuf (University of Tier), Horst Eidenmueller (University of Munich and University of Oxford), 
Andreas Engert (University of Mannheim) samt Reiner Braun (Technische Universität München), 2011. 
133 Sid. 2.  
134 Se avsnitt 3.4.2 i det föregående.  
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lagstiftare. 

 

Studien analyserar huruvida de reformer som antagits i Spanien, Frankrike, Ungern, Tyskland 

och Polen har främjat populariteten för inhemska juridiska former - samt uppmuntrat 

entreprenörskap i allmänhet. En stark inverkan i båda avseenden har registrerats - särskilt om 

minimikapitalkraven minskades eller kom att avskaffas.  

 

Studien gjord på Spanien, Frankrike, Ungern, Tyskland och Polen visar alltså att eliminering 

av krav på minsta aktiekapital gör det lättare att starta små och medelstora företag. Antalet 

registrerade företag har ökat i fyra av ekonomierna som studerats – vilka samtliga har sänkt 

eller avskaffat minimikapitalkraven (det vill säga Frankrike, Tyskland, Ungern och Polen). 

Forskningen visar också på att - förutom att avsevärt öka det totala antalet aktiebolag - har 

dessa legala reformer också ökat antalet helt nyskapade företag.   

 

Forskning om effekterna av avregleringen avseende bolagsbildning inom EU visar som sagt 

också att entreprenörer har utnyttjat de senaste domarna från EG-domstolen vilka gett dem 

möjlighet att välja plats för inkorporering oavsett ursprunglig lokalisering. Det förefaller som 

om "law matters”. 

 

5.4 Råd från USA till Jordanien 

 

Daterat den 9 mars år 2007 publicerade den federala amerikanska myndigheten United States 

Agency for International Development135 dokumentet “Minimum Capital Requirements A 

Comparative Analysis”. Promemorian136 riktade sig till företrädare för, det ovan nämnda, 

landet Jordanien.137 

 

Detta officiella amerikanska document, skapat av en inte obetydlig federal amerikansk 

myndighet för Jordaniens räkning, erbjuder intressant läsning och mycket koncisa besked från 

United States Agency for International Development (nedan USAID). Rådet från USAID till 
                                                
135 https://www.usaid.gov/ 
136 “The author’s views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the United States 
Agency for International Development or the United States Government.” 
137 “Jordan’s 2006 paid in capital requirement ranks among the World’s top seven highest at 864.4% of GNI -- 

ranking 101st out of 107 World Economies, and 13th out of the 17 MENA Region Economies.”  
 



 97 

Jordanien specifikt bestod av följande rekommendationer.  

 

Jordaniens minimikapitalkrav för aktiebolag bör avskaffas i sin helhet för att uppmuntra små 

företags bildande och sysselsättning. Bland världens högsta minimikapitalkrav utgör 

Jordaniens krav en betydande och konstgjord barriär för affärsutveckling. Undanröjandet av 

vad som anses vara ett ineffektivt eller inkonsekvent krav kommer, enligt den amerikanska 

myndigheten, att lämna jordanska borgenärer i ett läge som utifrån ett 

borgenärsskyddsperspektiv inte är sämre än vad som gäller idag med ett högt lagstadgat krav 

på minsta aktiekapital.  

 

I andra hand, om eliminering av minimikaptialkrav helt och hållet inte är omedelbart möjligt, 

av någon anledning, bör Jordanien, enligt USAID, överväga följande tillfälliga strategi: 1. 

Eliminera landets krav på initialt inbetalt kapital; och, 2. Minska signifikant (med minst 90% 

liknande Marocko eller Tunisien) minimikapitalkravet efter registrering om detta kan uppnås 

utan att Jordanien tvingas ändra sin bolagsrätt. 

 

USAID delar vidare in borgenärsskydd i tre huvudsakliga kategorier: Company Law 

Protections; Insolvency/Creditor Law Protections; samt Contractual Protections.138 

 

Om minsta aktiekapital generellt gör den amerikanska myndigheten gällande följande: 

 

Minimikapitalkrav ger ingen nytta avseende fordringsägarskydd eller investerarskydd och 

detta oavsett rättssystemets form (gäller såväl civil som common law et cetera). Samt att även 

om krav på minsta aktiekapital historiskt setts som en del av borgenärsskyddspolitiken, är det 

allmänt erkänt av doktrinen och juridiska kommentatorer att minimikapitalkrav är ineffektiva 

och ger inget realistisk borgenärskydd. Istället ses minimikapitalkrav som onödiga 

regelkostnader - vilka fungerar som ett avskräckande medel för nya företag. Ineffektiviteten 

med minimikapitalkrav kan, enligt USAID, till stor del tillskrivas följande argument. 

 

• “MCRs have no relationship to the specific economic activities or risks undertaken by the 

firm”;  

                                                
138 Se USA:s skiss 1 och 2. 
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• “A firm is expected to use its capital in the establishment, infrastructure and operation of 

the business”;  

• “Operational developments from the moment of incorporation leading to losses are not 

affected by MCRs. For example, start-up ventures are expected “burn” capital and to operate 

at a loss in early years”; and,  

• “MCRs provide no protection against opportunistic behavior of shareholders and 

management who may divert firm assets.”  

 

Det är vidare ett faktum rent praktiskt att ingen borgenär eller investerare förlitar sig på 

minimikapitalkrav som ett skydd. Dessa ser i stället till en rad andra mer effektiva alternativa 

skydd. Beroende på typen av fordringsägare och dess förhållande till gäldenärsföretaget kan 

framförhandlade avtalsrättsliga skydd och rättsmedel utgöra en metod att föredra i syfte att 

fylla luckor och för att skräddarsy villkoren vid särskilda omständigheter.  

 

I dokumentet specificeras sedan femton länder som har minskat eller helt eliminerat sina krav 

på minsta aktiekapital under tidsperioden år 2003 till år 2006.139  

 

Enligt rådet till Jordanien verkar det dessutom inte finnas någon uppenbar koppling mellan 

eliminering eller signifikant reduktion av ett lands minimikapitalkrav - och ett införande av, 

om det finns, en motsvarande lagändring i syfte att ge alternativa borgenärsskydd.140 

 

5.5 Vad är orsaken till att många länder fortfarande ställer krav på minsta 

aktiekapital? En bevisfråga? 
                                                
139 Japan, Laos, Mikronesien och Turkiet har minskat kraven med 100 procent. Frankrike med 99 procent. 
Tunisien, Marocko och Georgien med 90 procent. El Salvador respektive Serbien med mellan 88 och 99 procent. 
Kambodja med 80 procent. Kina med 70 procent. Angola med 64 procent. Väst-banken och Gaza med 8 procent. 
Och Öst-Timor med 6 procent. 
140 “The apparent explanation for this appears to be two-fold: 1. Acceptance of the argument that MCRs 
provide no realistic creditor protection, and that it constitutes an unnecessary barrier to business formation; 
and, 2. No corresponding legislative change was perceived as necessary. Certainly, at a minimum, the 
elimination of what is considered to be at best an ineffective or inconsequential requirement leaves creditors no 
worse off from a creditor framework protection point of view. (This certainly appears to be the case with the 
MCR changes made by France, Japan, Morocco, Tunisia and Turkey.) With respect to the recent significant 
MCR reductions in Morocco and Tunisia (90%), it was also simply considered administratively easier to avoid 
amending company laws provisions requiring pre- and post-registration MCR compliance. Egypt also recently 
announced a significant MCR reduction (98%) from LE 50,000 to LE 1000 by administrative decree with no 
corresponding legislative changes. Saudi Arabia, however, is expected to eliminate completely its MCR as part 
of a complete rewrite of its Company Law. While it will be instructive to review Saudi Arabia’s new Company 
Law draft to understand what creditor framework improvements are to be implemented, we suspect that the 
impetus for the redraft to be more related to improving access to credit and firm governance, than a response to 
replace an illusory MCR protection.” 
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En fråga i sammanhanget, avseende Världsbankens och andra institutioners mycket starka 

rekommendationer, samt annan empirisk forskning, är orsakerna till varför många länder 

fortfarande ställer krav på minsta aktiekapital i första läget - och om dessa länder ser de 

resultat man därigenom hoppas uppnå. 

 

Studien “Do Minimum Capital Requirements for Limited Liability Companies Impede or 

Expand the Availability of Credit to the Private Sector in a Country”141  undersöker, dels 

orsakerna till att länder har motiverat införande av krav på minsta aktiekapital för 

inkorporering av aktiebolag, dels empiriskt om kraven har sina avsedda effekter. I analysen 

ställs avslutningsvis frågan “where the burden of proof arguably lies on the issue of minimum 

capital requirement”.  

 

De empiriska resultaten i studien tyder starkt på att Världsbankens råd kring 

minimikapitalkrav är korrekta, trots initiala farhågor om att Världsbanken föregick empiriskt 

stöd när man förespråkade avskaffande eller minskning av minimikapitalkrav för aktiebolag. 

Lägre minimikapitalkrav och lägre kostnader för inträde är förknippade med ökad tillgång till 

kredit för den privata sektorn, mer inhemsk kredit från banker till den privata sektorn, samt 

minskar dåliga lån för bankerna.  

 

Det finns enligt studien föga stöd för höga minimikapitalkrav och ännu mindre stöd för höga 

kostnader för inträde. Det finns också enkla bevis vilka åberopats av Världsbanken om att 99 

länder saknar minimikapitalkrav samt att betydligt fler endast har nominella krav. 

Höginkomstländer har vidare i genomsnitt minimikapitalkrav på mindre än en fjärdedel av de 

låga och medellåga inkomstländernas krav. Det är uppenbart att de inte behöver höga krav på 

minsta aktiekapital för att upprätthålla denna status.  

 

Om läsaren inte är övertygad av dessa resultat, blir fråga till sist var bevisbördan bör ligga för 

införande av ett minimikapitalkrav vid inkorporering. Bör det behållas där det förekommer 

tills regimen bevisats vara kontraproduktiv för tillgången till krediter för den privata sektorn 

med mera eller bör krav på minsta aktiekapital överges om de inte kan visas att ha en positiv 

effekt på sådana resultat? 

                                                
141 John F Dorsey, 2014. 
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Det finns klart och tydligt mycket lite stöd i studien för påståendet att banker blir hjälpta 

genom höga kapitalkrav för nya aktiebolag. Detta resultat är dessutom inte okänt för 

bankerna; bankerna skulle vara i trångmål om de förlitade sig på förekomsten av det angivna 

kapitalet i ett bolag vid lånebeslut. 

 

“Cash flow is what services debt repayment, not liquidating company capital positions. Banks 

clearly have the resources to discriminate in their lending on criteria other than minimum 

capital requirements and do so.”142  

 

Fråga är också om leverantörer är hjälpta av krav på minsta aktiekapital. Leverantörer, som 

kreditgivare, finns ofta på båda sidor av en kostnads-nytto-analys och de gynnas lika mycket 

av nyttan av tillgången till begränsat ansvar som att behöva ta itu med de potentiella 

kostnaderna. Vidare använder sig leverantörer av många av de tekniker som banker utnyttjar 

för att säkra sin kredit, såsom äganderättsförbehåll, säkerheter och panträttsklausuler på 

kundernas tillgångar.  

 

Leverantörer har dessutom ofta ytterligare tekniker såsom depositioner och kompenserande 

inköp till sitt förfogande. Deras information om gäldenärerna (kunderna) är för övrigt ofta 

bättre och mer aktuell än bank-långivares eftersom leverantörer i regel har tätare kontakt än 

banker med sina gäldenärer samt mer frekventa betalningar varpå de lättare och snabbare kan 

upptäcka om problem uppstår. Det finns vidare få belägg för att leverantörer vet eller ens bryr 

sig om hur den aktuella kapitalsituationen ser ut hos deras kunder - och ännu mindre vad den 

var när kunderna etablerade sina företag. 

 

Det står också klart att minimikapitalkrav utgör en kostnad för inträde på marknaden - särskilt 

beträffande små företags inträde. Den ökade graden av entreprenörskap med hjälp av 

aktiebolag när kostnaden för inträde reduceras, vilket Världsbankens Doing Business Report 

rapporterar om varje år, utgör starka bevis för att minimikapitalkrav är en viktig faktor för 

entreprenörskap. Avsaknaden av någon positiv effekt med minimikapitalkrav för tillgången 

till kredit för den privata sektorn tyder vidare på att ingenting går förlorat genom att ta bort 

detta krav. 

                                                
142 Sid. 37. 
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Dessutom verkar heller inte finnas någon social motivering för införande av en kostnad för 

små företag för inträde om det inte finns något samhällsnyttigt resultat. Det rör sig heller inte 

om en situation där minskade krav resulterar i intäktsförluster för staten, vilket reformer av 

andra inträdeskostnader skulle kunna medföra. Det vill säga staten berövas inte medel för 

vilka den kommer att behöva hitta alternativa källor. 

 

Sammanfattningsvis bör bevisbördan, enligt studien, skäligen ligga hos den som ska införa 

eller behålla minimikapitalkrav. De empiriska resultaten av studien indikerar att eliminering 

eller väsentliga reduktion sannolikt kommer att ha en övergripande positiv effekt på den 

privata sektorns kredit, och förhoppningsvis för den ekonomiska utvecklingen per se.   

 

Även den vetenskapliga studien “Bankruptcy Law and Entrepreneurship”143 har i linje med 

resultaten ovan funnit en negativ korrelation mellan storleken på minimikapitalkrav och 

entreprenörskap i europeiska länder under 1990-talet. Forskarna skriver vidare att 

entreprenörer är “katalysatorer för innovation i ekonomin” samt blir “alltmer föremål för 

beslutsfattarnas uppmärksamhet”.  

 

Även om det finns en intuitiv koppling mellan entreprenörskap och konsekvenserna av 

personlig konkurslagstiftning så har relativt lite uppmärksamhet ägnats åt frågan empiriskt, 

framförallt i en internationell kontext. I studien undersöks sambandet mellan konkurs och 

entreprenörskap med hjälp av uppgifter om egenföretagande insamlade under sexton år (från 

år 1990 till år 2005) i femton länder i Europa och Nordamerika.  

 

Studien visar att konkurslagstiftning har en statistiskt och ekonomiskt signifikant effekt på 

sysselsättningsgraden - samt att dessa resultat medför tydliga implikationer för beslutsfattare. 

Oförmåga att få tillgång till begränsat ansvar på grund av brist på tillräckliga resurser för att 

möta minimikapitalkrav kan avskräcka personer från att delta i entreprenöriell aktivitet.  

 

 

 

 

                                                
143 John Armour och Douglas J. Cumming, 2007, senast uppdaterad 2008. 



 102 

6.     ANALYS OCH KRITIK 

 

6.1     Argument om (“för men emot”) kapitalkravet i aktiebolag – ett tveksamt försvarstal 

 

6.1.1 Borgenärskydd – ”once upon a time (sista säsongen)” 

 

 Borgenärskollektivet består av olika kategorier. Frivilliga borgenärer har en kontraktuell relation 

med ett bolag. Ofrivilliga borgenärer har en fordran som uppstått utan att de ingått avtal med ett 

bolag. Så kallade justerande eller anpassade borgenärer anpassar avtalsvillkoren efter risk och bär 

denna transaktionskostnad. Icke-justerande eller icke-anpassade borgenärer anpassar inte 

avtalsvillkoren efter risk. Borgenärer, eller fordringsägare (samma innebörd), är ofta kreditgivare 

såsom banker och leverantörer; banker och leverantörer är i regel både frivilliga och anpassade 

borgenärer. Små leverantörer och kunder är i jämförelse fortfarande frivilliga borgenärer men inte 

sällan icke-anpassade.  

 

 Staten har skatteanspråk (och eventuella lönegarantikrav) gentemot bolag. På kort sikt är staten i 

och för sig en icke-anpassad fordringsägare eftersom staten inte kan anpassa sin kredit, det vill 

säga skattefordran. På längre sikt kan dock staten ensidigt ändra ”avtalsvillkoren” genom 

lagändringar. Staten saknar skyddsbehov men kan skydda borgenärskollektivet i egenskap av 

lagstiftare. Ett bolags anställda (frivilliga borgenärer) samt innehavare av utomkontraktuella 

skadeståndsanspråk (ofrivilliga skadeståndsoffer) tillhör också gruppen borgenärer.  

 

 Vissa förespråkare hävdar att minimikapitalregler i teorin kan skydda ofrivilliga borgenärer, och 

borgenärer som tekniskt sätt är frivilliga men ändå inte har förhandlingsstyrka eller kapacitet nog 

att skydda sig själva genom avtal och andra instrument. 

 

 Italien, Spanien samt de nordiska länderna Sverige, Danmark, Norge och Finland är exempelvis 

högutvecklade ekonomier vilka fortfarande upprätthåller regimen om minsta aktiekapital som ett 

teoretiskt borgenärsskydd och en “inträdesavgift” för entreprenörer för att få bilda aktiebolag. 

Förespråkare av minimikapital kan hävda att det inte kan uteslutas att det är smart att göra som 

dessa länder – det vill säga att behålla minimikapitalkrav - det är trots allt stabila ekonomier det 

handlar om. Huvudsyftet bakom lagstadgat minsta aktiekapital har varit att skydda kreditgivare 

och vårda förtroendet på finansmarknaderna men idag motiveras kraven på minsta aktiekapital 

inte lika tydligt som förr utifrån borgenärsskyddsintresset utan också utifrån andra aspekter.  
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 År 1995 höjde Sverige kravet på minsta aktiekapital från 50 000 kronor till 100 000 kronor. 

Lagstiftaren menade då att borgenärsskyddet utökades. Fortfarande i förarbetet till 2010 års lag 

om en sänkning av kapitalkravet för privata aktiebolag menade man i Sverige att aktiekapitalet “i 

och för sig” fungerar som borgenärsskydd, men att det är begränsat och går snabbt att göra sig av 

med.144 Lagstiftaren ansåg att det inte är aktuellt att avskaffa reglerna utan att det finns ett annat 

regelverk som motverkar att bolagets ledning och ägare vårdslöst fortsätter att bedriva 

förlustbringande rörelse.  

 

 Även i Kina (världens största marknadsekonomi (i “spädbarnets skede”)) fördes, till synes, 

liknande resonemang. Trots att kraven idag eliminerats upprätthöll Kina, avseende aktiebolag, 

juridiska kapitalkrav utifrån ett liknande “i-och-för-sig-resonemang” i syfte att hantera 

agentkonflikten mellan bolaget (dess aktieägare) och andra intressenter såsom kreditgivare, 

kunder och eventuella skadelidande. Problematiken ligger i att säkerställa att företaget, som 

agent, inte agerar opportunistiskt mot dessa olika typer av principaler.145  

 

Ett konkret förslag till ändring i svensk aktiebolagsrätt utifrån ett strikt kreditgivarperspektiv – 

avseende minimikapitalets funktion som adekvat borgenärsskydd - är att ett kvarlevande 

lagstadgat aktiekapital beloppsmässigt borde sättas avsevärt högre.  

 

Ett kvarlevande lagstadgat aktiekapital kunde, givet agentproblematiken och lagstiftarens syfte, 

även präglas av större flexibilitet; till exempel med Kina som förebild vad gäller succesiv 

inbetalning och apportegendom enligt äldre lagstiftning. (2005-års kinesiska bolagsrätt säger att 

bidraget, som huvudregel, kan göras med vilken icke-kontant tillgång som helst som kan värderas 

i form av valuta och överföras enligt lag.)  

 

Alternativt borde det svenska minimikapitalkravet för att starta ett privat aktiebolag avvecklas 

helt (1 krona). Intill lagstiftarens syften, och givet agentproblematiken, bör då även parallellt ett 

nytt kapitalskydd införas avseende bolags kapitalbrist och insolvens. Utländska bedömare menar 

dock att detta inte är ett kausalt nödvändigt behov per se.  

 

                                                
144 Proposition 2009/10:61 
145 Innan reformen av bolagslagen år 2005 hade Kina de åttonde högsta minimikapitalkraven i världen, vilka då 
motsvarade 947 procent av landets genomsnittliga årsinkomst per capita (1 290 $) 
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Utvecklade ekonomier har många regler och skydd som begränsar aktiebolags möjligheter att 

överföra tillgångar till bolagets aktieägare. Minsta aktiekapital är endast en del av kapitalskyddet 

- i en del ekonomier.146   

 

Världsbanken uppmanar till exempel, med emfas, universellt en eliminering av 

minimikapitalkrav. ”Den enklaste reform av affärsinträde som kan göras med ett penndrag är att 

ta bort minimikapitalkraven.” Riktigt så enkelt som att “ett penndrag” är allt som krävs stämmer 

emellertid inte för svenskt vidkommande. Reglerna om tvångslikvidation måste exempelvis 

samtidigt ändras, vilket i och för sig inte vore särskilt svårt och dessutom välkommet.  

 

Eliminering av minimikapitalkravet för privata aktiebolag kommer icke desto minde med 

största sannolikhet inte att lämna borgenärer i ett läge, som utifrån ett 

borgenärsskyddsperspektiv är sämre än vad som gäller idag med ett lagstadgat krav på minsta 

aktiekapital.  

 

Om eliminering av minimikaptialkravet helt och hållet inte visar sig vara omedelbart möjligt 

(på grund av att Sverige tvingas ändra sin bolagsrätt) borde Sverige utifrån ett 

borgenärsskyddsperspektiv ändå omgående sänka minimikapitalkravet signifikant. Eftersom 

dagens låga belopp inte ger ett effektivt skydd alls åt borgenärer (trots att lagstiftaren 

fortfarande tycks tro att så är fallet) riskerar dagens minimikapitalkrav tvärtom snarast att 

vilseleda, underminera och passivisera de svagare grupperna i borgenärskollektivet. Det är 

inte bra om lagstiftaren stipulerar en missvisande lagstiftning och menar att den ska ge ett 

skydd om skyddet endast är illusoriskt.147   

 

Denna dikussion är lika giltig för publika aktiebolag som för privata aktiebolag och har även 

bäring i debatten kring det andra bolagsdirektivet, vilket föreskriver på 25 000 € som lägsta 

aktiekapital för publika bolag inom EU. Direktivet i sig gör dock inte mycket för att skydda 

grupper av svaga fordringsägare. (Om nu någon trodde att det var huvudsyftet.)  
                                                
146 För svenskt vidkommande se till exempel Aktiebolagslagen kapitel 17-20 om värdeöverföringar från bolaget,  
vinstutdelning, förvärv av egna aktier m.m. samt minskning av aktiekapitalet och reservfonden. 
147 Juridiska kapitalregler är tänkta att skydda inte minst ofrivilliga och svaga icke-justerande borgenärer. Det 

hävdas emellanåt att det behövs juridiska kapitalregler för att skydda ofrivilliga borgenärer och borgenärer som 

tekniskt sett är frivilliga men som inte har förhandlingsstyrka för att skydda sig genom avtal, säkerheter eller 

liknande instrument. 
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I sammanhanget kan fenomenet om “free-riding” aktualiseras. Free-riding kännetecknas av att 

någon eller några konsumerar en resurs utan att betala för den, eller betalar mindre än dess 

fulla kostnad. Folk åker helt enkelt, medvetet eller omedvetet, snålskjuts på andra som 

betalar; i sammanhanget borgenärer som är beredda att bära transaktionskostnader.  

 

Ovanstående ekonomiska problem blir när det kommer till borgenärskyddet i aktiebolag - 

dock snarast till en fördel och en positiv spinoff-effekt. Svaga borgenärer kan nämligen åka 

“snålskjuts” på kontrakten hos sofistikerade kreditgivare eftersom fördelarna med de 

restriktioner som påbördas företagsledningars självstyre spiller över och kommer alla 

borgenärer till gagn. Även om bara en sofistikerad kreditgivare har infört åtstramande 

kontrakt eller dylikt mot ett bolag som gäldenär så kommer alla bolagets kreditgivare att 

vinna på detta; det vill säga åtnjuta skydd gentemot oegentligheter från bolagets sida.  

 

Banker och leverantörer använder sig av olika tekniker och instrument för att skydda sig 

själva och säkra sina krediter. Om starkare, det vill säga frivilliga och anpassade, kreditgivare 

(exempelvis banker och leverantörer) utnyttjar nyttan med begränsat ansvar och samtidigt 

hanterar potentiella transaktionskostnader torde dessutom total “social cost” minska och den 

samlade ekonomiska nyttan öka. Minskning av kravet på minsta aktiekapital skiftar dessutom, 

enligt forskning, den valda nivån av vidtagen försiktighet i aktiebolag mot “social optimum” 

(maximal samhällsekonomisk nytta (jfr. privat sådan)). 

 

I ärlighetens namn kan man när det gäller etablerade företag fundera över vilken kreditgivare 

som vet eller ens bryr sig om hur kapitalsituationen hos deras gäldenärer såg ut när dessa 

startade sina bolag. Och om de visste, skulle verkligen ett lågt startkapital kopplas ihop med 

hög risk? 

 

Minimikapitalkravet har som sagt ansetts vara effektivt till att skydda borgenärens intressen 

men kapitalskyddet som skapas vid bolagiseringen blir föråldrat direkt när det kan användas 

till att köpa tillgångar och kombineras med vinster och förluster. Därmed tvingas 

borgenärerna löpande undersöka hela balansräkningen även om det finns ett initialt minsta 

aktiekapital. Detta försvagar givetvis logiken med att ett minsta aktiekapital fungerar som 

borgenärsskydd.  
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Minimikapitalkravet är tillika ett alltför trubbigt instrument för att verkligen skydda 

borgenärsintressen. Ett lagstadgat lika krav för alla bolag tar exempelvis inte hänsyn till den 

risk som är förenat med ett särskilt aktiebolags verksamhet; minsta aktiekapital är i regel ett 

givet, fixerat och förutbestämt belopp utan koppling till den specifika verksamhetens risker 

och bolagets behov.  

 

Varje företag har dessutom sina egna entreprenöriella, organisatoriska och finansiella särdrag. 

Det är till exempel vare sig vettigt eller rimligt att exempelvis högt belånade företag som 

transporterar radioaktivt avfall har samma minimikapitalkrav som ett lokalt säljande 

mjukvarudesignföretag med liten omsättning - eller är det det? 

 

Mer sofistikerade och skräddarsydda borgenärsskydd går som sagt att uppnå genom avtal - 

och därigenom kan behovet av trubbiga och ineffektiva minimikapitalkrav undanröjas. Till 

exempel kan borgenärer medelst kontrakt erhålla mycket mer detaljerade och finansiellt sunda 

krav (till exempel äganderättsförbehåll, skulder mot aktieinnehav, säkerheter och 

panträttsklausuler, ökade räntor, personlig borgen samt begränsningar av utdelningar till 

aktieägare, et cetera). Den kanske viktigaste fördelen är att kontrakten kan skräddarsys för det 

involverade företagets, och den individuella borgenärens, särskilda finansiella behov samt 

affärens karaktär. 

 

Sofistikerade borgenärer har även möjlighet att skaffa sig aktuell information om ett bolag, 

har möjlighet till att ha täta kontakter samt möjlighet att kräva frekventa betalningar - varpå 

problem snabbt kan upptäckas. Tillgången till kreditvärderingstjänster, även för små företag 

och individer, tjänar vidare som hjälpmedel och leder till informationssymmetri vilket 

underlättar denna process.  

 

Denna logik gäller inte riktigt för svaga ofrivilliga fordringsägare som är helt oförmögna att 

skydda sig genom avtal gentemot bolaget (såsom privata skadeståndsborgenärer osv). Icke 

desto mindre är poängen med ett lågt ställt minimikapitalkrav även i denna aspekt överskattad 

då minimikapitalkravet fortfarande inte är särskilt användbart. Obligatoriska försäkringar 

samt annan lagstiftning, exempelvis konsumentlagstiftning, kan dessutom bättre tillvarata 

dessa intressenter.  

 

Vad gäller staten som borgenär är den som sagt knappast särskilt skyddsvärd; den kan 
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tillvarata sina intressen på många olika sätt utan minimikapitalkrav. Ett bolags anställda, 

särskilt om de är organiserade, kan för övrigt ha förhandlingsstyrka och förhandlingsläge för 

att erhålla ersättning, även vid insolvens (i Sverige träder dessutom staten in genom statlig 

lönegaranti). 

 

Många kreditgivare, särskilt banker och leverantörer, har som sagt förhandlingsstyrka nog för 

att kunna skydda sig genom avtal. Alternativt kan frivilliga kreditgivare och borgenärer helt 

enkelt avstå från att göra affärer med ett aktiebolag. Kreditgivare har att skydda sina egna 

intressen och gör affärer på egen risk. Dessa får rimligen göra sin egen risk- och 

kreditbedömning. Banker har exempelvis uppenbara resurser, och kan diskriminera i sin 

utlåning på andra kriterier än minimikapitalkravet - och gör naturligtvis det. 

 

Med hänvisning till skadeståndsborgenärer kan också hävdas att minimikapitalkravet är ett till 

synes slumpartat sätt för att uppnå skydd. Detta eftersom det belopp som krävs för att 

internalisera riskerna för verksamheten, och därmed minimikapitalkravet, bör bero på vilken 

typ av verksamhet företaget bedriver. Mer exakt innebär det att i så fall inkludera farlig 

verksamhet i minimikapitalkravet, till exempel genom olika klassificering, eller att helt sonika 

kräva försäkring. 

 

Vissa lagstiftare och förespråkare av minimikapitalkravet gör ändå antagandet att det utgör en 

tillräcklig och lämplig kapitalresurs i den meningen att det skyddar de borgenärer som inte har 

något marknadsinflytande och så vidare. Med andra ord skulle det i lag stipulerade 

aktiekapitalet vara användbart för att skydda de svaga fordringsägarna, till exempel 

konsumenter, anställda och andra ofrivilliga borgenärer med liten eller ingen 

förhandlingsstyrka. Lagstadgat aktiekapital bör därför och enligt ovan - utifrån ett 

kreditgivarperspektiv och som adekvat borgenärsskydd, och för att som sådant fungera som 

en funktionell och trovärdig regim - bestämmas till ett högt belopp, eller avskaffas helt. Ett 

lågt eller medellågt belopp, på grund av tveksamhet, slentrian eller gammal bruk, är inte att 

rekommendera. Det saknar både effekt och betydelse.148 

 

                                                
148 Ett seriöst krav kan inte vara meningslöst men samtidigt viktigt.  
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Det viktigaste för borgenärskollektivet är till syvende och sist, alldeles oavsett vad nationella 

lagstiftare och bedömare än tycker och känner, aktiebolagets betalningsförmåga (likviditet på 

kort sikt och soliditet på lång sikt. Lagstadgat minsta aktiekapital informerar inte borgenärer 

om den verkliga finansiella situationen i ett företag. Huruvida aktieägarna bidrog mer eller 

mindre vid starten av ett aktiebolag säger inte mycket om ett aktiebolags betalningsförmåga. 

Till och med tyskar anser idag att det är bevisat att borgenärer föredrar att efterfråga andra 

typer av garantier som är individuella och verkställbara istället för den garanti som erbjuds 

genom registrerat aktiekapital.  

 

Färsk statistik från Världsbanken visar för övrigt att minimikapitalkrav inte hjälper 

borgenärer att återvinna sina investeringar. Återvinningsgraden vid konkurs för investerare 

tenderar till och med att vara högre i ekonomier som inte har minimikapitalkrav. 

 

Ett aktiebolags kassaflöde (likviditet) är vad som leder till att skulder betalas. Att ha som 

målsättning att likvidera aktiebolag utan tillräckligt kapital är egentligen ganska lönlöst för en 

borgenär som vill ha betalt för sin fordran.  

 

 6.1.2     Ett ”kungligt” privilegium – år 2016? 

 

 Minimikapitalkravets rötter kommer från kontinentala Europa. En av huvudidéerna förr var att 

förhindra och förebygga oseriöst bolagiserande och denna orsak förefaller dock fortfarande gälla 

till stöd för reglerna. Förskrivningen om ett minsta inbetalt kapital var i det närmaste en 

"inträdesavgift" för att få privilegiet av kungen att starta ett aktiebolag. 

 

 Trots den utbredda acceptansen av aktiebolag i den moderna ekonomin idag är bolagsformen 

fortfarande föremål för beskyllningar om av att vara en "privilegierad" skapelse. "Privilegiet" 

med begränsat ansvar, att ägare kan slippa undan personligt ansvar, kan reta och sticka somliga i 

ögonen. Vissa pläderar för att begränsa utbredningen av aktiebolag som ett erbjudande till små 

företag - vilket skulle kunna ses som att begränsat ansvar fortfarande är ett betydande privilegium 

intill vilket det bör finnas uppvägande skyldigheter, bland annat minimikapitalkrav.  

 

 För den som är insatt i aktiebolagsformen och dess lagars komplexitet kan detta argument dock 

avfärdas som nonsens. Emellertid är det mycket viktigt att lagen tillgodoser att kriminellt, 

bedrägligt och grovt vårdslöst handlande och agerande från huvudägare och styrelseledamöter 
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resulterar i ansvarsutkrävande, vilket också är fallet i samtliga ekonomier inom ramen för detta 

examensarbete. (Ansvarsgenombrott är visserligen extremt ovanligt i Storbritannien men vanligt i 

USA).) Att dock se ”limited liability” som ett ”privilegium” vore ett ytterst föråldrat resonemang 

utan samtida relevans i normalfallet – varpå detta argument skäligen bör bortses ifrån vad gäller 

frågan om minimikapitalets vara eller icke vara.  

 

 Faktum är till och med att det personliga ansvaret för aktiebolagets ägare i många fall, med stor 

sannolikhet lär komma att öka vid ett avskaffande. Framför allt som en effekt av personliga 

borgensåtaganden, personliga säkerheter och avtalslösningar, vilket kan ses som en nackdel för 

”priviligierade” ägare.   

 

6.1.3 Seriositetsspärr (hinder mot missbruk av aktiebolagsformen) – ”esset i rockärmen!” 

 

 Flertalet lagstiftare och bedömare menar att aktiebolaget kan komma att användes för oseriös 

verksamhet utan krav på initialt inbetalt minsta aktiekapital. I detta avseende kan kravet anses 

relevant för allmänheten som ett skydd och en metod för att hålla oseriöst företagande i 

bolagsform på ett minimum. Dessutom kan det legala minimikapitalkravet anses fungera som ett 

test av entreprenörers seriositet, allvar och beslutsamhet i att faktiskt verkligen starta seriös och 

”hederlig” (kommersiell) verksamhet på det att begränsat ansvar får förvärvas.  

 

 Detta hypotetiska argument borde dock kunna underbyggas med evidens eller empiriskt stöd för 

att vinna trovärdighet om det skulle stämma. Regeln kan tänkas sålla bort opportunister som till 

exempel vill försöka använda tomma aktiebolag (skalbolag) för att begå bedrägerier eller delta i 

rent spekulativa aktiviteter. Argumentet är dock ytterst tveksamt. Skulle till exempel problemet 

med ”bedragare” på allvar kunna komma att lösas genom att dessa upplever sig förhindrade att 

bolagisera (”stöter på patrull”) vid ett minimikapitalkrav på (i Sveriges fall) 50 000 kronor? Det 

förefaller långsökt. Brukar dessutom inte just bedragare vara särskilt skickliga på att låta någon 

annan ”stå för notan”? Trots idogt sökande har i vilket fall inga giltiga belägg eller studier hittats 

som påvisar argumentets inneboende värde i praktiken.  

 

 Vissa hävdar att minimikapitalkrav skyddar investerare och konsumenter från nya företag som 

sätts upp slarvigt, som kanske inte är ekonomiskt lönsamma och som sannolikt kommer att 

tvingas “stänga” snart efter lanseringen. Förespråkare för detta argument hävdar att 

minimikapitalkrav möjliggör för potentiella investerare att överväga investeringar mer försiktigt. 
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Svaret på den frågan är, för det första, att det finns inget som hindrar att potentiella investerare 

överväger investeringar försiktigt. För det andra kommer företag utan en livskraftig affärsidé eller 

kapabel företagsledning att gå i konkurs helt oavsett det inbetalda kapitalet. 

 

 Hos den svenska lagstiftaren är detta argument emellertid populärt; att aktiekapitalet kan fungera 

”som en slags” seriositetsspärr. I förarbetet till lagen om 2010 års lag om en sänkning av 

kapitalkravet för privata aktiebolag sägs som sagt att: ”Det brukar också hävdas att 

aktiekapitalkravet bidrar till seriös och överlevnadsduglig affärsverksamhet, genom att se till att 

företagaren har en genomtänkt affärsidé som han eller hon är beredd att själv göra en 

kapitalinsats för.”149  
 

 Redan i förarbetet till 2005 års aktiebolagslag hade till exempel Lagrådet viss vånda kring frågan: 

“Vidare understryks vikten av att en ny lag utformas så att missbruksrisker minimeras så långt 

möjligt utan att aktiebolagsformen minskar i användbarhet för seriösa företagare och utan att 

konkurrensnackdelar uppstår för svenska företag i förhållade till utländska.”150 

 

 Avseende argumentet om förebyggande av lättsinnig bolagisering, kan dock (”i-och-för-sig”) ett 

minimikapitalkrav tänkas utgöra en ändamålsenlig del av aktiebolagsrätten. Detta eftersom kravet 

kan spela en roll i förebyggandet av skalbolag et cetera som används för att upprätta bedrägerier, 

eller vid deltagande i rent spekulativa eller illegala verksamheter. Men att ha en övergripande 

regel tjänar ändå inte till att täcka in alla typer av företagssatsningar om regeln är till för att på ett 

lämpligt sätt testa hur pass allvarligt och seriöst menat ett företagsprojekt egentligen är. I så fall 

vore det bättre att minimikapitalkravet utmättes utifrån en klassificering av affärsprojektet i fråga. 

Ej heller bör lagen på förhand subjektivt misstänkliggöra alla blivande nya entreprenörer, 

företagare och bolagiseringar avseende dess uppsåt att bedriva hederlig och laglig 

affärsverksamhet.  

 

 Anhängare av krav på minsta aktiekapital tycks dock medge att dess huvudfunktion idag inte 

ligger i att skydda borgenärer från att riskera förluster som ett resultat av ogynnsam 

affärsutveckling - utan snarare i att signalera seriositet till marknaden. Huruvida detta signalvärde 

om seriositet däremot är en fråga för lagstiftaren att besluta om genom obligatorisk lagstiftning – 

                                                
149 Proposition 2009/10:61, sid. 7. 
150 Proposition 2004/05:85, Lagrådets yttrande, sid. 1384. 
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lika för alla – finns å andra sidan anledning att ställa sig skeptiskt till. 

 

Regler, särskilt obligatoriska, bör enligt dagens rättslärda påtvingas endast när fördelarna av 

att ha dem på plats uppväger kostnaderna som helhet. Anses till exempel Kaldor-Hicks 

(effektivitetskriteriet) uppfyllt till stöd för kravet om minsta aktiekapital i privata bolag 

eftersom att det kan vara bra om upphovsmännen i aktiebolag signalerar seriositet till 

markanden genom tillförsel av kapital vid tidpunkten för bolagisering? 

 

6.1.4 Materiell grund (tillräckliga ekonomiska resurser och förbättrade 

kreditmöjligheter) – ”nice try” 

 

Ett annat argument som åberopas till stöd för ett minsta inbetalt kapital är att det initiala belopp 

som tillförs aktiebolaget helt enkelt ökar möjligheterna för ett företag att ha en chans att överleva 

på en konkurrensutsatt marknad, bland annat i den utsträckningen att det kan underlätta 

lånemöjligheterna nära inpå bolagiseringen. Minimikapitalkravet är i detta avseende alltså menat 

att ge aktiebolaget materiell grund för sina kommersiella aktiviteter samt för att underlätta 

upplåning. Det är absolut en god intention och en omtanke från lagstiftarens sida som man kan 

känna sympati med.   

 

När det gäller logiken kring kreditvärdighet och grundläggande kapitaltillgång för företagets drift 

kan minimikapitalkravet fungera som ett stöd i den operativa verksamheten och i någon mån 

sörja för dess funktion, dock förmodligen endast i den allra, allra tidigaste fasen nära inpå 

bolagiseringen. Allteftersom tiden går, rimligen inom kort, värderas istället bolaget naturligtvis 

utifrån dess samlade räkenskaper (balansräkning), olika nyckeltal och annan ”track record” - helt 

enkelt huruvida affärerna går bra eller dåligt. De frivilliga kreditgivarna kommer själva avtala om 

säkerhet efter eget behov samt också alltid själva bedöma ett bolags kreditstatus och sin egen 

affärsrisk vid affärer med ett aktiebolag och detta oavsett vilket minsta aktiekapital bolaget ifråga 

enligt lag är tvunget att ha.   

 

Minimikapitalet som tillförs vid bolagiseringen blir alltså föråldrat direkt när det kan användas 

till att köpa tillgångar och kombineras med vinster och förluster och därmed tvingas borgenärerna 

löpande undersöka hela balansräkningen även om det finns ett obligatoriskt lägst tillåtet 

aktiekapital i bolaget på till exempel 50 000 kronor. Detta försvagar givetvis logiken med att en 

minimikapitalregel fungerar som en tillfredställande materiell grund vid exempelvis upplåning 
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hos banken. Som materiell grund är lagstadgat aktiekapital heller inte tillfredsställande utformat 

så att det skräddarsyr ett adekvat fordringsägarskydd vid olika typer av verksamhet och risk. 

 

Behovet av eget kapital i en nystartad entreprenörsverksamhet är visserligen ofta stort – men det 

finns ingenting som säger att ett fast bundet aktiekapital måste finnas där från dag ett. Bör 

minimikapital behållas till dess kravet bevisats vara kontraproduktivt för tillgången till krediter - 

eller bör krav på minsta aktiekapital överges om de inte kan visas att ha en positiv effekt för 

aktiebolags kreditmöjligheter? 

 

Lägre minimikapitalkrav är, enligt Världsbanken, förknippat med ökad tillgång till kredit för den 

privata sektorn och mer inhemsk kredit från banker till den privata sektorn, samt minskar även 

dåliga lån för bankerna. Ekonomier som inte har minimikapitalkrav, eller ställer dem mycket lågt 

(symboliskt), tenderar faktiskt att bättre skydda investerare. Enligt Världsbanken främjar slopade 

minimikapitalkrav transparens och öppenhet vid bolagstransaktioner, ger enkel tillgång till 

företagsinformation samt leder till striktare standarder om ansvar för bolagsledning. Deras analys 

visar att höga minimikapitalkrav ger små och medelstora företag mindre tillgång till 

bankfinansiering. Det finns även starkt positivt samband mellan storleken på minimikapitalkrav 

och andelen små och medelstora företag som åberopar tillgång till finansiering som ett stort 

hinder för deras verksamhet. 

 

Enligt Världsbanken finns också ett starkt positivt samband mellan minimikapitalkrav samt 

andelen företag som säger att den informella ekonomin starkt begränsar deras tillväxt. Globalt 

finns även en stark negativ korrelation mellan det antal år som företag är verksamma utan formell 

registrering samt bördan av minimikapitalkrav. Högre minimikapitalkrav är helt enkelt 

förknippade med längre perioder då entreprenörer bedriver verksamhet utan ”formella licenser”.  

 

Det finns klart och tydligt alltså inte stöd för påståendet att banker blir hjälpta genom höga 

kapitalkrav för nya aktiebolag. Resultatet implikerar dessutom att detta är något som banker är 

väl medvetna om eftersom att banker annars skulle vara i knipa om de ändå förlitade sig på 

förekomsten aktiekapitalet i ett bolag vid utlåning.  

 

Den totala avsaknaden av någon positiv effekt med minimikapitalkrav för tillgången till krediter 

för den privata sektorn tyder med andra ord på att ingenting går förlorat genom att ta bort 

minimikapitalkrav.  
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När Sverige höjde minimikapitalkravet år 1995 tänkte lagstiftaren sig just att kreditmöjligheterna 

för företag förbättrades. Detta skäl angavs explicit i förarbetena till lagen. Femton år senare, när 

kapitalkravet för privata aktiebolag sänktes med hälften år 2010, ansåg lagstiftaren att: “Ett 

lagstadgat krav på lägsta tillåtna aktiekapital saknar koppling till det enskilda bolagets 

kapitalbehov eller riskerna med verksamheten.”  

 

Och att: “Allmänt sett är aktieägarna tillsammans med personerna i bolagets ledning bäst 

skickade att avgöra hur verksamheten i det enskilda bolaget ska bedrivas för att uppnå god 

lönsamhet och tillväxt, och de bör ges ett så stort handlingsutrymme som möjligt i detta 

avseende.”151   

 

6.1.5 Harmonisering och konkurrens – “det oundvikliga ödet” 

 

För Sveriges del höjdes kravet på minsta aktiekapital år 1973 från 5 000 kronor till 50 000 

kronor. Ett av skälen till denna förändring var strävan efter harmonisering inom Norden. Både 

Danmark, Norge och Finland har fortfarande krav på minsta aktiekapital, både vad gäller privata 

och publika aktiebolag.  

 

Om målsättningen och strävan efter harmonisering inom Norden kvarstår som ett politisk, 

ekonomiskt och juridiskt mål är det skäligt att Sverige inte sänker kravet på minsta aktiekapital 

för privata bolag ytterligare, utan bibehåller dagens belopp på 50 000 kronor för att starta ett 

privat aktiebolag. Vad gäller publika aktiebolag borde dock Sverige, i ljuset av grannländernas 

krav, snarast höja kravet med det dubbla.  

 

Kapitalkravet för privata aktiebolag är 80 000 danska kronor i Danmark, 30 000 norska kronor i 

Norge och 2 500 Euro i Finland. För publika aktiebolag är kapitalkravet 500 000 danska kronor i 

Danmark, 1 miljon norska kronor i Norge och 80 000 Euro i Finland. Att sänka eller avskaffa 

minimikapitalkraven för privata och publika aktiebolag borde i dagsläget inte vara aktuellt för 

Sveriges del utifrån argumentet om harmonisering inom Norden. Argumentet om nordisk 

konvergens torde idag sakna äkta relevans för svensk vidkommande.  

 

                                                
151 Proposition 2009/10:61, sid. 9. 
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Att efterhärma andra länders lagstiftning anses därutöver enligt bedömare vara ”ett spel för 

förlorare”. Fördelen av att agera först spelar däremot en viktig roll i konkurrensen som råder 

nuförtiden. Det är helt enkelt de länder som först lyckas med att över tid fortsätta att fullfölja 

sin strategi, och snabbt inför nödvändiga, enkla och effektiva reformer, som kommer etablera 

den nya standarden för andra ekonomier. Andra länder blir sedan bedömda utifrån 

marknadsledarens lagstiftning. En marknadsledare inom juridikens område behöver dessutom 

noggrant övervaka behoven hos, i detta fall aktiebolagen, men också alternativa 

konkurrerande lagstiftningar. Bedömare hävdar att sådant ett ledarskap gör att en jurisdiktion 

får en speciell och mycket inflytelserik ställning.    

 

Vad finns då att säga om minimikapitalreglerna inom EU? Utifrån det berömda Centros-målet är 

det i vart fall rimligt att anta att EG-domstolen inte såg något unikt värde i aktiekapitalsregler. 

Även stora studier ger stöd för en sådan bedömning.  

 

Det förefaller vara ställt på det viset att det anses enklare, tydligare och mest i linje med 

verkligheten att EU helt enkelt kräver av medlemsstaterna att tillämpa ett lämpligt utbud av 

aktiebolagsrättsliga sanktioner för att stödja ett solvensbaserat kapitalskyddssystem - samt att EU 

överlåter åt medlemsstaterna själva att bestämma detaljerna i dessa.  

 

Antingen sitter man sen “på läktaren” (till exempel Spanien och Italien) – eller så är man “med i 

matchen” (Storbritannien och Nederländerna) och går in med inställningen att vinna. Sitter 

Sverige “vid sidlinjen” och tittar på? Svårt att avgöra. Sverige sneglar kanske på Tyskland. 

Tyskland är väl i sammanhanget närmast vad som kan liknas vid en “pigg inhoppare”. Danmark, 

Norge och Finland undrar i sin tur möjligen vad Sverige egentligen har för planer; om Sverige har 

några planer.  

 

Kärnan i denna föreslagna nya alternativa ordning inom EU består alltså av minimikapitalets 

avskaffande samt solvenstest för varje form av utdelning eller annan värdeöverföring från 

aktiebolaget. Detta är en attraktiv idé i ett effektivitetsorienterat aktiebolagsrättsligt system.  

 

Det kan även konstateras att varken inom USA eller i Japan tillämpas kapitalkrav. Det är upp till 

varje enskilt bolag att avgöra den saken. Däremot tillämpas solvenstest. Solvenstest som 

kapitalskydd rekommenderas även av en enig forskarvärld. Inte sällan som ett instrument som 

placerar sig någonstans mellan USA:s modellakt (§ 6.40 MBCA) om insolvens och insufficiens 
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samt Rickford-rapportens två-delade solvenstest som säkerställer löpande solvens.. 

 

Och medan Storbritannien och Tyskland käbblar vidare om Insolvenzverschleppungshaftung  

kontra wrongful trading kastas blickarna idag istället mot Nya Zeelands och Kanadas lagstiftning 

på området.  

 

Få bedömare, faktiskt inte en enda, förespråkar minsta aktiekapital som optimal lösning för 

borgenärsskydd. Istället rekommenderas alltid solvenstest som den bästa lösningen. Om 

detaljerna därom tvistar dock de lärda.  

 

Om kapitalkravet sägs i vart fall att borgenärer inte förlitar sig på det, samt att det är en 

komplex, dyr, oregelbunden, schizofren, ojämn, trubbig, ineffektiv, illusorisk, överflödig, 

olämplig, ogynnsam, oförsvarlig, kostsam, inskränkande, meningslös, orättfärdig och dum 

regim - som skapar inkonsekventa resultat mellan företag inom EU:s medlemsländer samt 

mellan olika medlemsländer inom EU. Law and Economics fördömer också kontinentala 

europeiska kapitalskyddsregler och hävdar att det är en ineffektiv reglering som endast 

upprätthålls av vinstmaximerande intressegrupper (”rent-seeking”). Vad gäller EU:s 

kritiserade andra bolagsdirektiv pekas direktörer, revisorer, advokater, befintliga storföretag 

samt banker ut som intressegrupper vilka drar nytta av EU:s ineffektiva regler.152 

 

Lagstiftare i Europa anses för övrigt behöva ta fram obligatoriska regler för att hantera 

problem som uppstår för ofrivilliga borgenärer på ett proportionellt och effektivt sätt. Alla 

slutsatser är att lagstadgat aktiekapital ej tjänar till att skydda borgenärsintresset; att det är 

missvisande och rent av är vilseledande (e contrario till tillfredställande och fullgott). Regler, 

särskilt obligatoriska, bör dessutom påtvingas endast när fördelarna av att ha dem på plats 

uppväger de totala kostnaderna.  

 

Den internationella rättsutvecklingen går tveklöst och obevekligt mot avskaffande av 

minimikapitalkrav och så sker också inom EU, där kapitalkraven urholkas av 
                                                
152 ”Den ena handen vet vad den andra gör” är en känd svensk pop-låt av punkbandet Ebba Grön som handlar 

om hur statsmakt och kapitalism anses vara beroende av varandra. “Sida vid sida, tillsammans hjälps dom åt. 

Staten och kapitalet, dom sitter i samma båt. Fast det är inte dom som ror, som ror så att svetten lackar. Och 

piskan som kittlar, kittlar inte heller deras feta nackar.”  
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medlemsländerna. Resten av världen, utanför Europa, har redan avskaffat dem. Hellre gamla 

kapitalkrav än nya krångliga alternativregler - vi väntar och ser, sa någon. 

 

6.1.6 Entreprenörskap – “är det verkligen eftersträvansvärt?” 

 

 Minimikapitalkrav påtvingar obefogade och onödiga transaktionskostnader - särskilt för små 

företag - och riskerar därmed att avskräcka entreprenörer, hindra entreprenörskap och hämma 

ekonomisk tillväxt på grund av svårighet att få tillgång till begränsat ansvar. Genom att kräva 

en inträdesavgift för att bedriva affärsverksamhet i aktiebolagsform uppstår odiskutabelt ett 

hinder för tillträde till marknaden. En barriär till bolagsformen gör att den blir mer 

svåråtkomlig. 

 

Begränsat personligt ansvar är centralt. Entreprenörskap är alltid förenat med ett stort mått av 

individuell osäkerhet och risk. Med krav på minsta aktiekapital för handen blir processen att 

få begränsat ansvar svårare och tar också betydligt längre tid för många blivande företagare.  

 

All affärsverksamhet med ett visst mått av risk bör bedrivas i aktiebolagsform med ”limited 

liability”. Att bedriva affärsverksamhet som exempelvis enskild näringsidkare i Sverige är 

förenat med betydande risker och riskerar att försätta en till exempel annars anställd individ 

eller potentiell entreprenör i en livslång personlig skuldfälla. Detta torde endast inte vara 

negativt för individen (skuld och utanförskap) utan också ytterst negativt för samhället som 

helhet (social cost). Detta verkar till och med den svenska lagstiftaren insett, i vart fall om 

man studerar förarbetet till 2010 års lag om en sänkning av kapitalkravet för privata 

aktiebolag.153 

 
                                                
153 ”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 en 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 förutsättningarna för tillväxt.” “Vidare är 

aktiebolaget en flexibel företagsform, som passar för företag vars verksamhet expanderar. Överlevnadsgraden 

bland nystartade aktiebolag synes också vara högre än för andra företagsformer. Det krav på kapitaltillskott 

som ställs upp i samband med att ett aktiebolag bildas kan dock utgöra ett hinder för den som vill bedriva 

näringsverksamhet i aktiebolagsform.” Proposition 2009/10:61, sid. 9.  
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Att nyföretagandet ökar vid en minskning av kapitalkravet och särskilt ett avskaffande är ett 

mycket sannolikt antagande eftersom att aktiebolagsformens tillgänglighet då tvivelsutan 

ökar.  

 

 Det är känt att de specifika minimikapitalkraven medför en direkt påverkan på inflödet av 

företag från EU-medlemsländer med minimikapitalkrav till de EU-medlemsländer som saknar 

krav på minsta aktiekapital (gäller inte minst exporten av tyska företag till Storbritannien). 

Sådan bolagsmässig rörlighet gäller framförallt oftast små företag. Paradoxalt nog är det 

dessutom företag som mer eller mindre uteslutande bedriver verksamhet i hemlandet som 

väljer att vara internationellt rörliga och bolagisera utomlands. Att ekonomer och 

entreprenörskapslitteraturen understryker att finansieringsproblem är ett stort hinder vid 

bildandet av små företag är knappast förvånande. Rättsvetenskaplig forskning pekar på exakt 

samma sak. Beviset är glasklart: Law matters.  

 

 Effekterna av lagen (aktiebolagsrättliga regler) för den ekonomiska och finansiella 

utvecklingen studeras inom disciplinen Law and Economics. Litteraturen hävdar att lagen och 

juridiska frågor spelar roll för finansiering av ekonomisk verksamhet och därmed för den 

jämförbara framgången för ekonomier. Law and Economics-forskare försöker att identifiera 

en länk mellan rättsregler och institutioner i olika jurisdiktioner samt ekonomisk prestation. 

Relativt små skillnader avseende minimikapitalkravens storlek gör till exempel stor skillnad 

vad gäller takten på nya bolagsbildningar. Forskningen menar även att länder svarar på andra 

länder lagstiftning och reformer. Vid migration av nya bolagsbildningar svara länder genom 

att sänka eller avskaffa minimikapitalkrav samt kostnaden överlag för att upprätta inhemska 

aktiebolag. 

 

Bland annat Världsbanken är väldigt tydliga i sina rekommendationer. Följande observationer 

är statistiskt säkerställda, enligt Världsbanken: När minimikapitalkraven minskas ökar 

tillträdet till marknaden, minimikapitalkrav försenar entreprenörskap väsentligen och 

förekomsten av ett minimikapitalkrav hindrar direkt och omedelbart affärsutveckling och 

tillväxt.  

 

Avskaffande av minimikapitalregler uppmuntrar bildandet av nya aktiebolag och påverkar 

direkt nivåerna av entreprenörskap. Flertalet studier bekräftar detta samband. Eliminering av 

krav på minsta aktiekapital gör det lättare att starta små och medelstora företag. Forskning 
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visar att, förutom att det totala antalet aktiebolag avsevärt ökas, så ökar även antalet helt nya 

företag som en direkt konsekvens av reformer och eliminering av minimikapitalkrav. 

Entreprenörer utnyttjar också domar från EU-domstolen vilka gett möjlighet till 

etableringsfrihet inom EU vid bolagsbildning oavsett var verksamheten skall bedrivas.  

 

Minimikapitalkrav utgör en påtvingad kostnad för inträde på marknaden och begränsat 

ansvar. Den ökade graden av entreprenörskap med hjälp av aktiebolag när kostnaden för 

inträde minskar utgör starka bevis för att minimikapitalkrav är en viktig faktor för 

entreprenörskap. Flertalet studier visar att det finns en negativ korrelation mellan storleken på 

minimikapitalkrav och entreprenörskap i Europa.  

 

 Det finns ingen social kostnadsmotivering för införande av en privat kostnad på små företag 

för inträde på marknaden om det inte finns någon korrelerande samhällsnyttig fördel av att 

motverka entreprenörskap i aktiebolagsform. Bevisbördan ligger tvärtom hos det land som 

står inför valet att antingen behålla eller införa minimikapitalkrav.  

 

Krav på minsta aktiekapital - en insats (ex ante) – i motsats till kapitalskyddsregler (ex post) - 

skapar barriärer för små företag när det kommer till att få tillträde till marknaden och därmed 

hindras entreprenörskap och den globala tillväxten.  

 

Vad gäller dagens och framtidens utmaningar är befolkningsökningen, inte bara globalt, utan 

också i Sverige, i kombination med arbetslöshet (inte minst på grund av den stora mängden 

asylsökande som söker sig till Sverige) ett incitament för den svenska regeringen och de 

statliga myndigheterna för att se till att fler människor ges möjlighet att starta nya företag. 

Andelen som vill och anser sig vara kapabla att starta eget företag är dessutom hög i Sverige 

jämfört med andra länder, men förverkligandet är lågt. Det faktum att de flesta svenskar har 

sina besparingar inlåsta i eget boende och pensionssparande - i kombination med kostnaderna 

för att starta företag - utgör sannolikt ett hinder för entreprenörskap. Överlevnadsgraden bland 

startade företag är dock hög i Sverige jämfört med andra länder. Enligt EU-kommissionen vill 

för övrigt 47 % av européerna gärna arbeta som egna företagare men det är endast 17 % som 

gör det. “Small business enterprises” är enligt EU ryggraden i Europas ekonomi och står för 

85% av alla nya jobb.  EU satsar och arbetar aktivt med olika medel för målet att främja 

entreprenörskap i Europa. Även genusperspektivet avseende entreprenörskap bör lyftas fram. 

Att öka företagandet bland kvinnor är viktigt ur jämställdhetssynpunkt. Ett avskaffande av 
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kapitalkravet för privata bolag i Sverige skulle kunna fungera som ett medel för att öka 

jämställdheten.  

 

     6.2  Kritik och förslag till vidare forskning 

 

Avslutningsvis kan konstateras att data pekar på att egenföretagande bland OECD-länderna är 

negativt korrelerat med “entreprenörskap med stor genomslagskraft” (dollarmiljardärer vars 

miljardförmögenheter har skapats genom att de startat nya företag). USA står för den lägsta 

andelen egenföretagare bland utvecklade länder, enligt OECD. Och den genomsnittliga 

andelen egenföretagare i Europa är dubbelt så stor som i USA.  

 

I USA förekommer inte krav på minsta aktiekapital. I Europa förekommer krav på minsta 

aktiekapital i många länder avseende privata aktiebolag och i alla EU-medlemsländer 

avseende publika bolag. Aktiebolagsrättsliga regler avseende minimikapital är baserat på 

denna koppling följaktligen inte en ensamt avgörande faktor till varför individer väljer att 

starta företag.  

 

Ej heller torde lagstadgat aktiekapital vara en avgörande faktor för befintliga företags 

framgång (även om utvecklingen ändå går mot universell rättsharmonisering tack vare “best 

practise” och konkurrens) vilket märks på trenden av kapitalkravets avskaffande och ex post 

mekanismers införande globalt. USA:s framgångar handlar nog mer om den stora inre 

marknaden (dess interna dynamik), landets välstånd, historik och entreprenörskultur 

(inställning och attityd) än om aktiebolagsrättsliga regler och dess utformning avseende regler 

om minsta aktiekapital.  

 

Förslag till vidare forskning är att undersöka och utreda hur det kommer sig att trots 

Världsbankens och andra institutioners mycket starka rekommendationer, trots empiri och 

evidens, trots konkurrens, trots bristande funktion, andamålsenlighet, måluppfyllnad och 

effektivitet, trots en enig forskarkår samt trots en samstämmig doktrin, trots allt detta, några 

länder ändå väljer att inte avskaffa legala kapitalkrav för aktiebolag utan behåller dessa 

regler? Vad är orsakerna till att några länder fortfarande ställer legala krav på lägst tillåtna 

aktiekapital? Ser dess länder de resultat de hoppas uppnå? Framförallt kan man fråga sig 

varför inte Sverige avskaffat minimikravet på tillförsel av ursprungligt aktiekapital vid 

bildandet av privata aktiebolag trots den empiri och relativt enhetliga forskning och utredning 
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som finns att tillgå. 
 

“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.”154  

 

Frågan om minimikapitalkravens vara eller icke vara borde, om något, vara en bevisfråga. 

 

6.3 Slutsatser 

 

Resonemanget om minimikapitalkrav som borgenärsskydd utifrån ett kreditgivarperspektiv 

håller inte särskilt bra i dagens värld, dels eftersom det är ett ineffektivt och alltför trubbigt 

instrument som medför onödiga kostnader, dels för att det inte på ett tillfredsställande sätt är 

utformat så att det skräddarsyr ett adekvat fordringsägarskydd vid olika typer av verksamhet, 

företagande och risk. Rättsregler kostar samtidigt pengar för både företag och samhälle av 

flera olika anledningar, varpå krav alltid måste ställas på reglernas faktiska effektivitet och 

nytta.  

 

Den ekonomiska nettoeffekten av dagens svenska regim är negativ och minimikapitalkrav 

som borgenärsskydd ger inte ens ett skydd.  

 

Sammanfattningsvis är det utifrån ett entreprenörsperspektiv - det vill säga i syfte att öka 

nivån och graden av entreprenörskap - logiskt och adekvat att helt slopa kravet på minsta 

aktiekapital för privata aktiebolag. Det tjänar i allt väsentligt i inget syfte då nackdelarna 

väger över fördelarna, samt att det, vilket redovisats i det föregående, finns andra alternativa 

och bättre sätt att hantera de eventuella problem som kan uppstå, främst gällande 

borgenärsskyddet i aktiebolag och agentproblematiken. Lagen fyller inte sin avsedda 

funktion, bättre alternativ finns. De svenska reglerna om minimikapital hindrar 

entreprenörskap och Sverige verkar inte se konsekvenserna av att vidhålla dessa regler i en tid 

då större delen av världen avskaffar krav på minsta aktiekapital. 

 

                                                
154 Prop. 2009/10:61, sid. 12 
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