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1997:168SOU

statsrådetTill Laila Freivalds

Genom beslut den juni bemyndigade regeringen chefen för21 1990
Justitiedepartementet tillkalla kommitté med uppdrag göraatt atten en

aktiebolagslagen och besluta sakkunniga,översyn att experter,av om
sekreterare och biträde kommittén.annat

bemyndigande förordnades frånMed stöd detta den juni 199021av
justitierådet ordförande i kommittén. leda-Bo Svensson Somav vara

i kommittén förordnades från den november dåvarandel 1990möter
riksdagsledamoten Nic Grönvall, riksdagsledamoten Inga-Britt
Johansson, riksdagsledamoten Silfverstrand ochBengt civilekonomen
Ulrika från den decemberStuart, 10 1991 landshövdingennumera
Karin från januari riks-Starrin och den 9 1992 advokaten och numera

Åbjömsson.dagsledamoten Rolf Inga-Britt entledigades frånJohansson
kommittén fr.o.m. oktober efterträddes dagden 27 1992 och samma av
riksdagsledamoten Lundberg. entledigades frånCarin Nic Grönvall
kommittén fr.o.m. den april och efterträddes dag26 1993 avsamma
advokaten Stig ioch riksdagsledamoten Rindborg. Som ledamöternya
kommittén förordnades från den maj riksdagsledamoten15 1995 Eva
Arvidsson och riksdagsledamoten Granberg. Ulrika entledi-Lars Stuart
gades från fr.o.m.kommittén den och eñerträddes4 1997 sammamars
dag frånbolagsjuristen Sussi Karin Starrin entledigadesKvart.av
kommittén fr.o.m. den och efterträddes dag13 1997mars samma av
riksdagsledamoten Rolf Kenneryd.

sakkunnigaSom i kommittén förordnades från den november1
1990 bankdirektören Bökmark, auktoriserade revisorn SvenJan
Ekholm, advokaten Johan Gemandt, verkställande direktören Per-Ola
Jansson, auktoriserade Ulfrevisorn Sten Lundvall, direktören
Magnusson och juris kandidaten Milberg, från den decemberLars 6
1990 vice börschefen Bredin, från den maj juris kandida-Lars 15 1991

ÅsaHans Peter från chefsjuristenLarsson, den 29 oktober 1992ten
Breding och från den februari hovrättslagmannen15 1993 Lars
Hedberg, sakkunnig vid Finansinspektionen. entledigadesHedbergLars
från kommittén fr.o.m. den juli 1996 och efterträddes dag1 samma av

Åsachefsjuristen Schedin.Hans Breding entledigades från kommittén
fr.o.m. den 4 1997.mars



SOU 1997:168

biträda kommittén förordnades från denAtt lexpertersom novem-
rättschefenber departementsrådet Håkan Klahr, Erik1990 Pernumera

frnansrâdet frånLindeberg och Annika Lundius, den oktober1numera
riskanalytikem Göran Schubert och kommerserådet1991 numera

från oktober kanslirådet IngridChrister Lefrel1, den 29 1992 numera
departementsrådetMelbi från den januari 1993 Sten20samt numera

från fr.o.m.Håkan Klahr entledigades kommittén den 19Andersson.
och efterträddes dag departements-oktober 1992 samma av numera

från kommittén fr.o.m.entledigadesrådet Göran Haag. Göran Haag
entledigades från kommitténfebruari Schubertden 10 1993. Göran

entledigades frånfebruari Annika Lundius kom-fr.o.m. den 1993.15
september och efterträddes dagmittén fr.o.m. den 19962 avsamma

entledigades från kommittén fr.o.m. denChrister LefrellGöran Haag.
chefsjuristendag förordnadesFrån4 1997. expertsomsammamars

Nordström.Per
eko-förordnades från den december 1990Till sekreterare l numera
före-juris kandidaten Rolf Skognomie licentiaten och samt numera

frånCappelen-Smith. entledigades tjänstenDendraganden Hans senare
och förordnades frånfr.o.m. den 1997sekreterare 4 sammamarssom

kommittén.dag biträdaexpertatt som
tidigareAktiebolagskommittén, harKommittén, antagit namnetsom

Aktie-delbetänkandena Bundna aktier SOU 1992:13,avlämnat
organisation SOU1992:83, Aktiebolagetsbolagslagen och EG SOU

Aktiebolagets kapital SOU 1997:22.1995:44 samt
idelbetänkandet VinstutdelningKommittén får härmed avlämna

bakgrundsmaterialbetänkandet har visstTill underlag föraktiebolag.
UlfrevisornAndersson och auktoriseradejuris doktorutarbetats Janav

Gometz.

Stockholm decemberi 1997

Bo Svensson

Granberg SussiArvidsson Lars KvartEva

RindborgLundberg StigRolf Kennerya Carin

ÅRolf björnssonSilfverstrandBengt

/Rolf Skog



SOU 1997: 168

Innehållsförteckning

Förkortningar 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sammanfattning 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Summary 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Författningsförslag 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l Kommitténs uppdrag 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

2 Huvuddragen gällandei 45rätt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.1 Utbetalning till aktieägare bolagets medel 45av . . . . . . . . . .2.2 Beslut vinstutdelning 46om . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.3 Avsättning till och nedsättning reservfond 46av . . . . . . . . . .2.4 Påföljder olaglig utbetalning 47av . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.5 Gåva till allmännyttigt ändamål 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.6 Förbud penninglån och ställande säkerhet 48mot av . . . . . .

3 EG:s bolagsrätt och utländska rättsordningarvissa 49
. . . . .3.1 EG:s bolagsdirektiv 49. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .3.2 Tyskland 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.2.1 Aktiengesellschaft 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.2.2 Gesellschaft mit beschränkter Hafiung 53

. . . . . . . . .3.3 Frankrike 54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .3.3.1 Société 54anonyme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.3.2 Société â responsabilité limitée 55
. . . . . . . . . . . . . .3.4 Storbritannien 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.4.1 Public och private limited liability companies 56

. . . .3.5 Danmark 58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.5.1 Aktieselskab 58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.5.2 Anpartsselskab 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.6 Norge 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.6.1 Aksjeselskaper och allmennaksjeselskaper 60
. .. . . . .3.7 Finland 63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.7.1 Privata och publika aktiebolag 63

. . . . . . . . . . . . . . .



1997: 168SOUInnehållsförteckning6

65övervägandenKommitténs4 . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . 65Skyddsändamålen4.1 . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . .. 66bolagetfrånVärdeöverföringar4.2 . .. . . . . . . .. . . . . . .. . 67ellertill aktieägarevärdeöverforingarfor4.3 Formema annan .
i formtill aktieägarnabolagetfrånVärdeöverföringar4.4 av

69vinstutdelning .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . .. . . .. 69bolagsstämmaordinarie ochVinstutdelning på extra4.4.1
71Beslutsordning4.4.2 . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . 72Borgenärsskyddet4.5 . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . .. . 72kapitalbundnaför bolagetsSkyddet4.5.1 egna . .. . . . .
76Försiktighetsregeln4.5.2 . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . .Överföringar 79sakvärden4.5.3 av . . .. . . . . . .. . . . .. . 80Koncembidrag4.6 . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . .. 83värdeöverforingolagligvidRättsföljdema4.7 . . .. . . . . .. . .
83Ersättningsskyldighet4.7.1 . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . 85Bristtäckningsansvar4.7.2 . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . 87m.fltill aktieägareLån4.8 . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . .. . . ..

91Författningskommentar5 . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . .. . . .

111yttrandeSärskilt .. . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . .. .

BILAGOR

ll5litteraturRefererad . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . 117direktivKommitténs . .. . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . . .. . .



1997:168SOU

Forkortmngar

AktiebolagslagenABL 1975:1385
Danska kronorDKK
Tyska markDEM

EES Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
EG Europeiska gemenskapema

Europeiska unionenEU
francFRF Franska

Finländska markFIM
GBP Brittiska pund
NJA Juridiskt Arkiv avdNytt I
NOK Norska kronor

och registreringsverketPRV Patent-
ÅRL Årsredovisningslagen 15541995:





SOU 1997:168

Sammanfattning

Kapitalskyddsreglema

aktieägarna intefrämsta känneteckenAktiebolagsfonnens ärär att
Endast bolagets förmögen-ansvariga för bolagets skulder.personligen

skulderna. aktiebolagslagenanspråk för betalning Ihet kan itas av
bolagsförmögenhetregler skallfinns därför rad garantera att ensomen

därefter vederlagsfrittoch bolaget inteskapas vid bolagets bildande att
kapitalskydds-Ökar sina skulder, de s.k.minskar sina tillgångar eller

kapitali betänkandet AktiebolagetsAktiebolagskommittén harreglema.
bolagsbildning, ökningföreslagit bestämmelserSOU 1997:22 omnya

betänkande föreslåraktiekapitalet. förevarandeoch nedsättning Iav
vinstutdelning och värdeöver-bestämmelserkommittén om annannya

aktieägare ellerföring från bolaget till annan.
ökning ochreglerna aktiekapitalets inbetalning,likhet medI om

reglerna till underlättasyftar de behandladenedsättning ytterst attnu
formerna för värdeöver-kapitalanskaffning. Genom reglerbolagens om

aktieägarna insyn och inflytandeföringar bolagetfrån övergaranteras
anskaffafrämjar möjligheterkapitalanvändningen, vilket bolagets att

fråga omfattningenbegränsningar ikapital från aktieägarna. Genom om
för borgenärervärdeöverföringar skapas skydd bolagetssådana ettav

kostnaderlånefinansiering till lägreförutsättningar föroch därigenom
funktion hosfallet. viktigskulle ha varit Envadän annansom annars
utomobliga-skyddar borgenärer meddedessa begränsningar är att

fordringsägare.andra ofrivilligatoriska skadeståndsanspråk och
från bolagetför värdeöverföringarformernaReglerna är upp-om

med andra regleroch kan därför, i likhetställda intressei aktieägarnas
samtligaskydd, åsidosättastill aktieägamasuppställda ägare ärom

begränsardet sig med de reglerAnnorlunda förhållerdärom. somense
beslutavärdeöverföringar aktieägarna kanomfattningen de om.somav

tvingande karaktär. kan inteborgenärsskyddsregler Des.k.Dessa är av
samtycke åsidosättas. tredjeaktieägares Enmed samtliga grupp avens

eller borge-endera aktieägar-sig beskrivasregler, inte låter somsom
mellan bolags-kompetensfördelningenreglernanärsskyddsregler är om

Även dessa regler tvingande.ärorganen.
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för värdeöverföringar till aktieägare ellerFonnema

annan

Värdeöverföringar från bolaget kan tillgångar svarande motavse
bolagets bundna eller dess fria kapital. Tillgångar svarande motegna

kapital kan enligt tvingande bestämmelser i lagenbolagets bundna tas
till aktieägarna vid nedsättningi anspråk endast återbetalning avsom

utskiftning iaktiekapitalet, reservfonden eller överkursfonden samt
samband bolagets likvidation.med

anspråksvarande bolagets fria kapital kan iTillgångar mot tasegna
värdeöverföringar till aktieägare eller utomstående. i lagenDengenom

till aktieägarnaformen för sådana vdrdedverfdringaranvisade är
intresse och kanvinstutdelning. Formkravet uppställt i aktieägamasär

bolag verksam-åsidosättas samtliga därom. Iägare är ettense varsom
tillvinst kan värdeövetföringarhet syftar till bereda aktieägarnaatt

följerbeslutas aktieägarna samfällt.aktieägare endast Detän avannan
bolagsorganen inte får beslutaden grundläggande regeln att omav

främmande för bolags-eller företa transaktioner uppenbarligen ärsom
bolaget överförasyfte. aktieägarna kanverksamhetens Om är ense

inte striderutomstående, länge transaktionenekonomiska värden till så
intresse. Somde regler uppställda i bolagsborgenäremas ettärmot som

gällersamfällt aktieägarbeslutbegränsat undantag från kravet att
vissahar underoch i viss utsträckning styrelsen, rättstämman, att

jämför-eller därmedförutsättningar besluta gåva till allmännyttigtom
ligt ändamål.

ordinariefattasBeslut vinstutdelning kan enligt gällande pårättom
resultaträkningenbolagsstämma, i anslutning till fastställandet avsom

skyldig besluta dispositioner bolagetsoch balansräkningen är att om av
beskedförarbeten i dag entydigtresultat. Varken lagtext eller någotger

vidbesluta vinstutdelninghuruvida det också tillåtetär att omom
regle-Kommittén föreslår aktiebolag ibolagsstämma. attextra en ny

hålls efter denring uttrycklig möjlighet stämmaatt extra somges
räkenskapsårets utgång, beslutaordinarie innanstämman ommen

fritt kapital enligt den fastställda balansräk-utdelning eget senastav
ningen efter avdrag för vad redan har delats därav, s.k. efterut-utsom
delning.

föreslår inte bestämmelser förskottsutdelning.Kommittén några om
i intresse uppställda, förbudetDet nuvarande, borgenäremas att ut-

betala avseende räkenskapsår för vilket årsredovisning inte fast-vinst
ställts bör bestå.

fattas majo-Beslut vinstutdelning bolagsstämman med enkelavom
avskaffas.ritet. Kommittén föreslår styrelsens Minoritetenvetorättatt
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likhetsprincipen,grundläggandesammanhanget denskyddas i somav
tillaktie berättigaraktie förhållande tillinnebär varje i ettatt annan

inte följerutdelning,vid utbetalninglika belopp annatstort avomav
tillolika slag med olikaaktierföreskrift i bolagsordningen rättavom

egendomVid utdelningvinst.andel i bolagets än pengarav annan
tillvarje aktie berättigarlikhetsprincipeninnebärsakvärden att egen-

olikafinns aktier meddet inte i bolagetvärde,dom lika stort omav
beredautdelningsbeslutfattafår inteStämman är ägnat atträtt. ett som

för bolagettill nackdeleller vissa aktieägarefördel vissotillbörlig
eller aktieägare.annan

Borgenärsskyddet

principen bolagetborgenärsskyddsregler vilarAktiebolagslagens att
dessskall ha tillgångarmarginalalltid med viss motsvararsomen

iaktiekapital och vadbolagetsskulder. Marginalen utgörs somav
bokfördakapital.bolagets bundna Detövrigt betecknas egnasom
bokfördatill minst bolagetsskall uppgåbolagets tillgångarvärdet av

Är falletdettadet bundna kapitalet.plusskulder och avsättningar egna
får dela vinstBolaget intekapitalet täckt.bundnadet utsägs varaegna

fullskulle finnasomedelbart efter åtgärdenintedettill aktieägarna, om
beloppsspärren.kapitalet, den s.k.bundnatäckning för det egna

såvitthar emellertid lagtextenlydelsenuvarandelagensI avser
andra, fria,från denutgårutformats påvinstutdelning sättett som

utdelningför förbjudaställetkapitalet. Idelen det att avegnaav
överskrida bolagetsinte fårföreskrivs utdelningkapitalbundet atteget

längeproblem såvållar ingavalda skrivsättetfria kapital. Detegna
omfattandeupphov tillhar givitutdelningfråga iär menpengar,om

sakvärden. Påvid utdelningtolkningsproblem sätt somsammaav
bestäm-aktiekapitalet börnedsättningi frågaredan falletär avom

överförafårbolaget inteutformas såregleringmelsen i atten ny
belopputomstående medtill aktieägarna eller någon änvärden större

efterkapitaletför det bundnafull täckningdet finns över-att egna
moti-aktieägareomfatta andraUtvidgningen tillföringen. änävenatt

tillprincip likgiltigtidet för bolagsborgenärema äratt vemveras av
bolagetskall kunna litaFordringsägamavärdeöverföringen sker. att

aktiekapital,nedsättningbestämmelserlagensinte iakttautan att avom
likvidationsreglerna beslutaröverkursfond ellerellerreservfond om

finnsmedför det inte längrevärdeöverföring,formnågon attsomav
kapital.bundnafull täckning för bolagets egna

vidarevinstutdelningsutrymmetbegränsasEnligt gällande rätt av
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kravet på till reservfonden. åretsAv nettovinst skall, efteravsättningar
förlusttäckning, tio till reservfond till dess denna,avsättasprocent
tillsammans med eventuellt förekommande överkursfond, tilluppgår 20

aktiekapitalet. Kommittén reglerna fortlöpandeprocent attav anser om
avsättningar till reservfond föråldrade och föga rationella. förslagetIär
har därför inte upptagits någon motsvarande bestämmelse.

syfte förhindral moderbolag i koncern delar vinsteratt att ett uten
inte vinster för koncernen helhet, har moder-motsvarassom av som

bolag traditionellt varit underkastade dubbel begränsning i vinstut-en
delningshänseende. Moderbolag har inte fått dela vadänut mer som
redovisats utdelningsbar vinst enligt bolagets balansräkning,som egen

inte heller den utdelningsbara vinsten för koncernenänmen mer som
helhet. fastställa utdelningsutrymmet iFör det avseendet haratt senare
moderbolag till helt nyligen generellt skyldigavarit kon-upprättaatt
cemresultat- och koncembalansräkning, vari interna för-vinster och
luster interna fordringar och skulder eliminerats.samt

den årsredovisningslagen,I trädde i kraft år infördes1996,nya som
vissa undantag från skyldigheten koncemredovisning förupprättaatt
moderbolag i underkoncemer. samband därmed ändrades aktiebolags-I
lagens vinstutdelningsregler det den dubbla utdelnings-sättet att

avskaffades för moderbolag inte själva skallspärren upprättasom
koncernredovisning. innebär vissa moderbolag uttryckligenDet äratt
underkastade dubbel utdelningsbegränsning, medan andra inte ären
det. Redan detta frågan den dubbla utdelningsbegränsningenreser om

huvud skall behållas. Därtill kommer Redovisningskom-över taget att
Översynmittén i betänkandet redovisningslagstiflningen SOUav

föreslagit moderbolag1996:157 i mindre koncerner skallävenatt
undantas från skyldigheten koncernredovisning. Vidupprättaatt ett
genomförande Redovisningskommitténs förslag i denna del skulleav
ytterligare betydande antal moderbolag hamna utanför den dubblaett
utdelningsbegränsningen.

Med hänsyn till den skisserade utvecklingen och med beaktande av
rättsläget i andra europeiska länder föreslår kommittén den uttryck-att
liga kopplingen mellan vinstutdelningsutrymmet i moderbolag och
koncemredovisningen avskaffas. Vinstutdelningsutrymmet bör i lagen
bestämmas på och för alla moderbolag, nämligen medsättett samma
utgångspunkt i moderbolagets balansräkning. Därutöver bör allaegen
moderbolag framgent skyldiga inom för den s.k.även attvara ramen
försiktighetsregeln beakta den samlade ekonomiska ställningen i kon-

cernen.
Till komplettering det grundläggande borgenärsskydd följerav som
kravet full förtäckning det bundna kapitalet enligtgäller i dagav
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den s.k. försiktighetsregeln vinstutdelning inte får ske med såatt stort
belopp, utdelningen med hänsyn till bolagets eller koncernensatt
konsolideringsbehov, likviditet eller ställning i övrigt står i strid med
god affarssed.

Kommittén föreslår försiktighetsregeln i fleraatt stramas upp av-
seenden. Enligt kommittén bör bestämmelsen för det första utformas så

det klart framgår den skall tillämpas inte endast vid vinstutdel-att att
ning, vid formvarje värdeöverföring, till aktieägare ellerutan av

Såväl vid forrnenliga icke fonnenliga värdeöverföringar tillannan. som
aktieägare liksom vid värdeöverföringar till utomstående skall pröv-en
ning den tilltänkta transaktionen ske försiktighetsregeln.motav

En ofta påtalad svaghet i den nuvarande bestämmelsen hänvis-är
ningen till affárssedgod den vilken tilltänkt vinstut-motsom norm en
delning skall Någon affárssed har inte utbildats och beskrivitsprövas.
på området under de tjugo år bestämmelsen varit i kraft. Kom-som
mittén föreslår därför kopplingen till affärssedgodatt utmönstras.
Bestämmelsen bör i stället utformas så värdeöverföring får skeatt
endast i den mån det hänsynmed till bolagets och, bolaget ärom
moderbolag, koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i
övrigt framstår försvarligt. bör bestämmelsenDet också framgåsom av

det handlar allsidig bedömning bolagets ekonomiskaatt om en av
ställning med beaktande verksamhetens omfattning och risker.art,

särskild frågaEn hur borgenärsskyddsreglema skall tillämpas vidär
värdeöverföringar sker med egendom sak-änsom annan pengar
värden däroch det bedömda marknadsvärdet egendomen överstiger
dess bokförda värde. den föreslagnaAv lydelsen den centralanya av
borgenärsskyddsregeln, nämligen det efter värdeöverföringen skallatt
finnas full täckning for bolagets bundna kapital, följer det ärattegna
de i bolaget, omedelbart efter värdeöverföringen kvarvarande nettotill-
gångamas bokförda värde skall läggas till grund för bedömningensom

huruvida sakutdelningen inkräktar bolagets bundna kapital.av egna
En traditionell utdelning egendom förutsätter alltsåänav annan pengar

bokfört värde på kvarvarande nettotillgångar täcker det bundnaatt
kapitalet. avyttring bolagetEn tillhörig egendom helt ellerav som
delvis det bundna kapitalet förutsätter, den skallmotsvarar egna om
ske vederlag understiger marknadsvärdet egendomen,mot ett som

bokfört värde på kvarvarande nettotillgångar och vederlaget i frågaatt
tillsammans bolagets bundna kapital.motsvarar

Att överföring sakvärden inte inkräktar det bundnaen av egna
kapitalet emellertid inte tillräckligt för den skallär bolagsrätts-att vara

Överföringenligt tillåten. måste också försiktighetsregeln,prövas mot
kräver bolaget efter värdeöverföringen har ekonomiskattsom en
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likviditet ochkonsolideringsbehov,tillställning med hänsynsom
försvarlig. ligger i sakensövrigt Detbolagets ställning i natur attär

marknads-under beaktandebehövaprövningen kanden göras av
och skulder.bolagets tillgångarvärdena

vidskall användassjälvklarhet marknadsvärdenvidareDet är atten
marknadsvärdetberäknadedvs. detlikhetsprincipen,tillämpning attav

medför varje aktiemåste likaöverförda egendomenden stortvara
bolagsordningen eller aktieägarnaföreskrivs imindre ärannat omense

fördelning.en annan

värdeöverföringarvid olagligaRättsföljdema

vinstutdelningsreglema skalli strid medtill aktieägarnaUtbetalning
i vissBestämmelsentill bolaget.gällande återbärasenligt rätt anses

tillolaglig utbetalningtillämplig påutsträckning analogt änannanvara
aktieägare.

rättstillämpningeniförutsägbarhetkravetKommittén attmenar
hän-lagtillämpning i dettaanalogfortsatt förlitantalar emot enen

borgenärsskyddsregelncentralaförslaget denlinje medseende. I att om
tillämplig påuttryckligenkapitalet skallför det bundnaskyddet göras
utomståendeockså tilltill aktieägarevärdeöverföringar inte bara utan

kommittén tillämplig pårättsföljdsbestämmelsenföreslår också görsatt
utomstående.aktieägarevärdeöverföringar till såväl som

kommitténinnebörd föreslårBeträffande rättsföljdens attnärmare
ersättningsskyldighet. Somsjälvständigbestämmelsen utformas som en

med lagensbolaget i stridtill vilkenutgångspunkt bör och envar
skyldigvärdenöverfört ekonomiskavederlagsfrittbestämmelser vara

oberoendebelopp,med motsvarandetill bolagetbetala ersättningatt av
ellerformenligt stämmobeslutvärdeöverföringen grundas ettom

tillkommit sätt.annat
utbetal-i gällandeföreskrivsTill skydd för aktieägarna rätt att om

återbäringsskyl-vinstutdelning,formning har skett i är mottagarenav
utbetal-inseeller bortvisar han insågdig endast bolaget attattom

naturligtfinner detKommitténaktiebolagslagen.ningen stred attmot
sker iutbetalningar till aktieägarnaanlägga synsätt somsamma

reservfondenaktiekapitalet,nedsättningform vidåterbetalning avav
likvida-bolagetsutskiftning videller eller i formÖverkursfonden, av
utbetal-frågavinstutdelning,beträffandetion. här, liksomDet är om

bolagsstämmaförfarande beslutasningar lagen anvisati ettsom av
detåterbetalning vid nedsättningoch fall såvitti vart avavsersom,

uppfattaskanmånga gångerbundna för aktieägarnakapitalet, ettsom
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substitut för vinstutdelning. Kommittén föreslår bestämmelsenatt
utformas i enlighet härmed.

värdeöverföring från bolaget till aktieägarna inteEn som avser
återbetalning i samband med nedsättning det bundna kapitalet ellerav
utskiftning vid likvidation och inte formenlig vinstutdelning,utgörsom
kan lagligen genomföras endast aktieägarna Sker värde-ärom ense.
överföring enhälligt aktieägarbeslut, fråga olagligärutan ett om en
värdeöverföring medför ersättningsskyldighet. falletDetsamma ärsom

aktieägarna enhälligt beslutat värdeöverföringen, beslutetom om men
inkräktar borgenärsskyddet. Rättspraxis visar godtrosskyddpå att ett
med analog lagtillämpning kan komma i fråga vid sådan s.k.även
förtäckt vinstutdelning. Kommittén såväl säkerheten i omsätt-attmenar
ningen kravet på förutsägbarhet talar för detta godtrosskyddattsom nu
lagfásts. ligger i sakens det vid värdeöverföringar dettaDet natur att av
slag aktiv deltill aktieägare i bolagets skötsel sällan tordetarsom
finnas förnågot god Med lagfäst godtrosskydd förutrymme tro. ett
aktieägare inte komma i fråga för utomståendekan än ävenannat att
lägga fast godtrosskydd i lagen. säkerhet i omsättningenKravetett

sig här gällande med styrka.gör ännu större
stadgas för den brist kan uppkommaI gällande rätt ett ansvar som

vid återbäring olaglig utbetalning. s.k. bristtäckningsansvarDettaav
kan gällande styrelseledamot, verkställande direktör, revisorgöras mot

hänseendeoch aktieägare. objektivt krävs för medverkan tillI ansvar
beslutet olagliga utbetalningenden eller verkställande därav ellerom

fastställande for liggandetill upprättande eller till grund beslutetav en
subjektivt hänseendeoriktig balansräkning. krävs för styrelseledamot,I

verkställande direktör uppsåt eller oaktsamhet och föroch revisor
aktieägare uppsåt eller oaktsamhet.grov

omfattningframgår andra i viss kanrättspraxisAv ävenatt personer
bristtäckningsregeln.bli ersättningsskyldiga analog tillämpningmed av

komma i fråga för denSålunda bristtäckningsansvar kunnaettsynes
frånmedverkan väsentligen består i han någonär mottagare,attvars

härrör från olaglig utbetal-återbäringsskyldig, någotärsom som enav
ning, förutsatt hade vetskap sistnämnda förhållande.att mottagaren om

sakfrågan ochKommittén har ingen uppfattning i attmenarannan
detmedverkansansvaret komma till uttryck i lagtexten, så klartbör att

medverkarframgår eller tillvilka risker den löper sättett annatsom
olagliga utbetalningar.

förhänseende skall krävas utomståendeVad i subjektivt attsom
skall bristtäckningsskyldiga måstekunna bli avgöras avväg-genom en

aktieägarintressenning borgenärs- ochmellan å den sidan de somena
bristtäckningsansvaret skydda och å den andra sidan hänsynenär avsett
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sådan avvägning kom-omsättningen. Vidtill säkerheten i menaren
mindre restriktiv vadskäl någotmittén det finns änattatt somvara
domstolen begränsathittillsvarande praxis därföljer Högsta ansvaretav

mening börmedverkan. Enligt kommitténstill uppsåtlig ettatt avse
oaktsamhet.fråga vidkunna komma ibristtäckningsansvar även grov

deoch andra krävasbetalningsmottagarebör dock inte görDet attav
i visst hän-huruvida deras medverkanundersökningarlångtgående om

värdeöverföring.medverkan till otillåtentänkas innefattaseende kan en

Lån m.fl.till aktieägare

aktie-lämna penninglån tillgällande inteAktiebolag får enligt rätt
i bolaget ellereller verkställande direktörstyrelseledamot annatägare,

Frånnärståendeeller till vissa dessabolag i koncern personer.samma
landstingskommun, tilltill kommun ellerförbudet undantas lån annat

affärsmässigtbolaget ingår,vilken det långivandeföretag i koncern i
medlån till aktieägarerörelsebetingade lån till gäldenärens samt

Låneförbudetbegränsade aktieinnehav i bolaget.storleksmässigt äger
ställande säkerhet.motsvarande tillämpning av

betydande1970-talet, itillkom i börjanLåneförbudet, äravsom
tilllagstiftarens ambition kommaresultatutsträckning rättaattett av

oftafåmansbolagaktieägare iskattemässiga problemetmed det att
och därmed skötför sin privata konsumtionlånade från bolagetpengar

böruppfattning aktiebolagslagenKommitténsbeskattningen. är attupp
lån frånskattemässiga hänsyn. Reglerutformas närmareutan om

bolagsorganen böroch ledamöterbolaget till aktieägarna ses som enav
bärande tanken i reglernakapitalskyddsregler och dendel lagensav

förförsvaga skyddetsådana lån riskerarbör förbjuda attatt somvara
nuvarandeföreslår därför detborgenärskollektivet. Kommittén att

aktiebolag fårbestämmelse innebördlåneförbudet ersätts attavav en
personkretsen under förutsättningtill den aktuellalämna penninglån att

vinstutdel-betalas i formmedlen skulle ha kunnatde utlånade ut av
ställs för lånet.betryggande säkerhetning och att

bland övrigainordna lånereglemaMed kommitténs förslag att
det sigsärskilda skattemässiga hänsyn ställerkapitalskyddsregler utan

låne-straffsanktionen och i stället sanktioneranaturligt övergeatt
kapitalskyddsregler.övrigareglerna väsentligenpå sättsamma som

återbetalasolagligen lämnat lån skallKommittén föreslår därför ettatt
insåg eller bort inse det olagligt.bolaget låntagarenvisar attatt varom

Straffsanktionen föreslås upphävd.
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Summary

rulesCapital protection

aktiebolagfeature of the CorporationThe distinguishingmain
thepersonally liable forits shareholdersSwedish that notare

claimedthe company’s capital becompany’s obligations. Only can as
therefore containsSwedish Companiesliabilities. The Actforpayment

createdcorporation’s capitalguaranteeing thatnumber of rulesa a
subsequently reduceformed and that doeswhen the corporation not

so-calledcompensation theits liabilities withoutits increaseassets or
Capitalentitled Corporaterules. itscapital protection In report

CommitteeAktiebolagets kapital, 1997:22, the Company LawSOU
andforming companies and increaseshas proposed provisions onnew

this the Committeereductions of share capital. In report, newproposes
fromtransfersand other valueprovisions profit distributions aon

others.its shareholderstocompany or
reduction of,of, increase andthe andwith the rulesAs paymenton

makequestion have theirshare capital, the rules topurposeasnow
permittedformsobtain capital. Rules theeasier for companies to on

insightshareholdersfor value transfers from the guaranteecompany
benefit thecapital utilized, which willinto, and how,a say

fromobtain capitalavailable theopportunities to tocompany
of such value transfersshareholders. Limitations the create aon scope

possibilityform and thus theof protection for the company’s creditors
for lower thanthe obtain debt financing coststo atcompany

limitationsotherwise could. Another function of theseimportant to
other unagreedindirect creditors with claims for damages andprotect

claims.
from theThe forms of value transfersrules the permittedon

of shareholders anddesigned safeguard the intereststocompany are
therefore, shareholders, bewith other rules that protect mayas
disregarded apply theall the shareholders decide. This does tonotso
rules decidethat limit the of value transfers shareholders may on.scope
These so-called creditor protection rules mandatory. They notmayare
be disregarded all the shareholders unanimous agreement.even are

shareholderthird of rules which be described eitherA cannotgroup as
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ofpertain the delegationprotection rulesprotection creditor toor
These rules also mandatory.entities.authority between corporate are

transfers shareholdersof valueformsAcceptable to or
others

involve correspondingfrom theValue transfers toassetsmaycompany
nonrestricted shareholders’ equity.restricted its Assetscompany’sthe or

accordancerestricted equitycompanyscorresponding theto may,
onlyCompanies be claimedprovisions of the Act,mandatorywith the

shareof reduction of theshareholders therepayment to case aas
distributionwellpremiumcapital, statutory reserve, as as aorreserve

company’s liquidation.with theconnection
equity becompany’s nonrestrictedcorresponding theAssets to may

parties. Theshareholders thirdtransfersthrough valueclaimed to or
profitshareholderssuch value transfersform forprescribed to a

ofthe interestsdesignedrequirementsdistribution. The to protectare
shareholdersdisregarded all thebeshareholders and aremay

profit for itsbusinesswhoseIn to generateagreement. acompanya
only beothers than shareholderstransfersshareholders, value to may

follows from thisof the shareholders.unanimousdecided by votea
undertakedecideentitiesthatbasic rule notcorporate on ormay

companys mission. If theunrelated theclearlytransactions that toare
parties,transfer value thirdtheshareholders tocompany mayagree,

safeguard theviolate the rules thattransaction doesprovided the not
ofrequirementlimited exception thecreditors.of Oneinterests to a

the general meeting, andwhenshareholderunanimous tovote a
certainhas the right underboard of directors,thecertain extent

with similargift that benefits the publiccircumstances presentto or aa
purpose.

generaldistributions be made by theprofitdecisionslaw,By mayon
ofwith the adoption the incomeconnectionmeeting, which in statement
the disposition of theobligated decidesheetand balance to on

legal doctrine today providelawsprofits. Neithercompany’s current nor
distributions be decided byprofitwhetheruniform to mayanswer asa

Committee that themeetings. Thegeneralextraordinary newproposes
opportunity decidebe given thecorporationsregulations, attoexpress

alter annual meeting butmeeting held thegeneralextraordinaryan
nonrestrictedoffiscal distributionsof thebefore the conclusion year on

after deductingbalance sheetthe adoptedaccordingequity to any
additionaldistributed, so-calledalready beenhavethatamounts amay

distribution.
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The Committee proposing provisions advancenot any on
distributions. The restriction, which safeguards the interests ofcurrent
creditors and prohibits the distribution of profits for fiscal ina year
which the annual has been adopted, should remain force.report not

Decisions profit distributions require majority of thevoteon a
general meeting. The Committee that the board of directors’proposes

right connection with decisions profit distributions beveto on
abolished. Minority interests protected this by theare case
fundamental principle of equality, which that share,states every
relation other shares, entitled equal portion of dividendto to an

unless there provision the company’s articles ofpayments, a
association shares of different classes with different rights sharetoon

the company’s profits. the ofIn distributions of otherpropertycase
than real value, the principle of equality that each sharemoney means

entitled of equivalent value, unless the hasto property company
different classes of shares. The general meeting decidenotmay on a
distribution that unfairly benefits shareholders theatone or more

of the other shareholders.expense company or

Creditor protection

The rules creditor protection the Companies Act thereston on
principle that the always maintain correspondingmust assetscompany
by certain itsmargin liabilities. The margin made of thetoa up
company’s share capital and other restricted equity. The book value of
the company’s be less than its reported liabilities andassets notmay
provisions, plus restricted Ifequity. its restricted equity consideredso,
covered. The distribute profits shareholders unlessnot tocompany may

immediately thereafier fullhas for its restricted equity.coverage
However, its wording with profit distributions,current respect to

the law elaborated based the other, nonrestricted portion ofon
shareholders’ equity. Instead of prohibiting distributions of restricted
equity, that distributions exceed the company’sstates notmay
nonrestricted equity. The wording that chosen does notwas cause any
problems far cash distributions concerned. On the other hand,as as are

has caused considerable interpretation problems with respect to
distributions of real value. alreadyAs the with reductionscase
share capital the provision the regulation should be designednew
such that companies transfer shareholders othernot property tomay or
third parties larger than be fully covered by theirat amounts can
restricted equity following such transfer. The inclusion of othersa
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irrelevantfact thatby themotivatedshareholdersbesides
thewhomcompany’s creditorsofstandpointthefrom toprinciple a

willassured that thefeelshouldCreditors nottransfer made. company
comply with thetransfer that doesform of valuedecide notanyon

capital, thesharereductionsprovisionsAct’s statutory orreserveon
forfulllonger hasof whichresultpremium coveragenoreserve, as a

equity.restrictedits
thelimited bydistributions alsoprofitlaw,According currentto are

of theTentheallocationsofrequirement percentstatutoryto reserve.
forwardbroughtlossesdeductingaftertheprofit fornet anyyear ——

togetheruntil thistheallocatedshall be statutoryto reserve,reserve,
capital.of the share20premiumwith percentamounts toreserve,any

theallocationsrepeatedrulesthat theCommittee toThe onmeeans
similarConsequently,illogical.andantiquated nostatutory reserve are

proposal.included thehas beenprovision
fromoftheTo corporateparentprevent groupacompany

of theprofitsthedisproportionateprofitsdistributing to group as a
twofold limitationsubjecthave beencompanieswhole, to onparent a

permittedbeenhasdistributions. toprofit A notparent company
itsaccordingdisposable profitsreportedthethandistribute to ownmore

of theprofitsdisposablethan theandsheet,balance not asgroupmore
the latterdistribution limitdetermine parentwhole. To case,aa

obligatedhave beengenerallyrecentlyuntilcompanies to preparevery
balance sheetconsolidatedandconsolidated income statementa

receivableswell intra-groupand losses,gainsintra-groupwhich asas
eliminated.and liabilities, are

addedeffect 1996intothatActAnnual AccountsThe wentnew
from havingsubgroupscompanies offor toexemptionscertain parent

profitrulestime, thetheconsolidated Ataccounts. onsameprepare
twofoldabolish thechangedCompaniesthe Actdistributions towere

theirwhich docompanieslimit fordistribution notparent ownprepare
companiesthat certainThisconsolidated parentaccounts. aremeans

while otherslimit,distributiontwofoldsubject not.expressly to area
distributiontwofoldthequestion whetheritself raises theThis

Reviewentitled,retained.should be Moreover,limitation reporta
Översyn redovisningslagstiftningen, SOULegislationAccountingof av

companiesproposed thatCommitteeAccountingthe1996:157, parent
obligationfrom theshould also beof small toexempt preparegroups

Committee’sAccountingof theIf thisconsolidated aspectaccounts.
wouldcompaniesconsiderablyadopted,proposal parent nomore

limitation.distributiontwofoldface thelonger
otherlegal practiceanddevelopmentsexpectedoflightIn
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European countries the Committee that the explicit connectionproposes
between profit distribution ceilingthe and theparenta company

abolished.consolidated be The profit distribution ceilingaccounts
should be stipulated by law the for all companiesparentsame way

based the company’s sheet.namely, balanceparenton own—
all companies should still be obligated within theFurthermore, parent

framework of so-called prudence rule thethe take into accountto
overall financial position of the group.

fromaddition the basic protection afforded creditors stemmingIn to
alsothe requirement of full for restricted equity, therecoverage

profitso-called prudence rule that stipulates thatcurrently a a
distribution high that its view of thebe innot payment,may so

consolidation liquidity financial positioncompany’s group’s needs, oror
practices.other generally accepted businessrespects, contrary toruns

tightenedCommittee that the prudence rule beThe proposes
of allfirstAccording the Committee, the provisionseveral torespects.
profitonlyshould worded such that clearly appliesbe tonota way

shareholdersdistributions, but form of value transfer,to to orany
transferswellothers. Conventional unconventional value toasas

bealwaystransfers third shouldshareholders and value partiesto
the prudence rule.evaluated in relation to

itsprovisionweakness often cited with theOne respect to current
againstaccepted business thereference generally practicesto normas

Generallyexamined.which intended profit distribution should bean
promulgatedandbusiness practices have been elaboratedaccepted not

Theeffect.during thethe that provision has beentwenty years
generallywiththerefore that the connectionCommittee proposes

shouldprovisionaccepted business eliminated. Instead, thepractices be
permittedbebe elaborated such that value transfers would only

theand,of company’sprovided they defensible view theare —
needs,group’s consolidationtheparent company,company a —

liquidity financial position other respects.or
should becreditor rulesspecific question how protectionOne

theother than value, whereof realapplied transfersto property money
exceeds its book value.of theestimated market value property

protectionof the basic creditorwordingfollows proposedfrom the new
restrictedtransfer the companysvalueafter suchrule namely, that a-

of thethe book valuethatcoveredstill be fullyequity must -
transferafter the valueimmediatelyin theremaining net assets company

whether the valueevaluationbasis forthat should the anasserve
conventionalrestricted equity. Acompanysdistribution infringes theon

the bookrequires thatthusdistribution of other thanproperty money
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value of the remaining restricted equity. The disposalnet assets cover
of corresponding wholly the restrictedproperty part toorcompany
equity compensated below the market value of theat property --

of the remaining therequires that the book value andnet assets
thecompensation question together match companys restricted

equity.
that transfer of real value does infringe theMerely the fact nota on

however, for be permissiblerestricted equity enough, tonot on
belaw grounds. The transfer also evaluated against themustcompany

that the following the valueprudence rule, which requires company,
financial position of itstransfer, left defensible viewa

Obviously,consolidation needs, liquidity position in other respects.or
the basis of the ofsuch evaluation should be made market valueonan

the companys and liabilities.assets
market values should be used when applyingalso obvious that

the equality principle, i.e. that the estimated market value of the
transferred be equivalent for share, unless otherwiseproperty must every
prescribed the companys articles of association the shareholdersor
have agreed another distribution.to

unlawful transfersLegal ramifications of value

profit should, byshareholders that violate distribution rulesPayments to
law, certain the provisionbe refunded the To extent,to company. a
considered applicable analogous unlawfulto payments toan manner
others than shareholders. The Committee that the requirementmeans

certain degree of predictability precludes thethat laws be applied with a
analogous application of the law in thiscontinued reliance on an

proposal that the principal creditor protectionline with theInrespect.
expressly value transfersrule restricted equity should apply toto protect

alsoshareholders but also third parties, the Committeeonlynot to to
ramifications valuethat the provision legal also applies toproposes on

transfers shareholders and third parties.to
With the precise legal ramifications, the Committeerespect to

that the provision be designed independent compensationasproposes an
obligation. Essentially, each and whom the hastoeveryone company
transferred without full compensation should be obligatedproperty to

the by corresponding regardless ofcompensate amount,company a
whether transfer the result of conventional decision of thethe was a

anothergeneral meeting decided in manner.or was
shareholders, law prescribes that hasTo protect current paymenta
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been form ofmade in the profit distribution, the recipient obligateda
refund the only the show that the recipientto company company can

realized factignored the that the violated the Companiespaymentor
The Committee thatAct. only logical that the line ofmeans same

reasoning be applied shareholders the form ofpayments toon
from reduction of the share capital,repayments statutorya reserve or

premium the form ofin distribution connection with thereserve, or a
company’s liquidation. Here, with profit distributions, questionas a
of decided by the general meeting accordance withpayments
procedures prescribed by law and which, least far ofat repaymentas as
reductions restricted equity concerned, times beare many may
perceived by shareholders substitute for profit distributions. Theas a
Committee that the provision be elaborated accordingly.proposes

transfer fromA value the its shareholders relatedto not tocompany
in connection with reductions restricted equityrepayments or a

distribution connection with liquidation and which does nota
profitconstitute conventional distribution by law beonlya can

implemented all of the shareholders decide. If the value transferso
made without unanimous shareholder consideredsupport, an
unlawful transfer that carries with compensation liability. The same

the shareholders unanimously the transfervalue buttrue toagree
their decision violates the creditor protection rule. Legal practice shows
that good faith protection with analogous legal application alsomay

the ofinto question in so-called veiled profit distributions.come case
The Committee that due the need safeguard the interests ofto tomeans
third ofparties and the requirement predictability, this good faith
protection should be embodied the law. Obviously of valuecases
transfers of this shareholders activelywho take in thetype to part
company’s there should rarely be leeway for faith.goodmanagement,
If good faith protection shareholders stipulated thereby law,to can
be question that similar protection should be afforded third parties.no

the requirement that the interests of thirdHere, parties also be protected
manifest.even more

law imposes liability forCurrent shortfall that arises thea any
of unlawful This so-called shortfallrepayment payments. coverage

liability apply members of the board of directors, the managingtomay
director, auditors shareholders. objective standpoint, liabilityFromor an
requires participation in the decision the unlawful itspaymenton or
implementation, the preparation adoption of incorrect balanceor or an
sheet basis forthat served the decision. Subjectively, intentas a or
negligence proved thebe of members of the board, themust case
managing and auditorsdirector intent negligence in theor or gross case
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of shareholders.
that other individuals certainLegal practice also shows to extenta

with analogous application of thebe liable for compensation anmay
would that liability couldshortfall rule. Thus, suchseem acoverage

of being thewith those whose participation consists largely recipientrest
offrom who bears liability somethinganother repaymentparty

hadfrom unlawful provided the recipientstemming payment,an
aforementioned relationship. The Committee hasknowledge of the no

the requirement ofobjection this legal precedent. However,to
indicate thatthe application of the law wouldpredictability in toseem

this should also be stipulated bythe liability of third parties respect
for example, third parties should be ablelaw. with shareholders,As to

of liability they risk theunderstand directly from the the law thetext
participate unlawfulthey another payments.event orone way

of third be liablesubjectively requiredWhat party toto cover aa
through balance between, theshortfall be detenninedmust onea on

shortfalland shareholders which thehand, the interests of creditors
considerationintended and the otherliability to protect, oncoverage

of When balancing suchsafeguarding of the interests third parties.to
of Committee,there good the opinion theconsiderations, reason,

would Therestrictive than legal precedentbe somewhat less suggest.to
of intentionallimited the liabilitySwedish Supreme Court to cases

that such liability could alsoparticipation. The Committee means a
recipients and othersapply negligence. However, paymentto gross

perform extensive investigationsexpected haveshould be to tonot
could involve participationwhether their participation certain respects

illegal value transfer.an

shareholders,Loans etc.to

cash loanslaw, corporationsAccording not grant tocurrentto may
of theboard members the managing directorshareholders, companyor

closely associatedcertainanother the toor company same group or
of loans municipalitiesindividuals. Exemptions apply the tocase or

the lendingcouncils, other companies thecounty same group as
debtor’s and loansloans for business toreasons a companycompany,

the limited size.shareholders whose shareholdingsto company are
fumishing of security.The loan restrictions apply correspondingly theto

legislators the early 1970’sThe loan restrictions adopted bywere
time wherebymainly alleviate problem prevalent theto tax ata

often fromof closely held companies borrowedshareholders money
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thereby deferred taxation.consumption andcompanies for privatetheir
Companies should be designedthat theThe Committee’s opinion Act

loans fromRulesconsiderationwithout to tax aonconsequences.
officers and directors should beshareholders,itsto seen ascompany

fundamentalprotection rules, and theAct’s capitalof thepart
that riskbe prohibit such loansrules shouldconsideration the to

Committeecreditors whole. Thefor theprotectionweakening as a
replaced byrestrictions bethe loanthattherefore current aproposes

thecash loanscorporationsstating thatprovision tograntmay
havefunds that lent couldprovided that thequestionindividuals are

satisfactoryand thatof profit distributionthe formbeen be paid inout a
furnished for the loan.security

the loan rules withinproposal incorporateCommittee’sGiven the to
theirconsiderationwithout specialprotection rulesthe other capital to

penaltyabolish thenaturalwould currenttotax seemconsequences,
othertherules essentiallysanction the loanand instead way assame
loantherefore thatCommitteerules. Thecapital protection aproposes

that therepaid theunlawfully begranted must provecompany can
unlawful.fact that Asdisregarded therealizedborrower wasor

be abolished.penalty wouldproposed, the current

Effective date

into effectprovisionsthat theThe Committee ongonewproposes
2000.January
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Författningsförslag

Förslag till

ändringLag i aktiebolagslagen 1975:1385om

Härmed föreskrivs i fråga aktiebolagslagen 1975:1385,om
dels kap. 8 8 kap. kap.7 25 10 kap. kap.5 ll 5 12att

6 16 kap. och kap. skall ha följande23 1 § lydelse,
dels rubriken till kap. skall lyda10 Nedsättning aktiekapitaletatt av

m.m.,
dels i kap. skall införas10 paragraf följande lydel-28att en ny av

se.

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

7 kap.
8

Om behörigt anspråk fondaktie inte har framställtspå inom fem år
från registreringen emissionsbeslutet, kan styrelsen denav anmana

underrättelseberättigade aktien med han förloraratt ta ut attom annars
den.

Anmaningen skall sändas till den berättigade, hans ochom namn
adress kända för bolaget. fall skall kungörasI anmaningen iär annat
Post- och Inrikes Tidningar och, i privat aktiebolag, den eller deett
ortstidningar styrelsen bestämmer eller, i publikt aktiebolag,ettsom en
rikstäckande dagstidning.

Om den anmanade inte Om den anmanade integör gör
anspråk aktien inom frånpå år anspråk aktien inom år frånett ett

I Aktiebolagskommitténs betänkande Aktiebolagets organisation SOU
1995:44 och Aktiebolagets kapital SOU 1997:22 har föreslagits ändringar i
vissa paragrafer föreslås ändrade i ytterligare något avseende. dettaIsom nu
betänkande redovisas i dessa fall under rubriken Nuvarande lydelse para-
grafens lydelse enligt ochSOU 1995:44 1997:22. Förhållandet klargörs genom

fotnot vid varje paragraf berörs.en som
zNuvarande lydelse enligt kommitténs betänkande Aktiebolagets kapital SOU
1997:22.
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säljassäljas anmaningen, kan aktienkan aktienanmaningen,
förvärdepappersinstitutvärdepappersinstitut för genomgenom

därefterräkning. handärefter hans Omhans räkning. Om han
visar aktiebrev eller lämnaraktiebrev eller lämnarvisar uppupp

ellerfondaktierättsbevisfondaktierättsbevis eller på annatannat
han fåfå styrker sin kansin kan hanstyrker sätt rätt,rätt, utsätt ut

efter avdragförsäljningssummanförsäljningssumman efter avdrag
för kostnaderna för anmaningenför anmaningenför kostnaderna

försäljningen. Beloppochförsäljningen. Beloppoch somsom
för-lyfts fyra år frånfrån för- inte inomfyra årinte lyfts inom

säljningen tillfaller bolaget. Mot-tillfaller bolaget.säljningen
tillbelopp skallsvarande avsättas

reservfonden.

8 kap.
§25

efterstyrelsen månadtid, kanaktie inte betalas iOm rätt an-en
betalningsskyldige.för denförverkadförklara aktierättenmaning

för-meddelande aktierätten kaninnehållaskallAnmaningen, attsom
denrekommenderat brev,sändas medförverkad, skallklaras om

iinfördvid aktieteckningen ellerangivenbetalningsskyldiges adress är
fallanmäld till bolaget, och ieller påaktieboken annatsätt ärannat

bestäm-ortstidningar styrelseni den eller dekungörelse somgenom
sändas till denanmaningen skallunderrättelseEn genast somommer.

förteck-ieller uppdragstagareinförd panthavareför aktien är ensom
ning enligt kap. 154

låtaförverkas någonStyrelsen kan innan aktierätten övertaannan
för tecknade beloppet.och betalningsansvaret detaktien

för-förklaratsför- aktierättenaktierätten förklarats OmOm
övertagitsinteverkad och aktienoch aktien inte övertagitsverkad

fullerlagtnågonerlagt fullnågon annan somavav annan som
för vilkenbetalning, skall den,betalning, skall den, för vilken

aktierätten förverkats,aktierätten förverkats, gentemotgentemot
femtedelförför femtedel bolagetbolaget avsvara ensvara aven

för aktien. Mot-full betalningfull betalning för aktien.
tillbelopp skallsvarande avsättas

reservfonden.

lNuvarande Aktiebolagets kapital SOUbetänkandelydelse enligt kommitténs
1997:22.
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10 kap.
§5

för avsättning till fri fond eller återbetalning till aktie-Nedsättning
får belopp full täckning finns för detinte änägarna större attavse

bundna kapitalet efter nedsättningen. Beräkningen därav skeregna
för nästföregående räkenskapsår, denna fast-enligt balansräkning om

och på grundval de handlingarställs vid stämman, annars av som avses
i 8

Skall återbetalning till aktie- Skall återbetalning till aktie-
ske med belopp ske med beloppöver- ägarna över-ägarna somsom

nominella värde stiger aktiemas nominella värdestiger aktiemas
får får det överskjutande beloppetdet överskjutande beloppet
inte återbetal- inte återbetal-så större änatt attstort varavara

till bolagets ningen med hänsyn till bolagetsningen med hänsyn
och, bolaget moderbolag,eller koncernens konsoliderings- ärom

konsolideringsbehov,behov, likviditet eller ställning koncernensi
strider god afldrssed. likviditet och ställning i övrigtövrigt mot

framstår försvarlig. Därvidsom
skall särskilt beaktas de krav som
verksamhetens omfattningart,
och risker ställer på storleken av
det kapitalet.egna

aktiekapitalet indragning aktierVid nedsättning utangenom avav
överföras tillaktieägarna skall nedsättningsbeloppetåterbetalning till

reservfonden.

Nedsättning reservfond ochav
överkursfond

28
reservfond Nedsättning reservfondNedsättning avav

eller överkursfond får ske enligteller överkursfond får enligt be-
slut ske beslut bolagsstämman förbolagsstämman endast avav
för förlust,täckning av om

förlust, förlusten kan täckas fritttäckande sådan inteav av
kapital,enligt fastställd balansräkning eget

lNuvarande Aktiebolagetslydelse enligt kommitténs betänkande kapital SOU
1997:22.
zNuvarande kommitténslydelse kap. sista stycket enligt betänkande16 4 §av

1997:22.Aktiebolagets kapital SOU
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kan täckas fritt egetsom av
kapital,

ökning aktiekapitaletökning aktiekapitalet avav
fondemis-eller fondemission,nyemission samtgenom genom

sion, eller ändamål, regist-annat om
ändamål, reringsmyndigheten ellerregist- rättenannat om

reringsmyndigheten med motsvarande tillämpningeller rätten av
§16 tillstånd till nedsätt-med motsvarande tillämpning gerav

§ ningen.10 kap. eller tillstånd19 20 ger
till nedsättningen.

11 kap.
§5

får detaktier inte ske med beloppFörvärv större än attav egna
finns full täckning for det bundna kapitalet efter förvärvet. Beräk-egna
ningen därav sker enligt balansräkning för nästföregående räkenskaps-
år, denna fastställs vid den bolagsstämma skall besluta omom som
förvärvet, grundval de handlingar i 16och påannars av som avses

får inteaktier får inte aktierFörvärv Förvärv egnaav egna av
beloppske med belopp för- ske medså större än attattstort

förvärvet hänsyn till bolagetsmed hänsyn till bolagets medvärvet
och, bolaget moderbolag,eller koncernens konsoliderings- ärom

ställning koncernens konsolideringsbehov,behov, likviditet eller i
god afldrssed. likviditet och ställningstrider i övrigtövrigt mot

framstår försvarligt. Därvidsom
skall särskilt beaktas de krav som
verksamhetens omfattningart,
och risker ställer på storleken av
det kapitalet.egna

12 kap.
6

aktie-månader från utgången varje räkenskapsår skallInom sex av
hålla ordinarie bolagsstämma vilken styrelsen skall läggaägarna en

fram och revisionsberättelsen i moderbolagårsredovisningen samt,
koncemredovisningen och koncemrevisionsberättelsen.

Nuvarande lydelse enligt kommitténs betänkande Aktiebolagets kapital SOU
1997:22.
zNuvarande enligt kommitténs betänkande Aktiebolagets organisationlydelse
SOU 1995:44.



FörfattningsförslagSOU 1997: 168 33

Vid skall beslut fattasstämman
fastställelse resultaträkningen och balansräkningen isamt,om av

moderbolag, koncemresultaträkningen och koncembalansräkningen,
dispositioner betraf- dispositioner enligt 16om om

fande bolagets eller förlust kap. 3vinst
enligt fastställdaden balansräk-
ningen,

ansvarsfrihet styrelseledarnötema och verkställande direk-om
tören, samt

i ärende ankommer enligt denna lag ellerstämmanannat som
bolagsordningen.

I bolagsordningen får bestämmas aktieägarna varje år skall hållaatt
ytterligare eller flera ordinarie stämmor.en

16 Vinstutdelningkap. m.m.

frånVärdeövertöring bolaget till aktieägarna

Värdeöverföring från bolaget till aktieägarna, inte sker enligt1 § som
återbetalning vid nedsättning aktiekapitalet,bestämmelserna avom

överkursfonden eller utskiftning vid bolagets lik-ellerreservfonden
föreskrivs vinstutdel-den ordningfår ske endast ividation, som om

ning.

vinstutdelningBeslutsordning vid

vinstutdelning ellerbolagsstämmafattas ordinarie2 § Beslut avavom
underefter ordinariehållsbolagsstämma stämmaextra sam-mensom

denna.räkenskapsårma som

påVinstutdelning ordinarie bolagsstämma

beträffandeskall besluta dispositioner3 § Ordinarie bolagsstämma om
bolagets balansräkningvinst eller förlust enligt den stämmansom
fastställt. med hänsyni förvaltningsberättelsen lämnaStyrelsen skall ett

medtill dispositionerll § andra stycket motiverat förslag till sådana
angivande förekommande kapitaleti fall hur del detstor av egnaav

beror skulderpå vissa i berättelsen angivna tillgångar ellerattsom
upptagits till marknadsvärdet balansdagen eller värderats till balans-
dagens kurs. Föreslår styrelsen i avstämningsbolag vinstutdelningatt
skall ske, skall i kallelsen till lämnas uppgiftstämman avstäm-om
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utbetalning utdelningen.beräknad dag förningsdag och av
Årsredovisningen förekommande fall, koncemredovisningen,ioch,

hållashandlingar skallkopior dessarevisionsberättelse ellersamt av
förebolaget under minst två veckorför aktieägarna hostillgängliga

tillskall sändaskopia handlingarnabolagsstämman. En genastav
postadress. Handlingarnadet och sinaktieägare, begär uppgersom

skall läggas fram stämman.

fortsattförsta stycket skall anstå tillBeslut fråga i 3 §4 § i som avses
tiondelminoritet med minstmajoriteten ellerstämma, avenom en

femskall hållas tidigastsamtliga det. Sådanaktier begär stämma
uppskov intedäreñer. Ytterligareveckor och åtta veckor ärsenast

tillåtet.
tillförsta stycket skall anståi §Om beslut i fråga 3som avses

registreringsmyndig-tillfortsatt styrelsen anmäla dettaskallstämma,
efter detinom fyra veckorheten för Anmälan skallregistrering. göras

beslut fattades.fortsatt stämmaatt om

påVinstutdelning bolagsstämmaextra

skallfråga vinstutdelning,skall5 § bolagsstämmaNär prövaextra om
förslagsställarenväcksförslaget någonstyrelsen eller, av annan,om

friabeträffande den del detdispositionerförslag tillupprätta ett av
finnsfastställda balansräkningenkapitalet enligt den senast somegna

kapital.stämmobeslutet disposition dettakvar efter det senaste om av
för-tillämpas påstycket sista meningenBestämmelsen i § första3

slaget.

Till förslaget skall fogas6 §
anteckningårsredovisningen, försedd medkopia den senasteav

förlust, kopiabolagets vinst ellerbolagsstämmans beslut samtomom
årsredovisningenrevisionsberättelsen för det år avser,av

redogörelse för händelserstyrelsen undertecknad väsent-aven av
årsredovisningen lämna-för bolaget, inträffat sedanlig betydelse som

des, samt
medavgivet yttrande redogörelsenrevisorerna över ut-ett av

talande enligt kap. 2814
till förslaget fogas kopiaförekommande fall skall dessutomI aven

ibolagsstämma efter den 1protokoll stämmaöver som avsessom
årsredovisning.utdelning vinst enligtfrågaprövat av sammaom

hållasangivna handlingarna skallFörslaget och de i första stycket
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tillgängliga för aktieägarna hos bolaget under minst två veckor före
bolagsstämman. kopia handlingarna skall sändas tillEn genastav
aktieägare, begär det och sin postadress. Handlingarnasom uppger
skall framläggas stämman.

första stycket skall tillämpas§ Bestämmelserna i 4 §7 stämma som
i 5avses

vinstutdelning, skalli beslutatHar 5 §stämma som avses om
för registrering dröjsmål och tvåbolaget anmäla beslutet utan senast

veckor från beslutet.

Utdelningsdag

betalning omedelbartförfaller beslutad utdelning till8 § I kupongbolag
tidpunkt får inteeller tidpunkt beslutar.vid den Dennastämmansom

infalla dagen före nästkommande ordinarie stämma.änsenare
utdelning till betalningavstämningsbolag förfaller beslutadI

avstämningsdagen införd i aktie-påavstämningsdagen. Den ärsom
skall behörigboken i förteckning enligt 3 kap. 12 §eller att taanses

skallvid mottagandet inte berättigad, 4utdelningen. Om hanemot var
kap. tillämpas.tredje stycket3 §

på aktieägarminoritetVinstutdelning yrkande av

skall yrkande till minst9 Ordinarie bolagsstämma§ ägareav en
åtminstonebesluta utdelningtiondel samtliga aktier ettom avav

enligtåterstår årets vinstbelopp hälften vadmotsvarar av som avsom
för balanseradsedan avdrag skettden fastställda balansräkningen,

överkursfond, ochreservfond ochförlust, överstiger fria fonder,som
till bundetbolagsordning skallför belopp, enligt lag eller avsättassom

skall användas för någoteller enligt bolagsordningenkapital annateget
skall fram-yrkandeändamål utdelning till aktieägarna. sådantEttän

disposition vinsten. Stämmanställas fattar beslutinnan stämman om av
bolagetsfeminte skyldig besluta högre utdelningär än procentatt av

kapital.egna
4får ske i strid med HarUtdelning enligt första stycket inte 11

första stycket och klandras beslu-avslagit yrkande enligtstämman ett
bifall yrkandet skulle ha ståttåligger det bolaget visa tilltet, att att ett

i strid med 11
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frånVärdeövertöring bolaget till aktieägare eller i stridannan
syftemed verksamhetens

styrelsen eller verkställande direktören får inte§ Bolagsstämman,10
värdeöverföring till aktieägare eller förbesluta ändamålannan somom

för verksamhetens syñe.uppenbarligen främmandeär
fårhinder första stycket bolagsstämman besluta gåvaUtan av om

jämförligtallmännyttigt eller därmed ändamål, det med hänsyntill om
beskaffenhet, bolagets ställning och omständigheterna itill ändamålets

Beslut sådan gåva får också fattasövrigt får skäligt. om avanses
ställningmed hänsyn till bolagets ringastyrelsen, gåvan ärom av

betydelse.

törsiktighetsregelnbundna kapital ochSkyddet för bolagets egna

överföra värden till aktieägare eller detfår intell § Bolaget annan om
eftertäckning för det bundna kapitaletinte finns full över-egna

föringen.
Även enligt första stycket fär värdeöver-hinder inte möter enom

detaktieägare eller ske endast i den månföring från bolaget till annan
bolagets och, bolaget moderbolag, koncernensmed hänsyn till ärom

övrigt framstårkonsolideringsbehov, likviditet och ställning i som
de krav verksamhetensförsvarligt. Därvid skall särskilt beaktas som

storleken kapitalet.omfattning och risker ställer detart, av egna
värdeöverföring till aktieägarna sker iBestämmelser sam-somom

finnsbolagets aktiekapital i kap.band med nedsättning 10 5av

värdeöverlöringRättslöljderna vid olaglig

aktieägare eller i form vinst-värdeöverföring till§ Om12 annan aven
aktiekapitalet, reservfondenåterbetalning vid nedsättningutdelning, av

utskifining vid bolagets likvidation eller gåvaöverkursfonden,eller
strid med denna lag, skallenligt andra stycket sker i10 § mottagaren

med belopp det olag-betala ersättning till bolaget ett motsvararsom
insåg eller bort inseöverförda värdet, bolaget visar hanligen att attom

lag. värdeöverföringen skettvärdeöverföringen stred denna Harmot
ersättningsskyldig bolaget visar hansätt är attmottagarenannat om

värdeöverföringtransaktionen innefattadeinsåg eller bort inse att en
från bolaget.

skallskall betalas enligt första stycketPå belopp mottagarensom
räntelagen från detberäknad enligt § 1975:635betala 5ränta att
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värdeöverföringen ägde till dess skall betalas enligt 6 §räntaattrum
räntelagen till följd 3 eller § lag.4av samma

brist uppkommerFör vid ersättning enligt första eller andrasom
stycket styrelseledamot, verkställande direktör, revisor ochansvarar
aktieägare medverkat till beslutet värdeöver-samt annan som om
föringen eller verkställandet denna eller till upprättande eller fast-av
ställande till grund för beslutet liggande oriktig balansräkning.av en
För förutsätts frågai styrelseledamot, verkställande direktöransvar om
och revisor uppsåt eller oaktsamhet, frågaoch, i aktieägare ochom

uppsåt eller oaktsamhet. Bestämmelserna i kap.15 4 §annan, grov
skall tillämpas.

Lån till aktieägare m.fl.

13 § aktiebolag får endast betryggandeEtt säkerhet och undermot
förutsättning det därefter finns full täckning för det bundnaatt egna
kapitalet lämna penninglån till den aktier i eller styrelse-äger ärsom
ledamot eller verkställande direktör i bolaget eller i bolag iannat

koncern. gäller i frågaDetsamma penninglån tillsamma om
den gift med eller syskon eller släkting i ellerär är rättsom upp-

nedstigande led till gäldenären,
den besvågrad med sådan i eller ned-är rättsom person upp-

stigande led eller så den gift ellermed den andres syskon,äratt ene
juridisk verksamhetöver nämntsperson vars person som ovan,

eller tillsammans med närstående enligt ellerpunkten 1ensam person
har bestämmande inflytande.ett
Ett aktiebolag får ställa säkerhet för lån till iperson som avses

första stycket endast under förutsättning fulldet därefter finnsatt
täckning för det bundna kapitalet.egna

Beräkningen enligt första och andra styckena täckningen för detav
fastställdabundna kapitalet sker enligt den balansräkningensenastegna

med den justeringen samtliga enligt förevarande paragraf lämnadeatt
lån och säkerheter skall behandlas fordringar värde respek-utansom
tive bolagets skulder.som

14 § hinderUtan får13 § aktiebolag lämna penninglån ochettav
ställa säkerhet om

gäldenären kommun eller landstingskommun,är
gäldenären företag i koncern i vilken det långivande bolagetär

ingar,
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rörelse och lämnasför gäldenärensuteslutandelånet är avsett av
skäl, elleraffärsmässiga

eller juridisknärstående fysiskeller honomgäldenären4. person
och deti bolagetaktieägarestycket 1-3förstai 13 § äravsessom

aktie-uppgår tillinteaktieinnehavetsammanlagda procent aven
kapitalet.

vilkenilikställs koncernstycket 2i förstakoncernMed avsessom
föreningekonomiskhandelsbolag, svensksvensktmoderföretaget är

ekono-Europeiskahemvist inomsitthareller bolagstiftelseeller som
samarbetsområdet.miska

samboförhållandenlikställsoch 14tillämpningen 13Vid§15 av
lagenhem ochsambors1987:232enligt lagen gemensammaom

äktenskap.medhomosexuella sambor1987:813 om
innehav iräknas inteoch 14enligt 13aktieinnehavSom en

företagsanknuten.intevärdepappersfond ärsom

skall låneteller §strid med 13 14lån i genastlämnatbolaget§16 Har
deteller bort inseinsågvisarbolaget attåterbetalas motpartenattom

gällereller §med 13 14ställts i strid rätts-säkerhetolagligt. Harvar
ellerinsågvisarbolagetbolagetintehandlingen motpartenattmot om

olaglig.denbort inse att var

23 kap.
§1

denår dömsi högstfängelseellerTill böter ett som
kap. 4bryter 1uppsåtligen mot

lagdennaunderlåter enligtoaktsamhetelleruppsåtligen attav
till-aktiebokeller hålla§enligt kap. 15förteckning 4föra aktiebok,

gänglig,
tredjekap. §4 15oaktsamhet bryteruppsåtligen eller motav
förstaeller §meningen 9stycket andraandrakap. 8 §stycket, 13

meningen,tredjeandra ellerstycket
stycket,andrakap. 4 §11uppsåtligen bryter mot

elleruppsåtligenelleruppsåtligen grovavgrovav
21kap.oaktsamhet bryter 11kap. 21oaktsamhet bryter 11 motmot

eller 26kap.eller 16 7eller 26 §

kapital SOUlNuvarande Aktiebolagetsbetänkandekommitténslydelse enligt
1997:22.
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får påföljd förkap. brottsbalken brott enligthinder 35 1 §Utan av
kap. ådömas, den misstänkte häktatsförsta stycket 21 §5 11mot om

inom fem år från brottet.del åtal för brotteteller erhållit av
första stycket skall inte följai kap. 13 §fall 14I ansvaravsessom

brottsbalken.enligt kap. §20 3

ÖvergångsbestämmelserochIkraftträdande-

januariträder i kraft den 1 2000.lagDenna
hänvisning tillförfattninglag eller någonFörekommer i annan

idenna lag, tillämpasbestämmelse iföreskrift ersatts genomsom
bestämmelsen.stället den nya
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Förslag till

ändring i årsredovisningslagenLag 1995:1554om

Härmed föreskrivs kap.5 12 § och 8 kap. 6 § årsredovisnings-att
lagen 1995:1554 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 kap.
12 §

bolag lånOm har lämnat till styrelseledamot, verkställandeett en
direktör eller motsvarande befattningshavare i bolaget eller i etten

koncemföretag, skall upplysning lämnas detta. Detsammaannat om
gäller bolaget har ställt eller säkerhet eller har ingåttpantom annan
ansvarsförbindelse till förmån för sådan befattningshavare. Meden
styrelseledamöter jämställs suppleanter för dessa och med verkställande
direktör jämställs vice verkställande direktör.

Uppgift skall lämnas storleken lämnade lån, huvudsakligaom av
lånevillkor, under räkenskapsåret återbetalda belopp,räntesatser, arten

ställda säkerheter och ingångna ansvarsförbindelser beloppetsamtav
de förlån vilka säkerhet ställts. Uppgift skall lämnasävenav om

vilken anknytning till bolaget den har bolaget har lämnat lån till,som
ställt försäkerhet eller ingått ansvarsförbindelse till fönnån för.

Andra stycket tillämpas också, Andra stycket tillämpas också
bolaget har lämnat lån till bolaget har lämnat penning-om om

eller ställt till förmån försäkerhet lain till eller ställt säkerhet till
någon med stöd tillstånd förmån för någon enligt 16annan av annan
enligt kap. § aktiebolags- kap. §12 8 eller aktiebolags-13 14
lagen lagen1975:1385. 1975:1385.

8 kap.
6§

aktiebolag skall betalaEtt aktiebolag skallEtt betalaen en
förseningsavgift de handlingar förseningsavgift de handlingarom om

i inte har kommit5 § i inte har kommit5 §som anges som anges
in till registreringsmyndigheten in till registreringsmyndigheten
inom sju månader från räken- inom sju månader från räken-
skapsårets utgång. bolaget skapsåretsHar utgång. bolagetHar
inom denna tid gjort anmälan inom denna tid gjort anmälan
enligt 9 kap. § fjärde stycket enligt kap. fjärde5 12 stycket6 §
aktiebolagslagen 1975:1385, aktiebolagslagen 1975:1385,
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för- skall dock bolaget betala för-skall dock bolaget betala
hand- seningsavgift först hand-seningsavgift först om om

kommit inom lingama inte har kommit inomlingarna inte har
räkenskapsårets nio månader från räkenskapsåretsnio månader från

till utgång. Avgiften skall uppgå tillAvgiften skall uppgåutgång.
aktiebolag kr för publika aktiebolagför publika 10 00010 000 kr

aktie- och kr för privata aktie-och kr för privata 5 0000005
bolag.bolag.

i har kommit inom tvåhandlingar § inteOm de 5angessom
underrättelse avsändes till bolaget beslutmånader från det att omom

första stycket, skall bolaget betala för-förseningsavgift enligt en ny
föravgiften skall uppgå till kr publikaseningsavgift. 10 000Den nya

aktiebolag.aktiebolag och kr för privata5 000
kommit inom tvåhandlingar i § inte harOm de 5som anges

till beslutfrån det underrättelse avsändes bolagetmånader att om om
för-förseningsavgift enligt andra stycket, skall bolaget betala en ny

publikaseningsavgift. avgiften skall uppgå till 20 000 kr förDen nya
kr för privata aktiebolag.aktiebolag och 00010

kraft januariträder i den 2000.lag 1Denna
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uppdragKommitténs1

kommitté Jutillkallade regeringenjuni 1990beslut den 21Genom en
Dir.aktiebolagslagenmed uppdrag1990:08 göra översynatt aven

förordnadessakkunniga ochKommitténs ledamöter,1990:46. experter
denförsta sammanträde 5kommittén höll sittochunder hösten 1990

Aktiebolagskom-Kommittén dådecember år. antog namnetsamma
mittén.

skall förstdelar. Kommitténomfattar tvåuppdragKommitténs
föranleds denaktiebolagslagenändringar itill delämna förslag som av

radDärefter skall kommitténintegrationen.europeiska överväga en
utfonnning.aktiebolagslagensandra frågor rörsom

ursprungligendelen omfattadei den förstauppdragKommitténs en
bolagsdirektiv.bl.a. samtligaaktiebolagslagen till EG:sanpassning av

februari Dir. 1992:18den 13 1992regeringenbeslutGenom av
redovisningsinriktade bolags-för deöverfördes emellertid ansvaret

med-Samtidigt1991:07.Redovisningskommittén Jutilldirektiven
skulle utredas irevisorsdirektivettill det s.k.anpassningendelades att

därigenom tilluppdrag begränsadesKommitténssärskild ordning. att
direktiven.bolagsrättsligaendast de rentavse

uppdrag isittden första delenharKommittén avrapporterat av
Aktiebolagslagenoch1992:13Bundna aktier SOUdelbetänkandena

1992:83.och EG SOU
frågor inteuppdragkommitténsåterstående delenDen somavserav

direktivenEG-anpassningen. Isamband medomedelbarthar något
ochkapitalrubrikerna Aktiebolagetsuppgifter underkommitténsanges

Minoritetsskyddetorganisation,Aktiebolagetsfinansiella instrument,
rubriksistnämndafrågor. UnderaktiebolagsrättsligaAndraochm.m.
andraoförhindradkommittén börsärskilt ävenatt taatt uppvaraanges

utredningsuppdrageti den månaktiebolagsrättenfrågor avseende
föranleder det.

i maj denavrapporterade kommittén 1995regeringens begäranPå
därmedroller ochbolagorganensdel uppdraget samtrör ansvarsomav

skedde istraff.rörande skadestånd och Detfrågorsammanhängande
organisation SOU 1995:44.Aktiebolagetsdelbetänkandet

kapital 1997:22,Aktiebolagets SOUdelbetänkandet över-I som
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lämnades till regeringen i 1997, behandlade kommittén lagensmars
bestämmelser bolagsbildning,bl.a. aktiers överlåtbarhet, ökningom
och nedsättning aktiekapitalet, aktiebolags förvärv aktierav av egna

inlösen minoritetsaktier. Kommittén i betänkandet ocksåsamt togav
frågan s.k. erbjudandeplikt bör införas på den svenskaupp om en

aktiemarknaden.
förevarandeI delbetänkande behandlar kommittén frågor rörande

vinstutdelning och värdeöverföring från aktiebolag.annan
försvåraFör inte omedelbart genomförande de lagförslagatt ett av

framläggs går förslagen ändringar i 1975 års lag. Av-utsom nu
sikten emellertid de slutligen skall inordnas i helt lag. Detär att en ny
kompletta lagförslaget kommer redovisas i kommitténs slutbetän-att
kande.
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Huvuddragen i gällande2 rätt

aktieägarna inte for for-I aktiebolag personligen bolagetsett svarar
pliktelser. bolaget skall därför finnas aktiekapital, funktionI ärett vars

visst tillgångar hålls kvar i bolaget. Aktie-måttatt att ettgarantera av
kapitalet inte någon särskild egendom endastutgörs utanav syns som

passivsidan i bolagets balansräkning. förutsätterpå Lagen attposten
bolaget tillgångar till värde tillhar uppgår minstett som summan av

Är falletbolagets aktiekapitalet. aktiekapitaletskulder och detta sägs
täckt. Aktiekapitalet skall uppgå till minst kr i privata100 000vara

förstaaktiebolag och minst 500 000 kr i publika aktiebolag kap. 3 §l
stycket.

hänsyn till bolagsborgenärema får aktiebolag inte betalaAv ett ut
vinst till aktieägarna eller återbetala medel till dessa i samband med
nedsättning aktiekapitalet, aktiekapitalet skulle komma saknaattav om
full täckning efter utbetalningen. detta ligger bakom lagensDet är som
uttryck aktiekapitalet bundet kapital. innehåller radLagenutgöratt en

detbestämmelser, skall tillgångar svarandegarantera att motsom
bundna tillförs och kvar i bolaget grundval förkapitalet stannar som
bolagets fortsatta existens.

Utbetalning till aktieägare bolagets2.1 av

medel

kap. finns bestämmelser vinstutdelning ochI 12 ABL om annan an-
vändning bolagets egendom. Utbetalning till aktieägarna bolagetsav av
medel får ske endast enligt lagens bestämmelser vinstutdelning,om
utbetalning nedsättning aktiekapitalet eller reservfondenvid ochav
utskiftning vid likvidation kap.bolagets 12 l §.

Vinstutdelning till aktieägarna f°ar inte överstiga fastställdvad isom
balansräkning och, i fråga moderbolag skall koncern-upprättaom som
redovisning, i fastställd koncembalansräkning för det räken-senaste
skapsåret redovisas bolagets eller koncernens nettovinst for året,som
balanserad vinst från tidigare räkenskapsår och belopp tillavsattssom
fria fonder avdrag förmed



gällandeHuvuddragen 1997:16846 SOUi rätt

redovisad förlust,

till bundetbolagsordning skallenligt lag ellerbelopp avsättassom
det friamoderbolag, beloppeller, i frågakapitaleget egnasom avom

dennaårsredovisningarna för företag inomenligtkapitalet i koncernen
kapital,bundetskall överföras till eget

forskall användas någotbolagsordningenligtbelopp annarssom
första stycket.kap.utdelning till aktieägarna 12 2 §ändamål änannat

beloppsspärren.brukar kallasbegränsningarDessa

vinstutdelning inteforsiktighetsregelns.k.enligt denVidare gäller att
till bolagetsmed hänsynutdelningenmed beloppfår ske så attstort

ställning i övrigtlikviditet ellerkonsolideringsbehov,eller koncernens
andra stycket.affárssed kap. 2 §med god l2står i strid

vinstutdelningBeslut2.2 om

får intefattas bolagsstämma. StämmanvinstutdelningBeslut avom
föreslagit ellerstyrelsenbeloppbesluta utdelning änstörreavom

till minstyrkandedock påBolagsstämmangodkänt. ägareär enav
åt-utdelningskyldig beslutaaktiertiondel samtliga att avomav

återstårhälften vadmotsvarandeminstone belopp netto-ett avsomav
balanserad förlust,skett forsedan avdragvinsten för året, över-som

för belopp,överkursfond, ochreservfond ochfonder,stiger fria som
ellerbundet kapitalskall tillbolagsordninglag ellerenligt avsättas eget

ändamålfor någotskall användasbolagsordning änenligt annatannars
ordinarieframställasyrkande skallSådanttill aktieägarna.utdelning

kanfattas. Minoritetenanvändning vinsteninnan beslutstämma avom
ellerstrid med beloppsspärrenutdelning itvinga framemellertid inte

besluta högreinte skyldigförsiktighetsregeln och ärstämman att om
förstakapital kap. 3 §12bolagetsutdelning femän procent egnaav

stycket.och andra

nedsättningochAvsättning till2.3 av

reservfond

bestämmelserupptagitshar i lagenborgenärerTill skydd för bolagets
reservfonden till desstillårlig avsättningobligatoriskdelsom en

avsättningar iextraordinärabelopp, delstill visstfonden uppgår ett
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årliga avsättningen tillvissa särskilt angivna situationer. Den reserv-
nettovinsten for året efterfonden skall uppgå till minst tio procent av
fortsätta till dess fondenavdrag för eventuell balanserad förlust och

femtedel aktiekapitalet. extraordinärauppgår till De avsätt-en av
där-reservfonden kan i förevarande sammanhang lämnasningama till

hän.
bolagets bundna kapital. får disponerasReservfonden ingår i Den

får anspråk forangivna ändamål. Fonden iendast för vissa i lagen tas
fritt for ökningförlust inte kan täckas kapital,täckande egetsom avav

fondemission, fornyemission elleraktiekapitalet samt annatav genom
tillämpning be-tillstånd till det medändamål, rätten av sammagerom

for nedsättning aktiekapitalet 12 kap. 4 §.stämmelser gäller avsom

olaglig utbetalningPåföljder2.4 av

aktiebolagslagens be-sker i strid medutbetalning till aktieägareOm
uppburit medåterbära vad han harskallstämmelser, ränta.mottagaren

form vinstutdelning, dockskett iutbetalningen harOm är mot-av
visar han insåg elleråterbäringsskyldig endast bolaget atttagaren om

aktiebolagslagen.utbetalningen stredbort inse motatt
de medverkat tillvid återbäringenbrist uppkommerFör är somsom
därav eller tillutbetalningen eller verkställandebeslutet upp-om

for liggande oriktigfastställande till grund besluteträttande eller av en
bestämmelserenligt aktiebolagslagensbalansräkning ansvariga om

skadestånd. kap. §.12 5

ändamålallmännyttigtGåva till2.5

eller därmedtill allmännyttigtBolagsstämman får besluta gåvaom
till ändamålets beskaffenhet,jämförligt ändamål, det med hänsynom

i övrigt får skäligt.bolagets ställning och omständigheterna anses
tillanvända tillgång med hänsynfår till sådant ändamålStyrelsen som

kap.bolagets ställning ringa betydelse 12 6 §.är av
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penninglånFörbud och ställande2.6 mot av

säkerhet

för bola-Utbetalningsreglema i aktiebolagslagen har betydelse också
till aktieägare. klarlagtsmöjligheter lån rättspraxis harI attattgets ge

förtäckt vinstutdelning, aktie-lån aktieägaretill är att anse som om
lånetillfället sådan återbetalning inte kanekonomi vid ärägarens att

sådan förtäckt6 En vinstutdelningpåräknas NJA 1951 ansess.
friainom bolagets kapital. den mån låne-lovlig den Iegnarymsom

vad bolaget enligt den fastställda balans-beloppet överstiger senast
till aktieägarna, det frågakan delaräkningen ut enanses vara om

vinstutdelning.olaglig
dessutom upptagits uttryckligt förbudaktiebolagslagen harI motett
aktieägare, styrelseledamot eller verkställandefrån bolaget tillvissa lån

bolag i koncern. Förbudet träffarellerdirektör i bolaget annat samma
släktingar ochnämndaockså vissa sätt när-annatpersonersnu

stående personer.
juridiska aktiebolagsig också EttLåneförbudet riktar mot personer.

vilka aktieägare,juridiskafår inte lämna lån till överpersoner
eller i bolagdirektör i bolageteller verkställandestyrelseledamot annat

ingårtillsammans medför sig elleri koncern personer somsamma var
inflytande.bestämmandei närståendekretsen har ett

kategori-fyra undantag, vilka brukarlåneförbudet i lagenFrån görs
lån och småaktie-koncemlån, kommersiellakommunlån,seras som

under vissa förutsättningarkan Skattemyndighetenägarlån. Vidare
medge dispens från förbudet.

lån i syftelåneförbudet riktar sigsärskild delEn mot attsom gesav
skallnärstående fysisk eller juridiskgäldenären eller honom person

bolag i koncern. Sådanaförvärva aktier i bolaget eller annat samma
förbjudna.lån huvudregelär som

frågalåneförbudet gäller i tillämpliga delar iBestämmelserna i även
kap. och 8 §§.ställande säkerhet 12 7om av

uppsåtligen ellerstraffsanktionerat.Låneförbudet Denär som av
dömas till eller fängelseöverträder förbudet kan böteroaktsamhetgrov

i högst kap.år 19 l §.ett
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bolagsrätt och vissa3 EG:s

utländska rättsordningar

3.1 bolagsdirektivEG:s

ilagstiftningen påverkasDen aktiebolagsrättsliga i Europa stor ut-
bolagsrättsliga regel-sträckning harmonisera detEU:s strävan attav

under 1960-påbörjadesverket inom Harmoniseringsarbetetunionen.
hartalet omfattande. Detoch har successivt blivit allt genommer

fleromfatta allttillkomsten kommitmedlemsstater också attav nya
länder.

medlems-åläggerdirektivHarmoniseringen sker med hjälp somav
direktivenstilllagstiftningsin bolagsrättsligadelsstaterna att anpassa

lagstiftningenkrav, sådana framtida ändringardels underlåta attav
dessa krav inte längre uppfylls.

i före-behandlarkommitténde delar aktiebolagslagenFör somav
bolagsdirektivetandraallt detvarande delbetänkande framförär

bolagsfomien77/91/EEG intresse. Direktivet skall tillämpasav
övrigadärtill imotsvarighetenAktiengesellschaft i Tyskland och på

motsvarig-och dessmedlemsstater. särskilda bolagsformen GmbHDen
andraochSverigehet i övriga medlemsstater berörs inte direktivet.av

aktiebolagprivatamedlemsstater skiljer mellan publika och ärsom
aktiebolag.direktivet endast publikaskyldiga tillämpa påatt

förstamateriellt hänseende sju avsnitt. Detbestår iDirektivet av-av
aktie-6-14behandlar bolagsbildning, det andra art.2-5snittet art.

avsnittet art.inbetalning och tredjestorlek och detkapitalets minsta
avsnitt art.fjärdemedel. direktivetsbolagets Iutbetalning15-17 av
innehavförvärv ochaktiebolagsbestämmelserfinns19-24 a avom

behandlar ökning25-29avsnitt art.femteDirektivetsaktier. avegna
aktie-nedsättning30-39avsnittet art.sjätteaktiekapitalet och det av

avsnittetsista art. 40-42materielltkapitalet. sjunde ochDet sett
beslut i de frågorbolagsstämmansförmajoritetskravdels vissaupptar

krav likabehand-allmänt hålletdelsbehandlas i direktivet, ettsom
ling bolagets aktieägare.av

del-bolagsdirektivet iKommittén har utförligt behandlat det andra
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därförskalloch 1992:83. HärAktiebolagslagen EG SOUbetänkandet
delar direktivethuvudsakliga innehållet i deendast erinras det avom

medel, dvs. 15-17.utbetalning bolagets art.rörsom av
tillutdelning ellersärskilt i formde belopp,Artikel begränsar15 av

sinafår utbetala tillbolaghänförligabolagets aktier räntor, ettsom
framgå de inteavfattning fårbestämmelsemasaktieägare. Av attanses

Enligt punkten 1utskiftningssituationer.nedsättnings- ellersiktetar
bo-enligttill aktieägarnalittera utdelning inte skefår någon om,a

för detbokslutsdagenlagets årsredovisning, nettotillgångama
skulleutdelningeneller till följdunderstigerräkenskapsåretsenaste av
utdel-och ickebolagets aktiekapitalkomma understigaatt summan av

ningsbara reserver.
gällande ordningenflera medlemsstatertill den iMed hänsyn att

värdenominellaaktiemasviss andelendastmedel motsvarande en av
ochskall bildasaktiebolag kunnaförmåste tillskjutna attettattvara

vid höjningför aktie emitteratsbetalningendast viss del avsomav
registre-skall kunnaför höjningenerlagdaktiekapitalet måste attvara

medskall minskasaktiekapitalet i litterabföreskrivs i littera att aras,
balansräkningensinte redovisas pådel däravsådan inte inbetald som

aktivsida.
intetill aktieägarnadelasfår det beloppEnligt littera utsomc

tilläggräkenskapsåret medavslutadeför detvinstenöverstiga senast
förfår användasfrånoch beloppbalanserad vinstför reserver som

balanserad förlust och beloppförmed avdragändamåldetta samt som
kommitténEfter vadtillbolagsordningenligt lag eller avsatts reserver.

bestämmelsen i litterameningendenKommissioneninhämtat attär av
saknarochföljer littera Denvadtillför någotinte utöver asom avc

betydelse.därför självständig
föreskriverintedirektivetpåpekassammanhangetkan iDet att

ellertill reservfondmedelfortlöpandeskyldighetnågon sättaatt av
bunden fond.annan

lagstiftningen iuppfyllasskallvissa kravpunkten 2I avsomanges
räken-vinster innanutdelning uppkomnatillåtermedlemsstater avsom

engelskspråkigajfr deninterimsutdelnings.k.skapsårets utgång, t.ex.
får inteutdelningdividend. Sådaninterimdirektivetversionen av

räkenskapsårefter detuppkommitden vinst haröverstiga senastesom
vinstför balanseradmed tilläggårsbokslut harför vilket upprättats,
medändamålanvändas för dettafårfrånoch belopp samtsomreserver

bolags-enligt lag ellerförlust och beloppbalanseradavdrag för som
interimsutdel-Vidare gällertillskall förasordning attöver reserver.

medeltillräckligadelårsbokslut visarning baseras påmåste attett som
utdelning.finns tillgängliga för
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inte inkräktar påbestämmelserna i artikelnklargörPunkten 3 att
fondemissionsjälva utforma reglermedlemsstaternas rätt att avom

aktier.
får undan-medlemsstaternai punktenSlutligen föreskrivs 4 göraatt

vadi frågai punkten litterafrån bestämmelserna ltag soma om
frågafast kapital.förvaltningsbolag med Detkallas är närmastett om

investment-skatterättslig terminologienligt svenskaktiebolag ärsom
företag.

beslutsordningenbestämmelserinnehåller inte någraDirektivet om
bolags-femtetänkt regleras i detvid vinstutdelning. Frågan är att

förslagsstadiet.befinner sigendastdirektivet, ännusom
skallartikelutdelning i strid med 15föreskrivsartikelI 16 att en

bolaget visarmottagit denna,återbetalas de aktieägare attomsomav
medeller deolagligutdelningenaktieägarna kände till attatt var

Bevis-det.okunnigainte kundehänsyn omständigheternatill omvara
Direktivetalltså bolaget.i ond åvilarför aktieägarnabördan troatt var

för dembristtäckningsansvarbestämmelseinnehåller inte någon om
utbetalningen.till beslutetmedverkat omsom

artikel kallel-enligt 17aktiekapitalet skallförlustVid betydande av
skall upplösasbolagetskallbolagsstämmaske till pröva omsomse

detför vad iskall vidtas. Gränseneller andra åtgärder somom
förlust får intebetydandesammanhanget skall sättasutgöra enanses

aktiekapitalet.högre hälftenän av
för-rörandekringgående bestämmelsernaförhindraFör ettatt av

bolagförbjuderartikel 23fmns i direktivetaktiervärv somenav egna
tredjei syfteställa säkerhetförskott, lämna lån eller attatt mange
inte någotfinns i direktivetskall förvärva aktier i bolaget. Däremot

lån till aktieägarna.förbud för bolag lämnaatt

3.2 Tyskland
VidpersonligtbolagsfonnerI Tyskland finns två ägaransvar.utan

finnsAktiengesellschaft AG,sidan aktiebolaget,det traditionellaav
GmbH. Karak-Haftungbolagsfonnen Gesellschaft mit beschränkter

Aktiengesetz Septem-teristiskt för den tyska aktiebolagslagen, vom
detaljera-tvingande ochber utsträckning1965, den iär upptaratt stor

April20.de bestämmelser. GmbH-lagstiftningen, GmbH-Gesetz vom
reglerabolagsavtaletfrihet i1892, erbjuder delägarna större atten
i Tysk-förhållandena finns detframför i bolaget. Totaltallt de interna

land GmbH.omkring AG och 500 0003 000
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Aktiengesellschaft3.2. 1

AktiengesellschaftEtt skall ha aktiekapital uppgår till minstett som
Till skydd för bolagets borgenärer finns aktie-100 000 DEM. i

bolagslagen utförliga regler, skall tillgångar svarandegarantera attsom
tillförsaktiekapitalet och behålls i bolaget. Kapitalskyddet mani-mot

festeras bl.a. i ovillkorligt förbud utbetalningar från bolaget tillett mot
aktieägarna enligt de i lagen givna reglerna framför alltänannat om
vinstutdelning, nedsättning aktiekapitalet, förvärv aktier ochav av egna

träffar inte endast ocksålikvidation. Förbudet förtäcktaöppna utan
utbetalningar, innebär vederlagsfria värdeöverföringar till aktie-som

förutsättningar omfattas tillUnder vissa utbetalningarävenägare.
utbetalningsförbudet. gäller dels utbetalningar. tillutomstående Detav

verket kommer aktieägare till godo, delsutomstående i självasom
utomstående till aktieägare slutligenbetalningar från ersätts avsom

bolaget.
till aktieägare i strid med förbudet medför åter-utbetalningEn

vinstutdelningbäringsskyldighet. utbetalningen skett i formHar ärav
förutsättningåterbäringsskyldig endast underdock attmottagaren

olaglig.bolaget insåg eller bort inse utbetalningenvisar han attatt var
utbetalningar i strid medgäller inte vid förtäcktaGodtrosskyddet

utbetalningar ibestämmelser och inte heller vid olagligalagens sam-
nedsättning aktiekapitalet ellerförvärv aktier,band med avav egna

utbetalningen tagits i formlikvidation. Bevisbördan för emotatt av
aktieägaren.utdelning åvilar

föras inte bara bolaget,Talan återbäring kan ävenutanav avom
bolagets borgenärer kanbolagets Talerätten innebärborgenärer. att

kräva återbäring skall ske till bolaget. kan inte krävaBorgenäremaatt
aktieägarna direkt till dem.att presterar

i Aktiengesellschaft fattas ordinarieBeslut vinstutdelning ett avom
Vorstand. emellertid intebolagsstämma förslag Stämman ärav

lägre ellerbunden Vorstands förslag, kan besluta delautan att ut ettav
får skevad Vorstand föreslagit. Vinstutdelninghögre belopp änett

för fritt kapital efter avdrag för beloppinom vad är egetramen som
bolagsordning skall till bundnaenligt lag eller avsättas reserver.som

skyldighet till reservfond femlagen följer bl.a.Av avsättaatten pro-
fonden minst tiondelårsresultatet till desscent motsvarar en avav

fonden till tiondelbolagets aktiekapital. Så länge inte uppgår en av
användas uteslutande för förlusttäckning ochaktiekapitalet kan den

förutsättning förlusten inte kan täckas fria medel.endast under att av
vinstutdelningsfrågan begränsas ocksåbeslutanderätt iStämmans attav

kan beslutaVorstand och Aufsichtsrat tillsammans, innan stämman, om
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avsättningar till fria fonder med sammanlagt belopp motsvarandeett
till 50 årsresultatet.procentupp av

Beslutar fondera eller balansera vinstmedelstämman i sådanatt ut-
sträckning utdelningen till aktieägarna mindre fyraatt änmotsvarar

aktiekapitalet och kan dessa åtgärder inte företags-procent av anses
ekonomiskt motiverade, kan beslut åsidosättas domstolstämmans av
talan aktieägare femmed aktiekapitalet eller aktier medprocentav av

sammanlagt nominellt värde milj.l DEM.ett om
Under förutsättning föreskrift därom tagits i bolags-att en

ordningen kan Vorstand omedelbart efter räkenskapsårets utgång, på
basis årsbokslutet och med Aufsichtsrats godkännande beslutaav om
förskottsutdelning vinst. Sådan utdelning får inte änav avse mer
hälften vinst.årets

enlighetI med det sjunde bolagsdirektivet 83/349/EEG föreskrivs
i tysk lag skyldighet för moderbolag i koncem upprättaatten en

konsoliderad redovisning för koncembolagen. Någon expliciten
koppling mellan den konsoliderade redovisningen och vinstutdelnings-

i koncembolagen finns emellertid inte.utrymmet
tyska aktiebolagslagenDen inte något förbud frånlånupptar mot

bolaget till aktieägarna.

3.2.2 Gesellschaft mit beschränkter Hafiung

likhetI med Aktiengesellschañ Gesellschañ mit beschränkterärett ett
Hañung GmbH juridisk inte bär någotägareen person, vars person-
ligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser. Till skydd för bolagets
fordringsägare skall GmbH ha andelskapital minst 50 000ett ett
DEM. På motsvarande i aktiebolagslagen har i GmbH-lagensätt som
upptagits rad tvingande bestämmelser skall det igarantera atten som
bolaget finns nettotillgångar svarande detta belopp.mot

Den tyska aktiebolagslagens ovillkorliga förbud formvarjemot av
utbetalning till aktieägarna efter de i lagen bestäm-givnaänannat
melserna bl.a. vinstutdelning har inte någon omedelbar motsvarig-om
het i GmbH-lagen. grundläggandeDen regeln till skydd för bolagets
kapital förbud till andelsägama utbetala medel svarandeär ett mot att

bolagets andelskapital. Förbudet träffar såväl förtäcktamot öppna som
utbetalningar.

En utbetalning till andelsägare i strid med förbudet medför som
Återbäringenhuvudregel återbäringsskyldighet. skall försätta bolaget i

ekonomiska situation utbetalningen inte hade ägtsamma som om rum,
Återbäringsskyldighetendvs. återställa värdet nettofönnögenheten.av
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återställtmellankommande vinsterrättspraxis såenligtupphör snart
tagitgodiandelsägarekapitalet. Harbundna troi detbristen egna

utsträck-endast i denåterbäringsskyldighanutbetalning,sådan äremot
Bevisbördanfordringsägare.bolagetstillgodosefördet krävsning att

det ankommermedanandelsägaren,fall åviladettatorde iför god tro
och åter-föreliggeråterbäringsskyldighetvisa attbolaget attatt

fordringsägama.tillgodosenödvändig förbäring attär
andelsägama. DetfattasGmbHivinstutdelningBeslut ett avom

med tilläggfor åretnettovinstenöverstigaintefårbeloppetutdelade
beloppeti den måneller förlust,balanserad vinstföravdragrespektive

balanserasskallbeslutellerbolagsordninglag, stämmansenligtinte
tilleller avsättas reserver.

vadtillkräver, iochtillåtenvinstFörskottsutdelning motsatsärav
stöd isärskiltAktiengesellschaft, inte någoti frågafalletär omsom

bolagsordningen.
tillbolagetlån frånförbudnågotinteGmbH-lagen motupptar

andelsägama.

Frankrike3.3

personligtbolagformertvåhuvudsakligenfinns utanFrankrikel av
typisktSA,dels société settDet är an-ägaransvar. somanonyme

delsväxlande ägarkrets,ochmedföretagvänds storstörre enav
användstypisktlimitée, SARL,responsabilité settsociété å avsom

les66-537iregleras Loi NobolagsfonnerBådaföretag.mindre sur
bestämmelserkompletterascommerciales. Lagensociétés somav

sammanhangförevarandei sär-bland vilkadekret,meddelats genom
Frankrikefinns det iTotalt67-236.Décret Noskilt kan nämnas om-

O00 SARL.och 580SAkring 160 000

Société3.3.1 anonyme

aktie-skall hapublikt SAprivat. Ettpublikt eller ettkanSAEtt vara
privat SAaktiekapitalet imedan000 FRF500 ettkapital minst 1

000 FRF.minst 250tillskall uppgå
vadbeloppmedinte skefår äni SA störreVinstutdelning ett som
tidigarefrånbalanserad vinstochfor åretnettovinstbolagetsmotsvarar

skallbolagsordninglag ellerenligtför beloppavdragår med som
till bundnaavsättas reserver.

års-femenligt lagenskallreservfonden avsättas procentTill av
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bolagaktiekapitalet.tio Idess fondenvinsten till procentmotsvarar av
s.k.avsättningar ske tillanställda ocksåmed måste50än enmer

anställdamed färre 50för de anställda. bolaglönefond till förmån I än
lönefond frivillig.avsättning tillär

bolags-fattasvinstutdelning i sociétéBeslut ett anonyme avom
styrelsensinte bundenstyrelsen.förslag Stämmanpå ärstämman avav

bolagsstämmanhartill bundnaförslag. avsättningFörutom reserver
fonder, detfriaavsättningar tillbeslutamöjlighetäven att omom

bolagets intresse.bedöms ivara
för detnettotillgångarbolagetsfår inte skeVinstutdelning om

skulleutdelningenföljdeller tillunderstigerräkenskapsåretsenaste av
bundnaochaktiekapitaletunderstigakomma att reserver.

bolagsstämmanbolagsordningen kaniföreskrift därom tagitsOm
väljaskall kunnaaktieägarnabeslutavinstutdelningvid beslut attom

bolaget.aktier iellerfå utdelning i kontantermellan att
balansräkning kanupprättadsärskiltändamåletförPå basis av en

Påfastställts.årsredovisningeninnanvinst skeförskottsutdelning av
delasupparbetade vinsterunder året utocksåmotsvarande kansätt

interimsutdelning.s.k.slut,räkenskapsåretsredan innan
visarochbestämmelserstrid med lagensskett ivinstutdelningHar

tillmed hänsyn omstän-till ellerfråga kändeibolaget aktieägarnaatt
återbetal-fallet kansåokunnigakundedigheterna inte att varomvara

utsträckningi vissBestämmelsernaningsskyldighet uppkomma. är
straffsanktionerade.också

frånlånförbudnågotinte ettfranska bolagslagenDen motupptar
lånaför SAförbjudetdet uttill aktieägare. Däremot attSA dess ettär

närståendeeller dessastyrelsens ledamötertill personer.pengar

limitéeresponsabilitéSociété å3.3.2

gäller del-Även limitéeresponsabilitésociété åbolagsforrnen attför
kapital-till denbegränsatförpliktelserbolagetsför ärägarnas ansvar

andelskapitalhaskallSARLbolaget. Etti ettde gjortinsats som
000 FRF.minst 50uppgår till

bolagslagenfranskavinstutdelning i denbestämmelserFlertalet om
SARL.såvältillämpliga på SAär som

bolags-ankommeri SARLdetbl.a.innebärDet även ettatt
dennaochvinstutdelningbesluta stämmanattstämman att om

förslag.styrelsensbundenpunkt inte är av
ske medinte fårvinstutdelningi SARLVidare gäller även attett

ochför åretnettovinstbolagetsvadbeloppstörre än motsvararsom
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balanserad vinst från tidigare avdrag förår med belopp enligt lagsom
eller bolagsordning skall till bundna Tillavsättas reserver. reserv-
fonden skall fem årsvinsten till dess fondenavsättas procent mot-av

tio andelskapitalet. utsträckningI iprocent ettsvarar av samma som
SA skall också i avsättningarSARL till lönefond.görasett

Vinstutdelning får inte ske bolagets nettotillgångar för detom
räkenskapsåret understiger följdeller till utdelningen skullesenaste av

komma understiga andelskapitalet och bundnaatt reserver.
Förskotts- och interimsutdelning vinst tillåts under förut-av samma

sättningar i iSARL SA.ett ettsom
Till skillnad från vad fallet i SA kan vinstutdelning iär ett ettsom

SARL inte ske det fårpå andelsägama välja mellan kontantersättet att
eller andelar i bolaget.

viktig skillnad andelsägare tagitEn i SARLär att ettannan som
utdelning alltid återbetalningsskyldig,olaglig oberoendeäremot av

Ävenond eller i frågagod SARL vinstutdelnings-ärtro. om
bestämmelserna i viss utsträckning straffsanktionerade.

får huvudregel inte låna tillEtt SARL andelsägareutsom pengar
eller styrelseledamot i bolaget. Förbudet gäller också vissa andelsägare
och styrelseledamot närstående personer.

3.4 Storbritannien

I Storbritannien finns endast bolagsform personligt ägaransvar,utanen
the limited liability Bolagsformen i fråga inrymmer emeller-company.
tid två kategorier, nämligen liabilityoch public limitedprivate

Uppdelningen i praktiken i utsträckning detcompanies. motsvarar stor
bolagsformerkontinentaleuropeiska med två personligtsystemet utan

Totalt finns det i Storbritannien omkring och10 000 publicägaransvar.
milj. private limited liability companies. limited1 Regleringen av

liability finns icompanies Companies Act.

private3.4.1 Public och limited liability companies

liabilityEtt limited juridisk inte bärär ägarecompany en person vars
personligt betalningsansvar för förpliktelser.något bolagets likhetI

falletmed vad enligt kontinentaleuropeisk kan bolagetsär rättsom
borgenärer sina fordringar gällande endast bolagetgöra mot som
sådant. fordringsägamas intresse i lagen vissa kapital-I upptas
skyddsregler, dessa har traditionellt haft delvis utfonn-men en annan
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ning kontinentaleuropeiska länderna. till Storbritanniensi de Framän
inträde i fanns exempelvis i den brittiska lagen inte kravEG något på

aktiekapital, något hörnsten i exempelvisvisst minsta denärett som en
tyska lagen.

Kapitalreglema i Companies bygger distinktion mellanAct en
authorised och issued share capital. thevad benämns Isom memo-

of association skall authorised share capital, inomrandum ettanges
traditionellt haft obegränsade möjlig-vilket bolagets styrelse närmast

aktie-heter besluta nyemission aktier. Bolagets verkligaatt om av
kapital de vid varje tidpunkt utelöpande aktierna irepresenteras av
bolaget, issued capital.the

fanns i inte krav visstEnligt tidigare gällande lagen någoträtt ett
issued share capital. På grund harmo-minsta authorised eller EG:sav

gäller i dag public skall ha s.k.niseringsarbete att ett ettcompany
och issued share capital på minst 000 GBP. privateauthorised 50 För

alltjämtcompanies, inte omfattas kapitaldirektivet, gäller attsom av
aktiekapitalets minsta storlek.aktieägarna själva har besluta Deatt om

allra privata aktiebolag bildas med issued capital på 100flesta ett
framtida emis-authorised capital, för möjliggöraGBP, medan the att

sioner stämmobeslut, väsentligt högre.ärutan
traditio-Vinstutdelningsreglema i den brittiska aktiebolagslagen har

ett anpassningen till andranellt varit mycket liberala. Som led i EG:s
bolagsdirektiv bestämmelserna skärpts väsentligt for publika aktie-har
bolag.

utbetal-såväl private public companies gäller i dagFör attsom
för utbetal-ningar bolagets medel till aktieägarna, med undantagav

samband återköpningar form fondaktier eller i medi av egnaav
likvidation, får skeaktiekapitalet eller bolagetsaktier, nedsättning av

balanserad vinstför bolagets nettovinst för året ochendast inom ramen
innebärfrån avdrag för ackumulerade förluster.tidigare år med Det att

vanligaanvända sig det tidigarebrittiska bolag inte längre kan av
utdelning pånimble dividends, dvs. lämnaförfarandet lämna s.k. attatt

förluster. publicbolagets aktier först täcka tidigare års Förutan att
bestämmelse i lagen inne-finns dessutom uttryckligcompanies aven

aktiekapitaletbörd inte får inkräktautbetalningar till aktieägarnaatt
skyldighetbalansräkningen. lagstadgadeller bundna i Någonreserver
föreliggermedel till reservfond eller liknandefortlöpande avsättaatt

inte.
räkenskaperutbetalning i form tillgång i bolagetsVid ärav en som

vinst skallinnefattar orealiseradtill värdeupptagen ett egen-som en
värderas tillVinstutdelningsreglemadomen i fråga, vid tillämpning av
till nämndaanskaffningsvärdet, hänsyndet bokförda värdet eller utan
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vmst.
Beslut vinstutdelning i brittiskt aktiebolag fattas, inteettom om

föreskrivs bolagsordningen, bolagsstämman. Använder sigiannat av
"standardbolagsordning, Table upptagits ibolaget den A, somav

lagen, får inte besluta utdelning vad styrelsenstörre änstämman om
föreslagit.

till i strid med lagens bestämmelser kan åter-Utbetalning aktieägare
utbetalning skett i form sak-krävas från ondtroende Harmottagare. av

inte återkräva penning-värden kan bolaget det sättet änannat ett
belopp motsvarande den olaga utbetalningen; återbäringsskyldigheten

värdeersättningsskyldighet.är en
private companies finns det något lagstadgatVarken för public eller

bolagets aktieägare.förbud lämna lån tillmot att

Danmark3.5

bolagsformer personligt nämligenDanmark finns tvåI ägaransvar,utan
aktie-anpartsselskab. nuvarande lagenaktieselskab och Den om

tillkom nordiskt samarbeteselskaber, lov af 1973, i370 13. juninr.
och början 1970-talet.under slutet 1960- Den överensstämmeravav

Bolagsfonnendärför delar med den svenska aktiebolagslagen.i stora
iinträde i EGtillskapades i samband med Danmarksanpartsselskab

anpartsselskaberreglerades länge i lagenbörjan 1970-talet och omav
genomgripande revideringaf juni Efter13. 1973. anparts-aven

affinns bestämmelserna i dag lov 378 22.selskabsreglema majnr.
anpartsselskaberDanmark i dag knappt 000Totalt finns det i 501996.

och drygt aktieselskaber.25 000

Aktieselskab3.5.1

aktiekapital inte får lägreaktieselskab skall haEtt änett som vara
500 000 DKK.

medel får ske endastUtbetalning till aktieägarna bolagets somav
godkänd årsredovisning, utbetalning vid ned-utdelning baserad en

överkursfonden och utskiftning vidsättning aktiekapitalet ellerav
Bestämmelsen sikte inte endast på kontant-bolagets likvidation. tar

förfaranden s.k. sakvärdenutbetalningar också varigenomutan
vederlagsfritt tillförs aktieägarna.

fattas bolagsstämman. Förskottsutdel-Beslut vinstutdelning avom
belopp får inte vad i fast-ning inte tillåten. Utdelat överstigaär som
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redovisasräkenskapsåretför detårsredovisningställd senaste som
räkenskapsårvinst från tidigarebalanseradnettovinst för året,bolagets

redovisadföroch fonder med avdragfriatillbelopp avsattssom
tillskallbolagsordninglag ellerenligt avsättasbeloppförlust och som

beloppske medVinstutdelning fär inte änkapital. störrebundet eget
godkänt.ellerföreslagitvad styrelsen

sjundeaktieselskabslagen till EG:sanpassningenmedsambandI av
femminstkravet1991avskaffades år avsättabolagsdirektiv att

allmäntinfördes delsreservfond. ställetItillårsvinsten ettprocent av
ekonomiskabolagetsfonderingardekravformulerat göraatt som

vinstutdel-innebördförsiktighetsregeldelsställning kräver, attaven
medförsvarligtvadbeloppmed ärfår ske änning inte större som

ställ-ekonomiskamoderbolag, koncernensioch,till bolagetshänsyn

ning.
aktieselkabslagensstrid medskett iaktieägaretillutbetalningOm

uppburitvad han hartillbakabetalaskallbestämmelser, mottagaren
vinstutdelning,i formhar skett ärutbetalningenmed Omränta. av

bort inseinsåg ellerhanåterbäringsskyldig endastdock mottagaren om
olaglig.utbetalningenatt var

huvud-sinalåneförbud iocksåAktieselskabslagen ettupptar som
aktiebolagslagen.svenskai denlåneförbudetmeddrag överensstämmer

styrelseleda-till aktieägare,lånsålunda inte lämnafåraktieselskabEtt
moderbolag tilleller ibolagetdirektör iverkställandeeller ettmot

stridAvtal itillåtna.däremotsådantmoderbolagtill ärdetta. Lån som
be-bolagetsskallutlånade medelogiltigt ochlåneförbudetmed är

ocksåBestämmelseni angiven ärmed lagenåterbetalas ränta.gäran en
straffsanktionerad.

Anpartsselskab3.5.2

minst 000 DKK.andelskapital 125haanpartsselskab skallEtt ett
kontanteri formandelsägamamedel tillbolagetsUtbetalning avav

iåterbetalningvinstutdelning,endastfår skeeller sakvärden somsom
likvida-vid bolagetsandelskapitaletmed nedsättningsamband samtav

tion.
Förskotts-andelsägarstämman.fattasvinstutdelningBeslut avom
vad iöverstigafår intebeloppUtdelattillåten.utdelning inteär som

redovisasräkenskapsåretför detbalansräkningfastställd senaste som
räkenskapsårvinst från tidigarebalanseradnettovinst för året,bolagets

redovisadförmed avdragfria fondertilloch belopp avsattssom
tillbolagsordning skalllag ellerenligt avsättasbeloppförlust och som
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bundet kapital. frågaDen i vinstutdelningens storlekvetorätteget om
i aktieselskaber tillkommer styrelsen har inte någon motsvarighetsom

i anpartsselskab.
Anpartsselskabslagen inte något krav fondering vissupptar av

del bolagets resultat och efter den revideringen lagen intesenasteav av
heller försiktighetsregelnågon det slag finns i vinstutdelnings-av som
bestämmelserna för aktieselskab.

Har utbetalning till andelsägare skett i strid med bestämmelserna i
anpartsselskabslagen, skall betala tillbaka vad han harmottagaren
uppburit med Har utbetalningen skett i form vinstutdelning,ränta. av

dock återbäringsskyldig endast han insåg eller bortär mottagaren om
inse utbetalningen olaglig.att var

I likhet med vad fallet i aktieselskabslagen finns iär anparts-som
selskabslagen förbud lån från bolaget till dessett ägare.mot

3.6 Norge

I Norge har traditionellt funnits endast bolagsforrn personligtutanen
aksjeselskap, regleras i lovägaransvar, 1976 aksjesel-4 junisom om

skaper. tillkom inom förLagen det nordiska lagstiftningssam-ramen
arbetet under 1960- och början 1970-talet.av

Aksjeselskaper3.6.1 och allmennaksjeselskaper

På basis den s.k. Aksjelovgruppens betänkande NOU 1992:29 Lovav
aksjeselskaper lade den norska regeringen våren 1994 fram ettom

förslag Ot 36 till1993-94 och aktie-EES-anpassadprp nr ny
bolagslag. Förslaget, bl.a. innebar norska aksjeselskab skulleattsom
indelas i två kategorier, privata och offentliga, kraftigt motståndmötte
i Stortinget och drogs så småningom tillbaka. På Stortingets upp-
maning beslutade regeringen i stället reformera aktiebolagslagstift-att
ningen i två Sålunda genomfördes den januaril 1996steg. per en
anpassning till de krav följer EES-avtalet och EG-rätten.som av
Därefter presenterades under våren 1996 utredningsförslagett nytt
NOU 1996:3 och under hösten år proposition Otsamma en ny prp

23 1996-97 med förslag i införaNorge två bolagsforrnerattnr om
personligt nämligen aksjeselskaper och allmenn-utan ägaransvar,

aksjeselskaper, reglerade i två olika lagar. Stortinget besluta iväntas
frågan under 1997.

Aksjeselskaper förstai hand avsedd bolagsforrn förär att vara en
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små och medelstora företag med begränsad ägarkrets, medanen
allmennaksjeselskaperi första hand avsedd för företag medär större en

och växlande ägarkrets. Den principiella skiljelinjen mellanstor
bolagsfonnema bestäms vända sig till allmänheten förrätten attav
kapitalanskaffning. tillkommerDen allmennaksjeselskaperrätten men
inte aksjeselskaper.

För såväl aksje- allmennaksjeselskaper innebär den regle-som nya
ringen skärpta kapitalskyddsregler. Det kommer till uttryck dels i
bestämmelserna aktiekapitalets storlek och inbetalning, dels iom
bestämmelserna utbetalningar bolagets medel.om av

Aktiekapitalet skall aksjeselskaperi uppgå till minst 150 000 NOK
och i allmennaksjeselskaper till minst milj. båda bolags-1 NOK. För
former gäller enligt de reglerna vidare bolaget vid varje tid-attnya
punkt skall ha kapital försvarligt med hänsyn tillärett eget som
risken och omfattningen bolagets verksamhet.av

Om det kan bolagets kapital lägre vadantas äratt eget än som
krävs för den bedrivna verksamheten skall styrelsen behandla saken
och föreslå lämpliga åtgärder för bolaget försvar-stämman att ettge
ligt kapital. Detsamma gäller det kan deteget antas attom egna
kapitalet mindre hälften aktiekapitalet eller mindreänmotsvarar änav
tio balansomslutningen. Om styrelsen inte finner detprocent av
meningsfullt föreslå några åtgärder för komma till medrättaatt att
underkapitaliseringen eller sådana åtgärder inte låter sigom genom-
föras, skall styrelsen föreslå bolaget likvideras.att

Varken för aksjeselskaper eller allmennaksjeselskaper föreligger det
längre skyldighetnågon fortlöpande avsättningar tillgöraatt reserv-
fonden. heller uppställs detInte i lagen något krav på viss minstaen
storlek reservfonden för vinstutdelning skall kunna ske.attav

såväl aksjeselskaperFör allmennaksjeselskaper gäller att ut-som
betalningar från bolaget kan endastske enligt reglerna vinstutdel-om
ning, nedsättning aktiekapitalet, fusion och fission likvidation.samtav
Till utbetalning skall i det sammanhanget räknas varje form värde-av
överföring direkt eller indirekt kommer aktieägare tillgodo.som

Bestämmelserna vinstutdelning i utsträckning likalydandeär storom
for aksje- och allmennaksjeselskaper. För båda bolagsformer gäller att
vinstutdelning inte får överstiga vad i fastställd årsredovisning försom
det räkenskapsåret redovisats bolagets nettovinst för året,senaste som
balanserad vinst från tidigare räkenskapsår och belopp tillavsattssom
fria fonder med avdrag för redovisad förlust, aktiverade forsknings-
och utvecklingskostnader, goodwill och latent skattefordran samt
belopp enligt lag eller bolagsordning inte får delas ut.som

Aksjeselskaper får inte dela någon vinst bolagets kapitalut egetom
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allmenn-balansomslutningen. Imindre tioän procentmotsvarar av
utdel-i det falletfår vinstutdelningaksjeseksaber ägaäven rum, men

fordrings-efter hörande bolagetsverkställas endastningen får då av
aktiekapitalet.jfr nedsättningägare av

beaktande förlusteröverstiga vad medfår inteUtdelningen som av
förväntas kommaeller kaninträffat efter balansdagen attsomsom

affärssed jfr denförsiktig och godförenligt medinträffa t.ex.är en
försiktighetsregeln.svenska s.k.

bolagsstämma. får intefattas StämmanvinstutdelningBeslut avom
föreslagitstyrelsen ellerbelopputdelningbesluta änstörreavom

godkänt.
aksjeselskaper minstmotsvarande itill aktierPå yrkande ägareav
tjugondel aktie-allmennaksjeselskaper minsttiondel och i en aven

beloppdela högredomstol åläggaskapitalet kan bolaget änatt ut ettav
kunna skeför så skallförutsättningvad beslutat. En är attattstämman

intressenutifrån aktieägamasbeslutade utdelningenden stämmanav
förhållandenlikviditet och övrigabolagetsoch med hänsyn till är

utdelningen får dockframtvingademinoritetenorimligt låg. Den av
kapital eller den belopps-bolagetsfeminte överstiga procent egnaav

utdel-bestämmelsenföljer grundläggandeden attgräns omavsom
medför redovisade nettovinstenöverstiga den åretningen inte får

belopptidigare räkenskapsår ochvinst fråntillägg för balanserad som
aktiveradeavdrag för redovisad förlust,och medtill fria fonderavsatts

skattefordrangoodwill och latentutvecklingskostnader,forsknings- och
bolagsordning inte får delasellerenligt lagbelopp ut.samt som

allmennaksjeselskaper har i lagenaksjeselskapersåvälFör som
bolag kan lämna koncern-bestämmelsesärskildupptagits attomen

bestämmelsernaochbolag i koncernbidrag till attannat omsamma
bidrag.tillämpas på sådanavinstutdelning skall

skallmed lagens bestämmelser,skett i stridutbetalningHar mot-
formhar skett iOm utbetalningenåterbära vad han uppburit.tagaren

av aktie~vid nedsättningeller utbetalningvinstutdelning somav
likvidation, dockeller bolagetskapitalet, fusion, fission är mottagaren

utbetalningeneller insehan insåg bortåterbäringsskyldig endast attom
olaglig.var

frångenerellt förbud låninte någotnorska lagen finnsl den mot
fårallmennaksjeselskapaksjeselskapdess Såvälbolaget till ägare. som

utlånade be-förutsättning dels detunderlämna lån till sina ägare att
betryggandevinstutdelning, delsskulle kunna delasloppet attut som

lånet.säkerhet ställs för
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Finland3.7

aktie-bolagsform personligtFinland finns endastI ägaransvar,utanen
aktiebolagfinländska aktiebolagslagen, lagbolaget. nuvarandeDen om
börjantillkom i nordiskt samarbete under 1960- och734/78, av

i utsträckning med den svenskal970-talet. Lagen överensstämmer stor
aktiebolagslagen.

Privata och publika aktiebolag3.7.1

årfrån Aktiebolagskommissionen 1992På basis betänkandeettav
presenteradoch fyra årKommittébetänkande 1992:32 senareen

nyligenbeslutade den finländska riksdagenproposition 89/96prop.
Syftet ändringarna,aktiebolagslagen. medomfattande ändringar iom

lagen tillseptember bl.a.trädde i kraft den 1 1997, är att anpassasom
bolagsdirektiv.EG:s

Finlandbestämmelserna innebär det iDe sättatt samma somnya
aktiebolag, privata och pub-finns två kategorieri Sverige numera av

lika.
ochaktiebolag minst 000 FIMskall i privata 50Aktiekapitalet vara

minst 500 000 FIM.i publika aktiebolag
iutbetalningar från bolaget till aktieägarnaBestämmelserna ärom

aktiebolag.publikasåväl privataallt tillämpligaväsentligt som
vad ienlighet medbolaget kan ske endast iUtbetalningar från som

nedsättningvidutbetalningstadgas vinstutdelning,aktiebolagslagen om
förvärveller reservfonden,överkursfondenaktiekapitalet, egnaavav

fusionerasupplöses,med bolagetaktier utbetalning i samband attsamt
eller delas.

skallbestämmelsermed lagensutbetalning skett i stridHar mot-
inte haftsåvida hanåterbetala beloppet i fråga jämte ränta,tagaren

med lagen.enlighetmedlen utdelats igrundad anledning att anta att
Återbetalningsplikten för debristtäckningsansvarkompletteras ettav

ellerutdelningsbeslutet iverkställandetdeltagit i fattandet eller avsom
legat tillbalansräkningfastställandet felaktigupprättandet eller somav

grund för beslutet.
f°arStämmanbolagsstämman.vinstutdelning fattasBeslut avom

föreslagit ellerstyrelsenbeloppinte utdelningbesluta änstörreom av
godkänt.

sammanlagda beloppet vinstöverstiga detVinstutdelning får inte av
räkenskapsperioden ochför denenligt fastställd balansräkning senaste

avdrag för förlust balans-kapital, medbolagets friaövriga somegna
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icke utdelningsbara Vinstutdelnings-räkningen utvisar och poster.
moderbolag bestäms det sammanlagda belopp kaniutrymmet som som

delas bolagets redovisning och koncemredovisningen.enligtut egen
finländska aktiebolagslagen inte något krav på fort-Den upptar

ilöpande avsättningar till reservfond.
bestämdminst tiondel eller i bolagsordningenAktieägare med en en

påkalla vissmindre samtliga aktier kan vid ordinarieandel stämmaav
inte skyldigminimiutdelning vinst. emellertidStämman är attav

besluta högre utdelning vad åttaän procentmotsvararsom avom
bolagets kapital.egna

aktiebolag får lämna lån till sina inomfinländsktEtt ägare ramen
utdelas vinst och under förutsättningför medel skulle kunnat somsom

ställs för lånet.betryggande säkerhetatt
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4 Kommitténs överväganden

Aktiebolagsforrnens främsta kännetecken aktieägarna inteär äratt
personligen ansvariga för bolagets skulder. Endast bolagets förmögen-
het kan i anspråk för betalning skulderna. aktiebolagslagenItas av
finns därför rad regler skall bolagsförrnögenhetgarantera atten som en
skapas vid bolagets bildande och den såvitt möjligt inte försvinneratt
under bolagets bestånd. Om bolaget fritt kunde avhända sig sina till-
gångar ådraoch sig skulder, skulle bolagsborgenärema riskera attnya
kvarvarande förmögenhet inte räckte till betalning skulderna. Iav
lagen finns därför begränsningar i bolagets vederlagsfritträtt att
minska tillgångarna och öka skulderna, de s.k. kapitalskyddsreglema.

Kommittén har i betänkandet Aktiebolagets kapital SOU 1997:22
föreslagit bestämmelser bolagsbildning, ökning och nedsättningnya om

aktiekapitalet. förevarande betänkande behandlar kommitténI deav
kapitalskyddsregler under rubriken Vinstutdelning ochsom annan

bolagets egendom finns i kap.användning 12 ABL.av
i kap. har under år varit föremål förReglerna 12 ABL senare

och debatt. domstolen har avgjortbetydande uppmärksamhet Högsta
intresse och doktrinen har snabbt vuxit iflera mål principielltav

Andersson Lindskog 1995 ochomfattning, bl.a. 1995, Nerepse
den nuvarande regleringen har brister ochuppenbart1994. Det är att

därför heltoklar. Kommittén föreslårpunkter uppfattasmånga som
tolfte kapitlet.svarande det nuvarandebestämmelser motnya

likvidation.kapitalskyddsreglema reglernadelEn är omannan av
slutbetänkande.behandlas i kommitténsDe kommer att

för kommitténs arbeteutgångspunktemaBeträffande de allmänna
organisationAktiebolagetshänvisas till vad anförts i betänkandenasom

SOU och Aktiebolagets kapital 1997:22.1995:44 SOU

Skyddsändamålen1

likhetI med reglerna aktiekapitalets inbetalning, ökning och ned-om
sättning syftar reglerna i kap.12 ABL till underlätta bola-ytterst att

anskaffning risk- och lånekapital. regler formernaGenomgens av om
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insyn ochaktieägarnafrån bolagetvärdeöverföringarför garanteras
möjlig-vilket främjar bolagetskapitalanvändningen,inflytande över

ibegränsningaraktieägarna. Genomkapital frånanskaffaheter att
skyddvärdeöverföringar skapassådanaomfattningenfråga ettavom

förutsättningar för låne-och därigenombolagets borgenärerför
varitskulle havadkostnadertill lägrefmansiering än annarssom

dedessa begränsningarfunktion hosviktigfallet. ärEn attarman
skadeståndsanspråkhardenfordringsägareofrivilligaskyddar t.ex. som

bolaget.mot
från bolagetvärdeöverföringarförformerna ärReglerna upp-om

andra regleri likhet medoch kan därför,intressei aktieägarnasställda
samtligaskydd, åsidosättas ägare äruppställda till aktieägarnas om

begränsarmed de reglerförhåller det sigAnnorlundadärom. somense
kan beslutaaktieägarnavärdeöverföringardeomfattningen om.somav

intekaraktär. kantvingande Deborgenärsskyddsreglers.k.Dessa är av
samtycke åsidosättas.samtliga aktieägaresmedens

enderabeskrivaslåter sigregler, intetredjeEn somsomgrupp av
kompetensfördel-borgenärsskyddsregler reglernaaktieägar- eller är om

Även endastregler,dessabolagsorganen.mellan attt.ex.ningen
vinstutdelning,beslutaaktieägare kaneller samtligabolagsstämman om

1975:103 416.tvingande prop.är s.
kanvärdeöverföringarreglernatillämpningtolkning ochVid omav

omsättningsskyddet.betydelse,ändamål fåandranaturligtvis t.ex.

bolagetfrånVärdeöverföringar4.2

omfattakapitalskydd måsteeffektivtoch borgenärerför aktieägareEtt
ellertill aktieägarefrån bolagetvärdeöverföringaralla fonner av

uttryck-intekap.bestämmelserna i 12 ABLnuvarandeDe gerannan.
portalparagraf talaskapitletsfallet.så Ibesked ut-ligt äratt omom

förutbetalningmedel.bolagets Begreppetbetalning till aktieägarna av
vinstutdel-viddet normalavilketbetalning itankarna till ärpengar,

1975:103förarbeten prop.emellertid i lagensharning. Begreppet s.
och742liksom i praxis NJA 19953101971:15SOU475 s.s.
fallinnefattarinnebörd.vidare Detväsentligt ävendoktrin tillagts en

syfteöverförs till aktieägare.vederlagsfritt Iegendomdå attannan
tillämpningsområde föreslårkapitalskyddsreglemas vidatydliggöra

utbetal-förvärdeöverföring i ställetlagen talaskommittén iatt om
bolaget.ning från

varje ickeutgångspunktvärdeöverföringBegreppet avser som
förmögen-medför bolagetstransaktionbetingadaffärsmässigt attsom
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het, direkt eller indirekt, minskar. kan sig bolagetDet röra attom
avhänder sig egendom till underpris, förvärvar egendom till överpris,
utbetalar arvode för tjänster eller arbeten inte alls ellerlön eller som

utbetalningen, lånar medel till iendast delvis motsvaras utav en
förhållande till högretill marknadsräntan låg eller lånränta upptar en

fordringar, transaktionenmarknadsräntan, avskriver Hurränta än etc.
rubriceras ihar inte någon betydelse sammanhanget.

kan affärsmässigt betingad får i detHuruvida transaktionen anses
med hänsyn till värdediskrepansens storlek,enskilda fallet avgöras

löneutbetalningtransaktionens karaktär köp, byte, borgen, etc.,pant,
relation till bolaget aktieägare med eller mindre stortmottagarens mer

inflytande styrelseledamot eller ledande befattningshavare ii bolaget,
och övriga omständigheter. kan givetvisbolaget, utomstående etc. Det

ofönnånlig förinte i fråga betrakta varje transaktionkomma äratt som
värdeöverföring jfrbolaget förmånlig föroch motparten som en

Rodhe 131.s.

värdeöverföringar tillför4.3 Formerna
elleraktieägare annan

svarandefrån bolaget kan tillgångarVärdeöverföringar motavse
svarandeeller dess fria kapital. Tillgångarbolagets bundna motegna

lagligen i anspråkkapital kan aktieägarnabolagets bundna tasav
vid nedsättning aktiekapitalet,endast återbetalning reserv-avsom

bolagetsöverkursfonden utskiñning i samband medfonden eller samt
finns inedsättning aktiekapitalet 10likvidation. Bestämmelser avom

nedsätt-föreslår bestämmelsernakap. 6 kap. KommitténABL. att om
överförs till kapitel,ning reservfonden och överkursfonden sammaav

aktiekapitalet Bestämmelserfår rubriken Nedsättning omsom av m.m.
utskiftning kap. kap. ABL.i samband med likvidation finns i 19 13
Reglerna likvidation uppställda i borge-rörande nedsättning och är

regler-därför tvingande. beslut i strid medintresse och Ettnäremas är
får kap. ochnullitet och inte verkställas, 12 37är attna anse som en

stycket38 9 kap. § tredje17 ABL.
Tillgångar svarande bolagets fria kapital kan i anspråkmot tasegna

värdeöverföringar till aktieägare eller utomstående. i lagenDengenom
föranvisade formen sådana värdeäverföringar till aktieägarna är

vinstutdelning. Kommittén föreslår därför förhållandevis utförligen
reglering rörande beslut vinstutdelning. justlagen anvisarAttom
vinstutdelning form för ianspråktagande tillgångar svarandesom av
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emellertid det endakapitalet innebär inte detdet fria ärattmot egna
Formkravetsådant ianspråktagande kan ske.på vilket ärsätt ett upp-

samtligaintresse och kan åsidosättasställt i aktieägamas ägare ärom
aktieägarnabetyder, tidigare hardärom. Det nämnts, attsomense

fritti anspråk tillgångar svarandesamfällt kan besluta egetmotatt ta
särskilda vinstutdelningsreglema jfriakttaga de NJAkapital utan att

åsidosättandeaktieägare har godkäntsamtliga1995 742. Om ett avs.
därefteråsidosättande inte åberopasvinstutdelningsreglema kan detta

åsidosätta övrigadessutom, deAktieägama kanbolaget. är ense,omav
skydd,uppställda till aktieägamasi lagenbestämmelser är t.ex.som

stämmobeslutföljer ocksådet sagdalikhetsprincipen. Av att ett om
intevärdeöverföring till aktieägarnaellervinstutdelning somannan

klandras enligtgällande det inte 12aktieägare blirsamlat samtliga om
alltförsta och andra stycket ABL,kap. §kap. och 38 9 1737

inte strider borgenärs-värdeöverföringenförutsättningunder motatt
skyddsreglema.

aktieägarna vinstsyftar till beredaverksamhetbolagI attett vars -
bolagsordningen, kap. §framgår 2 5fallet intevilket är annat avom

kan värdeöver-andra stycket ABLkap. §tredje stycket 12 l -
aktieägarnabeslutas endasttill aktieägareföringar än sam-avannan

lageni den nuvarandegrundläggande,fållt. följer denDet menav
eller företainte får beslutabolagsorganenouttalade regeln att om

främmande för bolagsverksam-uppenbarligentransaktioner ärsom
uttryckligföreslår kommitténintressesyfte. klarhetenshetens I att en

jfr 76 § iregel åter i lagensvarande dennabestämmelse tasmot
bolaget överföraaktieägarna kanaktiebolagslag. Omårs1944 är ense

transaktionen inte striderutomstående, så längetillekonomiska värden
intresse. Somuppställda i bolagsborgenäremasde regler ettärmot som

samfällt aktieägarbeslut gällerfrån kravetbegränsat undantag att
under vissautsträckning styrelsen, hari vissoch rätt attstämman,

jämför-eller därmedtill allmännyttigtbesluta gåvaförutsättningar om
ändringarföreslår den punkten inte någraKommitténligt ändamål.

i gällande rätt.
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4.4 Värdeöverföringar ñån bolaget till
aktieägamai form vinstutdelningav

Vinstutdelning4.4.1 på ordinarie och extra

bolagsstämma

Bolagsstämman i egenskap bolagets högsta beslutandeär av organ
exklusivt behörig besluta huruvida och i vad mån vinstutdelningatt
skall ske. beslutanderättDenna kan varken beslut stämmangenom av
eller samtliga eller föreskrift i bolagsordningenägare över-genom en
lämnas till styrelsen eller annan.

Beslut vinstutdelning kan enligt gällande fattas ordinarierättom
bolagsstämma, i anslutning till fastställandet resultaträkningensom av
och balansräkningen skyldig besluta dispositioner bolagetsär att om av
resultat. Huruvida det enligt gällande också tillåtet beslutarätt är att

vinstutdelning vid bolagsstämma har länge diskuterats iextraom
doktrinen. och förarbetenLagtext har det inte något defini-sagts,ger,
tivt besked. Kommittén, inte har anledning ställning tillatt tasom
tolkningen de nuvarande bestämmelsen1a, kan inte något prin-av se
cipiellt hinder aktiebolag i reglering uttrycklig möj-mot att en ny ges
lighet hålls efter den ordinariestämmaatt extra stämman,som
besluta utdelning fritt kapital enligt den fastställdaeget senastom av
balansräkningen efter avdrag för vad redan har delats därav,utsom
s.k. efterutdelning. sådan ordning förutsätterEn dock utdelningsbe-att
slutet inte inkräktar borgenärsskyddetpå och aktieägarna haratt ett
fullgott beslutsunderlag vid stämman.

Kommittén vill i sammanhanget erinra beslut nedsättningattom om
aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna såväl enligt gällandeav

6 kap. andra1 § stycket ABL enligt kommitténsrätt förslag, 10som
kap. 3 och kan fattas8 bolagsstämma. det fall åter-Förextraav
betalning sker med belopp överstiger aktiens nominella beloppett som
har sådant förfarande i praktiken betydande likheter med vinstutdel-ett
ning.

möjlighetEn fatta utdelningsbeslut under ochänatt ett ettmer
räkenskapsår kan försvåra för bolagsborgenärema bevakaatt attsamma

bolagets soliditet inte urholkas utdelning till aktieägarna. linjeIgenom
med det vilket lagen i dag med hänsyn till borgenäremassätt in-

allmänt tolkas, föreslår därför kommitténtresse föratt utrymmet
eflerutdelning begränsas på så beslut härom inte får fattas efiersätt att
utgången det räkenskapsår följer efter fördet år vilketnärmastav som
balansräkningen har fastställts. Om bolaget har kalenderår räken-som
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juniräkenskapsår ibalansräkningen avseende lfastställsskapsår senast
decembertill utgångenefterutdelning kan då fattasBeslutår avom

sistnämnda år.
tidigarelägga denhänvisat tilllöpa bolagetbörjatNär år 3 är att

enligt denutdelning vinstoch beslutaordinarie bolagsstämman avom
snabbtdet angeläget medbalansräkningen för årfastställda är ettom

alltså inte några bestäm-Kommittén föreslårvinstutdelning.beslut om
i borgenäremas intressenuvarande,förskottsutdelning. Detmelser om

vilketavseende räkenskapsår förutbetala vinstförbudetuppställda, att
innebär bolaget intebestå.fastställts bör Detårsredovisning inte att

eller anteciperadeupparbetadeårdela underheller kan ut samma
artikelbestämmelserna i 15På grundinterimsutdelning.vinster, s.k. av

beslutamöjlighetbolagsdirektivet skulleandrai detpunkten 2 atten
infördeslagbestämmelsersärskildainterimsutdelning förutsätta attom

medeltillräckligadelårsbokslut visadeupprättande attett somavom
föreslår inte någraKommitténsådan utdelning.tillgängliga förfanns
koncembidrag.angåendedock avsnitt 4.6bestämmelser, jfrsådana

bör enligtvinstutdelningfrågaskallOm prövastämmaextra om
för-eller,gälla. Styrelsenföljande ordningmeningkommitténs om

förslagförslagsställaren skallslaget väcks någon upprätta ettannan,av
enligtkapitaletdel det friabeträffande dentill dispositioner egnaav

efterkvar detbalansräkningen finnsfastställdaden senastesenast som
utformaskapital. Förslagetdisposition dettastämmobeslutet avom

används ordinariemodellnaturligen efter stämma.somsamma
förvalt-till aktuelltillgånghar aktieägarnaordinariePå stämma en
förslagstyrelsensperspektivuppgifterningsberättelse med som ger

förtill underlagföreslår styrelsenKommitténvinstutdelning.till att
redogörelseskall lämnavinstutdelningsbeslut stämmaextra somen

bedöman-vikt vidkanomständigheterbl.a. debehandlar vara avsom
hur bolagetsbeskedvinstutdelning ochfördet utrymmet omgerav
motsvarandeutdelningen. Påden föreslagnapåverkaskapital avegna

styrelsensgranskarevisorernabörordinarievid stämmasätt som
börRevisorsyttrandetdenna.yttrandeochredogörelse överettavge

förslagetframlagdaangående detuttalandei stämmanettutmynna
kap.jfr kap. § 10bolagets vinst, 14 28beträffandedispositionerom

10 § ABL.
kännedomfåbolagets borgenärervikt förDet extraattär omav

högrelöper borgenäremaefterutdelningarmedutdelningar. l ett system
bola-skyldighet förofrånkomligt medframstårrisker och det ensom

registrering.efterutdelning föranmäla beslutomedelbartget att om
vinstutdelning, skall bolagetbeslutatbolagsstämmaHar extra om

registrerings-hosför registreringanmäla beslutetförslagetdärför enligt



övervägandenKommitténs 711997:168SOU

beslutet.veckor frånoch tvådröjsmålmyndigheten PRV senastutan
ordinariebeslutasvinstutdelninggäller stämmaNär det som

aktiebolagslagenoch1995:1554finns årsredovisningslageni en
offent-årsredovisningarnatillsyftaromfattande reglering göraattsom

tidföreskriveninte inombolaginnebärliga. Regleringen ettatt som
anteckningårsredovisning medgodtagbartill sänder inPRV omen

vinst ellerbeträffande bolagetsdispositionerbeslutbolagsstämmans om
likvidation kap. 4 §19dröjsmålsavgiñer ochförlust riskerar ytterst a

drivavitesföreläggandemöjlighethar dessutom3. PRV att genom
saknar PRVeñerutdelningårsredovisningshandlingar. Vidsaknade

tillbeslut häromanmälerbevaka bolagetfortlöpandemöjlighet attatt
fårordning. Detske idärav måstevarför kontrollverket, an-annan

efrerutdelningbeslutkontrollerabolagets revisorkomma på attatt om
skallanmälansådanbolagetUnderlåterregistrering.anmäls för göraatt

revisionsberättelsen.idet anmärkas

Beslutsordning4.4.2

majoritet, 12enkelmedvinstutdelning fattasBeslut stämmanavom
grund-denskyddasMinoritetenABL.kap. kap. 13 §26 § 9 av

inne-sammanhangi dettakap.likhetsprincipen i 3 1läggande som
till likaberättigaraktietill etti förhållandebär varje aktieatt annan

föreskrift i bolags-följerinteutdelning,belopp annatstort avomsom
andel i bolagetstillolikamedslagaktier olika rättordningen avom

andel itillolikamedslagolika rättbolaget aktierdet ivinst. Finns av
gälla inomskalllikhetdelslikhetsprincipeninnebärbolagets vinst att

skallaktieslagen upprätt-mellanförhållandetaktieslag, delsvarje att
hållas Nial 23.s.

Ingen-svensk valuta.iochnormalt i formUtdelning sker pengarav
iellerutländsk valutaibestämsutdelningemellertidting hindrar att

Även fattasbeslutsådantsakvärdesutdelning.egendom, s.k. ettannan
likhets-innebärsakvärdenutdelningmajoritet. Vidmed enkel av

värde,likaegendomtillvarje aktie berättigar stortprincipen omatt av
beträf-sigskiljerolika slagfinns aktierdet inte i bolaget somav

utdelningsbe-får fattaintefande till utdelning. Att ettstämmanrätten
aktie-eller vissavissotillbörlig fördelberedaslut är ägnat attsom

s.k.denframgåreller aktieägareför bolagettill nackdelägare avannan
kap. § ABL.i kap. § 9 16generalklausulen 12 25

oftasakvärdesutdelningarutformasaktieägarebolag med mångaI
bestämdgenerisktfår välja mellan vissaktieägarnasådantpå sätt att

penningbelopp. Ettbolag, ochiaktieregendom, ettett annatt.ex.
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sådant förfarande förenligt med kravetväl behandla allaär att
aktieägare lika. torde däremot inteDet möjligt majori-attvara genom
tetsbeslut dela sakvärden till vissa och till andraägareut ägare,pengar

valmöjlighet. Jfr Andersson 1996 443.utan s.
Enligt gällande får huvudregel beslutainterätt stämman som om

utdelning belopp styrelsen föreslagit eller godkänt 12 kap.större änav
första3 § stycket infördesABL. Bestämmelsen med års lag med1975

motiveringen det i allmänhet styrelsen har den bästa möjlig-äratt som
heten bedöma hur utdelning hänsyn bolagetsmed tillatt stor som
förhållanden lämplig, och styrelsen ofta företräder företagetsär att
långsiktiga intressen bättre aktieägare för vilka ibland intressetän av
omedelbar hög utdelning står i förgrunden SOU 1971:15 315,s. prop.
1975:103 Kommittén, har rollfördel-237.s. som en annan syn
ningen mellan och styrelsen, föreslår för styrelsenägarna vetorättenatt
i samband avskaffas.med beslut vinstutdelning Kommittén harom
tidigare föreslagit ändring i fråga nedsätt-motsvarande beslutom om
ning för återbetalning till aktieägarnaaktiekapitalet SOU 1997:22av

f..244s.
Beträffande vinstutdelning vid ordinarie bolagsstämma blir följden
förslaget i denna del det ankommer styrelsen i förvalt-att attav

förslag till för-ningsberättelsen in resultatdisposition, attta ett men
slaget för utdelningsmöj-inte i sig någonutgör övre gräns stämmans
ligheter. besluta utdelning styrelsen före-Stämman kan ävenom om
slagit inte alls skall ske och kan beslutanågon utdelning stämmanatt

högre utdelning vad styrelsen föreslagit. sakEnän är attom en annan
får besluta utdelning med belopp följerintestämman större änom som

borgenärsskyddsreglema. ligger i sakens bolagsstäm-Det natur attav
skall försiktigt styrelsen med hänvisning till den s.k.man agera om

försiktighetsregeln föreslagit lägre utdelning.en

Borgenärsskyddet4.5

Skyddet för bolagets bundna kapital4.5.1 egna

finnsTill skydd för bolagets borgenärer i aktiebolagslagen bestäm-
melser begränsar bolagets vederlagsfritt minska sina till-rätt attsom
gångar och Ska sina skulder. begränsningar bygger tankenDessa att

aktiebolag alltid med viss marginal skall ha tillgångarett mot-en som
dess skulder. Marginalen bolagets aktiekapital och vadutgörssvarar av

bolagetsi övrigt betecknas bundna kapital. bok-Detsom som egna
förda skall tillvärdet bolagets tillgångar uppgå minst bolagetsav
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Ärbokförda och avsättningar plusskulder det bundna kapitalet.egna
detta kapitaletfallet det bundna täckt. Bolaget får intesägs egna vara
dela vinst till aktieägarna, det inte omedelbart efter åtgärdenut om
skulle full täckning för det bundna kapitalet.finnas egna

lydelse har emellertid utformatslagens nuvarande lagtexten påI ett
från fria delen det kapitalet. förutgår den ställetIsätt attsom av egna

förbjuda bundet kapital föreskrivs utdelning inteutdelning eget attav
får bolagets fria kapital. Vinstutdelning till aktieägarnaöverskrida egna
får vad i fastställd balansräkning och, i frågainte överstiga som om

skall koncemredovisning, i fastställdmoderbolag upprättasom
för räkenskapsåret redovisaskoncembalansräkning det senaste som

för vinst frånbolagets eller koncernens nettovinst året, balanserad
tidigare och belopp till fria fonder medräkenskapsår avsattssom

förlust, belopp enligt lag eller bolagsordningavdrag för redovisad som
kapital eller, i fråga moderbolag,skall till bundetavsättas eget om

fria kapitalet i koncernen enligt årsredovis-belopp det egnasom av
skall överföras till bundet kapi-ningarna för företag inom denna eget

förenligt bolagsordning skall användastal, beloppsamt annarssom
förstanågot ändamål utdelning till aktieägarna 12 kap. 2 §änannat

har i doktrinen kallats beloppsspärren Lindskogstycket RegelnABL.
12:2-5.

vållar inga problem så länge frågavalda skrivsättetDet är om
har givit upphov till omfattande tolknings-utdelning i pengar men

sakvärden, avsnitt nedan. Medproblem vid utdelning 4.5.3av se
redovisade borgenärsskyddets inne-utgångspunkt i den ovan synen

omedelbartinte får dela vinst det intebörd, nämligen bolaget utatt om
finnas full täckning för det bundna kapitalet,efter åtgärden skulle egna

skäl till i reglering låta bestäm-kan kommittén inte några attse en ny
med vadfrån det fria kapitalet. linjemelsens ordalydelse utgå Iegna

aktiekapitalet kap.fallet fråga nedsättning 10redan iär om avsom
kommittén före-förslag; kap. § ABL, och5 § kommitténs 6 1 som

förvärv aktier kap.slagit fråga aktiebolags 11skall gälla i av egnaom
fåri stället utformas så bolaget inte5 §, bör bestämmelsen över-att

föra vinstutdelning eller sättvärden till aktieägarna som annat
det inte finns full täckning för deteller till utomstående,någon om

överföringen.bundna kapitalet efteregna
omfatta andra aktieägare betingasUtvidgningen till även änatt av

likgiltigt värdeöver-i princip tilldet för bolagsborgenärema äratt vem
bolaget inteföringen Fordringsägama skall kunna lita påsker. utanatt

iaktta bestämmelser nedsättning aktiekapital,lagensatt om av reserv-
fond överkursfond eller likvidationsreglema beslutar någoneller om
form medför det inte längre finns fullvärdeöverföring, attsomav
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centrala inne-denkapital. Detför bundnatäckning bolagets äregna
1975:103 209.Jfrborgenärsskyddet.börden s.prop.av

vinstutdelningsutrymmebolagensbegränsasgällandeEnligt rätt
nettovinståretstill reservfonden. Avpåvidare kravet avsättningarav

reservfond till desstillförlusttäckning, tioskall, efter avsättasprocent
överkursfond,förekommandeeventuelltmedtillsammansdenna, upp-

aktiekapitalet.går till 20 procent av
reservfond in-tillavsättningar årsvinstenSkyldigheten göraatt av

i samband medRegeln haraktiebolagslag.årsfördes med 1895 senare
uttrycktalltjämtdetaljer,ändrats i sinarevideringar lagen men gerav

konsolide-tvångssparande framtvingaslagsför idén ettatt engenom
sin tidmenade redanAktiebolagsutredningenbolagen. attring av

främjarationelltägnadeknappastreservfondsreglema sättettattvar
rad andrapekade ocksåochföretagenkonsolidering svag-enaven
avsättningsskyl-därförföreslogUtredningenheter i reglerna. att

313.avskaffas SOU 1971:15skullereservfonddigheten till s.
regeringenuppfattning,utredningensdeladeRemissinstansema men

pågåendei avvaktanskulle behållasbestämmelsernaföreslog att
område. Någraföretagsbeskattningensutredningsarbete inom över-nya

aldrig haemellertidreservfondinstitutetbeträffandeväganden synes
gjorts.

reglernakommitténAktiebolagsutredningenmedlikhet attI anser
fögaföråldrade ochreservfondtillavsättningarfortlöpande ärom

påbjudnadenreglernasvaghet igrundlägganderationella. ärEn att
storlek påaktiekapitaletsberoendereservfondenavsättningen till är av

reservfonden,upphöravsättningsskyldighetendet närsättet att numera
till 20överkursfond, uppgårförekommandeeventuelltmedtillsammans

bolagetaktiekapital bestämsBolagetsaktiekapitalet.procent avav
undanaktiekapitalet lågt slippakansjälvt, och bolaget sättaattgenom

bolagreservfondenavsättning tillmindremed vida än ett annat som
vanligtocksåkonsoliderat.bättre Detverkligheten attkanske i ärär

vidtillgodosesreservfondenavsättning tillskyldigheten göraatt
emit-aktiernakapitalökningvidaktiebolag ochbildande attgenomav

eller,reservfondenkan fyllaöverkurs, över-medteras numera,somen
kursfonden.

för-införandet den s.k.detocksåbörDet attnoteras avgenom
explicitfinnsstycketandrasiktighetsregeln kap. 2 §12 ettnumera

bolagetsbeakta bl.a.vinstutdelninginför beslutkrav i lagen på att om
motivenharnedan. Därigenomavsnitt 4.5.2konsolideringsbehov, se

reservfondtillavsättningskyldighetsärskildföreskrivai lagentill att en
förringats.väsentligt

finnsbolagsdirektiv inteiockså det EG:sKommittén konstaterar att
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tillbolagens vinst skallviss delnågot krav avsättasatt reserv-aven
fond. Bland de enskilda medlemsländernafond bundeneller annan

föreligger Frankrike skyldighet avsättningarTyskland ochi göraatten
fallet i exempelvis Storbritannien.till detta inte Ireservfond, medan är

i kravför år sedan lagenDanmark avskaffades upptagetett ettpar
reservfond. ställetårsvinsten till Iminst femavsättaatt procent av

de fonderingarformulerat kravinfördes allmäntdels göraattett
försiktighetsregelkräver, delsekonomiska ställningbolagets avensom

vadfår ske med beloppinnebörd vinstutdelning inte änstörreatt som
och, i moderbolag, koncernensmed hänsyn till bolagetsförsvarligtär

föreligger det längre någonheller i Norgeekonomiska ställning. Inte
Finlandtill reservfonden.fortlöpande avsättningar Iskyldighet göraatt

förelegat.skyldighet aldrighar sådannågon
anförda skyldighetenbakgrund detföreslårKommittén attmot av
reservfonden avskaffas.nettovinst tillviss del åretsavsättaatt aven

frivillig grundemellertid bolagen från påhindrarIngenting ävenatt
skyldighetenVidare kvarstårsådana avsättningar.fortsättningsvis göra

tillfallersvarande vadbelopptill reservfonden avsätta motettatt som
visstfondaktie kap. 8 §försäljning 7bolaget efter samtouttagenav

förklarats förverkad kap.8inbetalats aktiebelopp som senaresom
konsoli-försiktighetsregeln, särskilt rekvisitetDärtill kommer25 §. att

ellerinnehållainnebära bolaget måstederingsbehov, kan störreatt en
jämförasi realiteten kankapitalet, vilketdel det friamindre egnaav

till reservfond.medelstadgad skyldighetmed i lag avsättaatten
skall bestämmas ivinstutdelningsutrymmetsärskild fråga hurEn är
moderbolag isyfte förhindrakoncernförhållanden. I att att ett en

för koncerneninte vinstervinsterkoncern delar motsvarasut avsom
dubbel begränsningunderkastadevarithelhet, har moderbolag ensom

delaModerbolag har inte fåtti vinstutdelningshänseende. änut mer
balans-vinst enligt bolagetsutdelningbarvad redovisats egensomsom

vinsten för koncer-utdelningsbaradenräkning, inte heller änmermen
i detutdelningsutrymmetfastställahelhet. För att senarenen som

varit skyldiganyligen generellttill heltavseendet har moderbolag att
vinsterkoncembalansräkning, vari internaochkoncemresultat-upprätta

och skulder eliminerats.fordringaroch förluster internasamt
aktie-bl.a.årsredovisningslagen,I den år 1995 ersattantagna som
vissaredovisning, finns i kap. 2 §bestämmelser 7bolagslagens om

koncemredovisning för moder-från skyldighetenundantag upprättaatt
ändrades aktie-lagstiftningsärendebolag i underkoncemer. I samma

den dubbla utdel-detbolagslagens vinstutdelningsregler sättet att
skallmoderbolag inte självaavskaffades förningsspärren upprättasom

utdelningskapaciteten iuttalaskoncemredovisning. förarbetenaI att
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fårstället bedömas med ledning kap.12 2 § andra stycket försik-av
tighetsregeln och utgångspunkten måste vinstutdelningatt attvara
aldrig får överstiga vad skulle ha redovisats utdelningsbarasom som
medel bolaget hade koncemredovisning. ocksåDetupprättat sägsom

för vinstutdelning får bedömas med hänsyn tillatt utrymmet
tillgängligt material eller, detta inte tillräckligt underlag,om ger en
inom bolaget särskilt upprättad sammanställning 1995/96:10 delprop.
2 131.s.

Den genomförda förändringen innebär alltså vissa moderbolag äratt
explicit underkastade dubbel utdelningsbegränsning, medan andraen
inte det. Redan detta enligt kommitténs mening frågan denär reser om
dubbla utdelningsbegränsningen huvud skall behållas. Därtillöver taget

Översynkommer Redovisningskommittén i betänkandet redo-att av
visningslagstiftningen föreslagitSOU 1996:157 moderbolagävenatt
i mindre koncerner, i likhet med vad fallet i övriga medlems-ärsom

inom skall undantas frånEU, skyldigheten koncern-stater upprättaatt
redovisning f.. Vid genomförandes. 431 Redovisningskom-ett av
mitténs förslag i denna del skulle ytterligare betydande antal moder-ett
bolag hamna utanför den dubbla utdelningsbegränsningen.

Kommittén kan vidare konstatera EG:s bolagsdirektiv inte på-att
bjuder någon koppling mellan koncemredovisningen och moder-
bolagets vinstutdelningsmöjligheter det slag f.n. finns kap.i 12av som

första2 § stycket och det i de flesta medlemsstater hellerABL inteatt
finns någon sådan koppling i den nationella lagstiftningen.

Pâ grund det anföra kommittén tiden äratt attav anser nu mogen
avskaffa kopplingen mellan vinstutdelningsutrymmet i moderbolag och
koncemredovisningen. Vinstutdelningsutrymmet bör i lagen bestämmas

och för alla moderbolag, nämligen med utgångs-sättett samma
punkt i moderbolagets balansräkning. bör alla moder-Därutöveregen
bolag i fortsättningen skyldiga inom för den s.k.även attvara ramen
försiktighetsregeln beakta den samlade ekonomiska ställningen i kon-

cemen.

4.5.2 Försiktighetsregeln

Det grundläggande borgenärsskydd följer kravet full täck-påsom av
ning för det bundna kapitalet kompletteras den s.k. försiktighets-av
regeln i kap. andra12 2 § stycket ABL. Den regeln innebär vinstut-att
delning inte får ske med belopp,så utdelningen med hänsynstort att
till bolagets eller koncernens konsolideringsbehov, likviditet eller
ställning i övrigt står i strid med god affärssed. Bestämmelsen är
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tvingande. Den kan inte åsidosättas med samtliga aktieägaresens
samtycke.

Den grundläggande idén bakom försiktighetsregeln kan sägas vara
aktiebolag inte skall kunna genomföra värdeöverföringaratt tillett

aktieägare eller med belopp dess ekonomiska ställ-större än attannan
ning efter värdeöverföringen betryggande for fordringsägama jfrär
Andersson 207. Kommittén, delar detta föreslårsynsätt,s. som en
utvidgad och preciserad försiktighetsregel där den grundläggande
frågan blir det med hänsyn till bolagets resultat och ställning påom
det hela rimligt dela vinst och hur del vinstenärtaget att ut stor av

det i så fall lämpligt delaär att ut.som
Enligt kommittén bör bestämmelsen för det första utformas så att

det klart framgår den skall tillämpas inte endast vid vinstutdelning,att
vid varje form värdeöverföring, till aktieägare ellerutan av annan.

Såväl vid fonnenliga icke fonnenliga värdeöverforingar till aktie-som
och vid värdeöverföringar till utomståendeägare skall prövningen av

den tilltänkta transaktionen ske försiktighetsregeln.mot
oftaEn påtalad svaghet i den nuvarande bestämmelsen hänvis-är

ningen till god affärssed den vilken tilltänkt vinst-motsom norm en
utdelning skall bl.a.se Rodhe f..94 Någon affárssedprövas hars.
inte utbildats och beskrivits på området under de tjugo år bestäm-som
melsen varit i kraft. Kommittén föreslår därför kopplingen till godatt
affárssed Bestämmelsen bör i stället utformasutmönstras. så värde-att
överföring f°ar ske endast i den mån det med hänsyn till bolagets och,

bolaget moderbolag, koncernens konsolideringsbehov, likviditetärom
och framstårställning i övrigt försvarligt.som

En prövning bolagets konsolideringsbehov inför vinstutdel-ettav
ningsbeslut eller värdeöverföring kan i praktiken nödvändiggöraannan

mångsidig bedömning bolagets ekonomiska ställning. Med be-en av
konsolidering inom företagsekonomin förstärkninggreppet avses en av

företags ekonomiska ställning. ekonomiskaDen ställningen kanett
beskrivas med hjälp olika nyckeltal bland vilka i första hand rela-av
tionen mellan och främmande kapital skulder här intresse.eget är av
Ju andel aktiebolags tillgångar finansieratsstörre medett egetav som
kapital, desto bättre soliditet bolaget ha.anses

En förbättring soliditeten innebär konsolidering bolaget,av en av
soliditet kan på olika Uttrycks soliditeten rela-mätas sätt.men som

tionen mellan kapital och främmande kapital skuldsättnings-eget
graden eller totalt kapital det dessa storheter framkommer isätt
årsredovisningen, talar synlig soliditet. Vid tillämpningman om av
försiktighetsregeln det emellertid inte den på redovisningsdataär
framräknade soliditeten intresse. Avgörande för bolagetsärsom av
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verkligabolagetståla förlusterochriskerkunna ärförmåga taatt
medSoliditeten,verkligadenbör detDärförställning.ekonomiska vara

det relevantaoch doldaobeskattade ärbeaktande reserver, somav
Jfrförsiktighetsregeln.tillämpningvidsoliditetsmåttet prop.av

1975:103 477.s.
varierarskulderkapital ochmellanrelationenoptimalaDen eget

storlekolikaföretagmellanbranscher liksomi olikamellan företag av
därfördetårs lagtill 1975i förarbetena ärkonstateratsoch ålder. Som

tidpunkt lämp-vid varjebolag ochför allafastställamöjligtinte att en
bör211. Det1975:103312,1971:15soliditet. SOUlig s.prop.s.

konsoliderings-bolagetsbedömningdet vidframhållasockså att aven
soliditeten. Somenbartstuderatillräckligtregel intebehov i är att

bola-räntabiliteten påsåsombeaktas,andra faktorerregel måste även
kom-Sakeninvesteringsbehov,kapital, resultatprognoser, etc.gets

verksamhetsområden,vissaföretag inomdet iytterligarepliceras attav
soliditet kanhögsig detförhållerbankverksamhet, sättet attt.ex. en

hävstångseffekten. Somnegativtkapitalräntabilitetenpåverka eget
kapitaltäckningsgrad, därandra mått,användasf°ar dåkomplement t.ex.

fordringar.riskvägdakapital ställs moteget
till bolagetshänsynvidare krävabörFörsiktighetsregeln tasatt

kort-bolagetsbrukarföretagsekonomininomvarmedlikviditet, avses
allmänhetuttrycks iLikviditetenbetalningsförmåga.fristiga som

ellertillgångarlikvida omsätt-bolagetssidanmellan årelationen ena
Likviditets-skulder.kortfristigasidan dessandraoch åningstillgångar

beloppfår med såskevärdeöverföring inte attstortinnebärkravet att
Jfrförsämras.betalningsförpliktelsersinafullgöraförmågabolagets att

212.Andersson s.
till bola-bör hänsynlikviditetkonsolideringsbehov och tasFörutom

förutsesvårighetenpräglatUttrycket attställning ärövrigt.i avgets
förmågabolagetspåverkakanomständigheter attallaoch beskriva som

dentillförarbetenaåtaganden.ekonomiska Isinafullgörai framtiden
händelserhuvudsakpunkt idenna nämntslagen harnuvarande som

311,SOU 1971:15utgång.räkenskapsåretsinträffat efter prop.s.
kom-doktrinenanförts ivadlinje med478. I1975:103 menarsoms.

börfall för framtidenövrigt iställning iuttrycketmittén vartatt
ekonomiskabolagetsförbetydelseomständighetersyfta på avanses

ellertill räkenskapsårethänförligadeställning är senareoavsett enom
214.Anderssonperiod. Jfr s.

bestämmelsendet ikommitténföreslårintresseklarhetens attI
värdeöver-tilltänktadenprövningenföreskrivsuttryckligen att av

iställningochlikviditetkonsolideringsbehov,bolagetsföringen mot
verksamhetenskravbeaktande de art,medskall skeövrigt somav
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omfattning och risker ställer storleken det kapitalet.egnaav
koncernförhållandenVad särskilt gäller innebär den föreslagna

försiktighetsregeln vinstutdelning eller värdeöverföring frånatt annan
moderbolag får ske endast under förutsättning det med hänsynett att

till konsolideringsbehov,bolagets och koncernens likviditet och ställ-
försvarligt.ning i övrigt framstår ekonomiska ställ-Koncernenssom

ning vikt vid bedömningen moderbolagets utdelnings-är stor avav
kapacitet. faktum fastkommittén i sitt lagförslag inte håller vidDet att
den formella kopplingen mellan beloppsspärren och koncembalans-
räkningen inte ändrad förhållande.innebär någon på detta Koncer-syn

ekonomiska ställning och förhållanden därförbör beaktas vidnens
tillämpningen försiktighetsregeln eventuella värdeöverföringarav
från moderbolaget. stället för formell avstämning fria medel iI moten

koncembalansräkning vill kommittén verka för koncernen i dessatten
helhet granskas vid bedömningen utdelningskapaciteten. Därvid börav
bl.a. värdet på dotterbolagsaktier, intressebolagsaktier och koncern-
fordringar föranalyseras och bedömas. Särskilt bör åtgärder vidtagas

säkerställa koncemintema vinster inte kan delasatt att ut.

Överföringar4.5.3 sakvärdenav

fråga beloppsspärren och övriga borgenärsskydds-En särskild hurär
skall tillämpas vid värdeöver-regler motsvarande 12 kap. 2 § ABL

föringar sakvärden och därsker med egendom änannan pengarsom
det bokfördabedömda marknadsvärdet på egendomen överstiger dess

lydelse besked.värde. i sin nuvarande inte något klartLagtexten ger
skildaMed utgångspunkt i lagtextens nuvarande avfattning har två

innebär egendomensframträtt i doktrinen. Det detsynsätt ärattena
beloppsspärren, det andra detmarknadsvärde skall prövas mot attsom

det bokförda värdet skall ställas beloppsspärren. Högstaär motsom
domstolen inte stå be-fastslog år det kan i strid med1995 att anses

för bedömningen storleken sakut-stämmelsen att till grund påav en
delning bokförda värdet fråga ochlägga det tillgångarna i inte ettav
högre deras bedömda marknadsvärdevärde, såsom NJA 1995t.ex. s.
742.

anfört innebörd ochvad kommittén borgenärsskyddetsAv ovan om
den föreslagna aktuella bestämmelsen, nämligenlydelsen denavnya

skall finnas fördet efter värdeöverföringen full täckning bolagetsatt
bundna följer det omedelbart efterkapital, de i bolaget,ärattegna
värdeöverföringen kvarvarande nettotillgångamas bokförda värde som
skall till grund för bedömningen huruvida sakutdelningenläggas av
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kapital. traditionell utdelninginkräktar på bolagets bundna En avegna
bokfört värde påförutsätter alltsåegendom än attannan pengar

kapitalet.täcker det bundna Enkvarvarande nettotillgångar avytt-egna
eller delvis detbolaget tillhörig egendom heltring motsvararav som

vederlagförutsätter, den skall skebundna kapitalet mot ettomegna
bokfört värde påegendomen,understiger marknadsvärdet på attsom

i fråga tillsammanskvarvarande nettotillgångar och vederlaget mot-
avskaffa kravetförslagetbundna kapital. Medbolagets attsvarar egna

någrareservfond inteavsättningar till uppkommerpå fortlöpande
sammanhanget.avsättningar skall hanteras ifrågor hur sådanaom

dennabesked från EG-kommissionenKommittén har inhämtat att
sakvärden,borgenärsskyddsreglema vid överföringartillämpning avav

bolagsdirek-förenlig med det andraenligt Kommissionens mening, är
Jfr avsnitttivet. 3.1 ovan.

bundnasakvärden inte inkräktar detöverföringAtt egnaen av
förkommitténs förslag inte tillräckligtemellertid enligtkapitalet attär

Överföringen försiktig-ocksåmåsteden skall tillåten. prövas motvara
efter värdeöverföringen harbolagethetsregeln, kräver att ensom

likvidi-till konsolideringsbehov,ställning med hänsynekonomisk som
sakensövrigt försvarlig. ligger ioch bolagets ställning i Detärtet

beaktande mark-behöva underden prövningen kan görasnatur att av
Jfr 742.tillgångar och skulder. NJA 1995nadsvärdena på bolagets s.

användas vidmarknadsvärden skallvidare självklarhetDet är atten
det beräknadelikhetsprincipen i kap. dvs.tillämpning 3 1 attav

föröverförda egendomen måste likamarknadsvärdet denpå stortvara
aktie-föreskrivs i bolagsordningen ellervarje aktie med mindre annat

ense Jfrfördelning. NJA 1995 742.ägarna är s.om en annan

Koncembidrag4.6

Äger hälftenrepresenterandeaktiebolag aktier än rösternaett avmer
förstnämnda bolaget iaktiebolag detför samtliga aktier i ärannatett

bolagethänseende moderbolag och detaktiebolagsrättsligt ett senare
vissa andra ifallet aktiebolagdotterbolag. Detsamma är ettom

bolag. moderbolag kanangivna grunder kontrollerar Ettlagen ett annat
dotterbolagTillsammans moder- ochha flera dotterbolag. utgör en
aktiebolag irättsligt hänseende varjekoncern kap. § ABL. I1 5 är en

rättssubjekt. sådan däremot intekoncern Koncernen ärett eget som
rättssubjekt.något eget

utsträckning i näringslivet.förekommer i Upp-Koncemer stor
ingår i koncern.skattningsvis femte aktiebolag 60 000 Ivart en
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ekonomiskt hänseende betraktas ofta koncernen enhet ochsom en
värdeöverföringar mellan bolagen i form s.k. koncembidrag ärav
vanliga.

Regler koncembidrag finns inom skatterätten. Målsättningen ärom
skattebelastningen för koncern skall likaatt storen vara som om

verksamheten bedrivits inom enda bolag. Mellan koncembolag kanett
därför enligt 2 § 3 lagen 1947:576 statlig inkomstskattmom om ges
koncembidrag med avdragsrätt för det givande företaget och skattskyl-
dighet för det företaget.mottagande Avdragsrätten gäller oavsett om
bidraget kan omkostnad i givarens verksamhet ochutgöraanses en

det finns sambandnågot mellan företagens verksamheter.oavsett om
Bidraget behöver inte betalas kontant. tillräckligtDet ärut att ett
fordringsförhållande ochuppstår redovisas. inte hellerLagen sätter
någon för bidragets storlek.övre gräns

avdragsrätt skall föreliggaFör för koncembidrag höga kravställsatt
ägarsamband mellan det givande bolaget. Bl.a.och mottagande

krävs moderbolaget i dotter-90 aktiernaäger änatt procentmer av
bolaget.

aktiebolagsrättsliga koncembidragFrån utgångspunkter är ett en
värdeöverfciring, skall bestäm-bedömas enligt aktiebolagslagenssom

särskildamelser sådana överföringar. Lagen i dag inte någraupptarom
hellerbestämmelser koncembidrag inteoch kommittén föreslårom

några sådana bestämmelser.
i fyra koncern-Med utgångspunkt typsituationer för lämnande av

aspek-bidrag bolagsrättsligakommittén följande bedömning degör av
förfarandet.påterna

1 moderbolaget. Koncem-Koncernbidrag från helägt dotterbolag till
stadgadbidrag enligtfrån helägt kandotterbolag till moderbolagetett

räken-praxis i näringslivet lämnas på det dotterbolagetsättet att
moderbolaget.skapsårets sista dag bokför "koncembidrag" tillett

bolagsstämmaKoncembidraget fastställs i samband med ordinarieatt
dotterbolaget fastställer bolagets balansräkning. förfaringssättEtt annat

moderbolagetdotterbolaget under löpande räkenskapsår lämnarär att
koncembidraglån, i samband med bokslutet omvandlas tillett ettsom

fastställs ordinarie i dotterbolagetstämmasom nysssenare
angivet sätt.

form koncembidrag fattas i praktikenBeslut nämnda avavom nu
dotterbolagets fastställas bolagsstämman istyrelse för sedermeraatt av
dotterbolaget. innebär dettadomstolen konstateratSom Högsta att
bidraget beslut iblir föremål för bolagsstämmans på sättett som
huvudsak jämförbart med vad gäller för vinstutdelningär närsom
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Kommittén742.1995fastställs NJAför åretbalansräkningen s.
tillämpadebegränsningar i detföreslå någraskälfinner därför inte att

i borgenärs-koncembidragetsakförfaringssättet. En är attannan
andra värdeöver-reglerunderkastatskyddshänseende är somsamma

dotter-medför det iden mån bidragetföringar till aktieägarna. I att
kapitaletför det bundnatäckning ärfinns fullbolaget inte längre egna

bidraget striderfalletoch detsammadet alltså olagligt motär om
försiktighetsregeln.

moderbolaget.tilldotterbolagfrånKoncernbidrag2 majoritetsägt
medskall sketillvärdeöverföringVinstutdelning eller ägarnaannan

samfällt beslutarinte aktieägarnaaktier,på allabelopp omsamma
tilldotterbolagfrån majoritetsägtkoncembidragBeslut ettannat. om

isamtliga Ettenhälligtfattasdärför barakan ägare.moderbolaget av
samtligafrånsamtyckekravetkommavanligtpraktiken sätt runtatt

medi sambandminoritetenkompensera stämmansaktieägare är att
skeexempelviskan stämmanutdelning. Detbeslut attgenomom

storleksådanbeloppmedtillutdelning attbeslutar ägarna ett avom
bidrag,erhållit iredanfå vad detkommamoderbolaget skulle att

Kommitténutdelningen.från sin andelavstårvarefter moderbolaget av
tillnäringslivetiskäl ingripahänseendetheller i detinte motatt enser

skall tillämpasBorgenärsskyddsreglemaordning.fungerandevälsynes
i 1vispå ovan.somsamma

bidrag fråntill dotterbolag. Ettmoderbolagfrån ett"Bidrag"3
dotterbolag, dotter-bolag i koncernenunderordnattillmoderbolag ett

vinstutdel-intehänseendeaktiebolagsrättsligtidotterbolag etc. är en
till dess Beroen-från bolagetbidraget inte går ägare.ning, eftersom

moder-bidraget ikanekonomiska ställningdotterbolagetsde på
vederlags-elleraffárshändelsesedvanligperspektivbolagets enenvara

i båda fallenbidragetperspektivdotterbolagetsfri utbetalning. I är
aktieägartillskott.ett

nonnalt ibidragetresulterarsolventdotterbolaget atta Om är
sammanlagtvärde medstiger ii dotterbolagetaktiermoderbolagets ett

i det falletTransaktionenbidraget.motsvarandebelopp är att somse
styrelse.moderbolagets Denbeslutaskanaffärshändelse avsomen

i kap.bestämmelserna 16inteomfattas av
sådanekonomiska ställning däremotdotterbolagets är attb Om
värdet påpåverkadelvis,endastalls, ellerbidraget inte ägnatär att

värdeöverföringbidragetkandotterbolagsaktiema, attvara se som en
samfälltaktieägarnakan fattasbeslut barautomstående,till avvarom

skall tillämpas.i kap.borgenärsskyddsreglema 16och på vilken
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till dotterbolag. bidrag"Bidrag "fån dotterbolag Ett4 ett ett annat
från dotterbolag systerbolag idotterbolag tillett ett annat samma

värdeöverföringkoncern i bolagsrättsligt hänseendekan ses som en
fattasfrån till utomstående. Beslut därom kan då barabolaget av

aktieägarna samfállt. Med saken kan bidragetsättannat attett se
då beslutasgå via moderbolaget och kan sättanses samma som

moderbolag.andra koncembidrag från dotterbolag till Borgenärs-
skyddsreglema i kap. skall tillämpas.16

Rättsföljdema vid olaglig4.7

värdeöverforing

Ersättningsskyldighet4.7.1

irättsföljden vid olaglig värdeöverföring föreskrivs 12Beträffande
strid medutbetalning till aktieägarna ikap. första stycket ABL§5 att

Bestämmelsen i viss utsträck-lagen skall återbäras till bolaget. anses
aktie-olaglig utbetalning tillning analogt tillämplig på änannanvara

ifråga vidtillämpning har kunna kommasådanEnägare. ut-ansetts
ochfysisk eller juridiskbetalning till bl.a. aktieägare närstående person

sakligt sammanhang med utbetalningentill inågon näraett upp-som
Även ägareliknandehör eller blir aktieägare. andraaktieägareatt vara

lagtillämp-kopplingar till bolaget skulle kunna aktualisera analogen
analog lagtillämpning får enligtning. för går HögstaVar gränserna en

i omsättningen ochdomstolen bestämmas hänsynen till säkerhetenav
det 418.praktiska ekonomiska livet NJA 1997 s.

centrala borgenärs-föreslagit denKommittén har attovan
kapitalet skall uttryck-skyddsregeln det bundnaskyddet för görasom

ligen inte bara till aktieägaretillämplig värdeöverföringar utan
fallet iockså kommittén börtill utomstående. Detsamma varamenar

fråga förutsägbarhet irättsföljdsbestämmelsen. Kravet på rätts-om
tillämpningen fortsatt förlitan analog lagtillämp-talar emot enen
ning.

Vad rättsföljdens innebörd framgår kap. §gäller 12 5närmare av
första återbära vad han harstycket skallABL att mottagaren upp-
burit dentill bolaget. doktrinen har diskuterats hur lagtexten påI
punkten bör uppfattas sakvärdesutdelningar. det sigvid Rör om en
skyldighet utdelade egendomen eller skyldighetåterbära just denatt en

Kommittén, intevärdet vad olagligen delats utersättaatt av somsom
har tillämpningenställning till denna eller andra frågor rörandeatt ta
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bestämmelsen för framtiden utfonnasgällande börrätt, attav menar
självständig ersättningsskyldighet. utgångspunktSom börsom en var

och till vilken bolaget i strid med lagens bestämmelser vederlags-en
skyldig tillfritt överfört ekonomiska värden betala ersättningattvara

oberoende värdeöverföringenbolaget med motsvarande belopp, av om
fonnenligt stämmobeslut eller tillkommitgrundas på på sätt.ett annat

inte funnit det lämpligtKommittén har övervägt att mot-men ge
välja mellan fullgöra sin skyldighetmöjlighet att atttagaren att genom

fråga eller betala ersättning. skulleåterbära egendomen i Det mot-ge
möjligheter bolagets bekostnad spekulera i värdeföränd-tagaren att

Motsvarande kan anförasringar egendomen. argument mot att ge
därförbolaget sådan valmöjlighet. Kommittén har förstannat atten

föreslå obligatorisk ersättningsskyldighet med beloppett motsvara-en
olagligen överförda värdet. Jfr Andersson 649.rande det till bolaget s.

värdeöverföring i form pantsättning ellerVid fall olaglig avav
ersättningsskyldighet naturligen inte komma ifråga.borgen kan någon

rättspraxis får rättshandlingen då helt eller delvisenlighet medI anses
och jfr Jfr Anderssonogiltig 311 NJA 1995 418.NJA 1980 s. s.s.

623.
föreskrivs i andra bolagsdirektivTill skydd för aktieägarna EG:s

aktieägare mottagit den,artikel utdelning skall återbäras16 att av som
kände till utdelningenbolaget visar aktieägarnaendast attatt varom

till omständigheterna inte kundeolaglig eller de med hänsynatt vara
uppfylla direktivets krav i detta hänseendeokunniga det. För attom

återbäringsskyldighet åraktiebolagslagens bestämmelserändrades om
skett i form vinstutdelning,1994. Om utbetalning har är mottagarenav

endast bolaget visar han insåg eller bort inseåterbäringsskyldig attom
aktiebolagslagen.utbetalningen stredatt mot

utgångspunkt bestämmelsen i regleringgivenEn ävenär att nyen
fonnenligt vinstutdelningkrav. beslutadskall EG:s Ommotsvara en

återbärings-aktiebolagslagen, skallskett i strid med mottagaren vara
föri ond och bevisbördan så falletskyldig endast han ärtro attom var

nyligen finländska och norska aktie-skall åvila bolaget. deI antagna
utbetalningar och andrabolagslagama har anlagtssynsättsamma

form återbetalning vidvärdeöverföringar till aktieägarna sker isom av
reservfonden eller överkursfonden, ellernedsättning aktiekapitalet,av

likvidation. här, hai form utskiftning vid bolagets Det är synes manav
frågaliksom beträffande vinstutdelning, utbetalningarmenat, om som

ii lagen anvisat förfarande beslutas på bolagsstämma ochett som,av
fall såvitt återbetalning vid nedsättning det bundna kapi-vart avser av

förtalet, för aktieägarna gånger kan uppfattas substitutmånga ettsom
delar denna utbetalningar i devinstutdelning. Kommittén syn an-
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givna situationema och föreslår bestämmelsen utformas i enlighetatt
härmed.

En värdeöverföring från bolaget till aktieägarna inte åter-som avser
betalning i samband med nedsättning det bundna kapitalet ellerav
utskiftning vid likvidation och inte forrnenlig vinstutdelning,utgörsom
kan lagligen genomföras endast aktieägarna Sker värde-ärom ense.
överföring enhälligt aktieägarbeslut, frågautan olagligett är om en
värdeöverföring medför ersättningsskyldighet. Detsamma falletärsom

aktieägarna enhälligt beslutat värdeöverföringen, beslutetom om men
inkräktar borgenärsskyddet. Rättspraxis visar godtrosskyddatt ett
med analog tillämpning godtrosregeln i kap.12 första5 § stycketav
andra meningen ABL kan komma i fråga vid sådan förtäckts.k.även
vinstutdelning, vid penninglån till aktieägare saknar förmågat.ex. som

Återbäringsskyldighetåterbetala lånet vid lånetidpunkten.att har i
praxis ålagts endast han insett eller bort inse denmottagaren attom
ifrågavarande rättshandlingen innefattat värdeöverföring från bola-en

Däremot det inte spela någon roll förget. återbäringsskyl-synes
digheten också insett eller bort inse värdeöver-mottagaren attom
föringen olaglig jfr bl.a. NJA 1951 6 ochI Anderssonsamtvar s. s.
686 f..

Kommittén såväl säkerheten i omsättningen kravetattmenar som
förutsägbarhet talar för det i rättspraxis utvecklade godtros-att

skyddet lagfästes och föreslår bestämmelsen utformas i enlighetattnu
härmed. ligger i sakensDet det vid värdeöverföringar dettanatur att av
slag till aktieägare aktiv del i bolagets skötsel sällan tordetarsom
finnas förnågot godutrymme tro.

Med detta lagfäst godtrosskydd för aktieägaresätt kan inteett
komma i fråga för utomstående lägga fastän god-ävenannat att ett
trosskydd i lagen. Kravet säkerhet ipå omsättningen sig härgör
gällande med styrka.ännu större

4.7.2 Bristtäckningsansvar

I kap.12 5 § tredje stycket stadgasABL för den bristett ansvar som
kan uppkomma vid âterbäring olaglig utbetalning. Bristtäck-av
ningsansvar förutsätter aktieägare eller återbärings-att ärannan som
skyldig inte kan eller behöver återbära vad han uppburit grundt.ex.

insolvens eller god Ansvaret kan gällande styrelse-tro. görasav mot
ledamot, verkställande direktör, revisor och aktieägare likvidator.samt
I objektivt hänseende krävs för medverkan till beslutet denansvar om
olagliga utbetalningen eller verkställande därav eller till upprättande
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balans-oriktigliggandebeslutetförgrundtillfastställandeeller enav
verkställandestyrelseledamot,förhänseende krävssubjektivträkning. I

uppsåtaktieägareförochoaktsamhetuppsåt ellerrevisorochdirektör
oaktsamhet.eller grov

iandraframgår418 även1997rättsfallet NJA att personerAv s.
tillämpninganalogmedersättningsskyldigablikanomfattningviss av

enligtbristtäckningsansvarskulleSålundabristtäckningsregeln. ett
medverkanbl.a. denföri frågakommakunnadomstolenHögsta vars

åter-från någon ärhanibestårväsentligen är mottagare, somatt
utbetalning,olovligfrånhärrörnågotbäringsskyldig, ensomav
förhållande.sistnämndavetskaphadeförutsatt mottagarenatt om

ochsakfråganiuppfattning atthar ingenKommittén menarannan
klartdetsåi lagtexten,uttrycktill attbör kommamedverkansansvaret

tillmedverkarellerpå sättden löperrisker annatvilka ettframgår som
utbetalningar.olagliga

förkrävasskallhänseende attsubjektivtivadfrågaNästa är som
måstebristtäckningsskyldiga. Det avgörasbliskall kunnautomstående

aktie-ochborgenärs-sidan dedenmellan åavvägning enaengenom
denoch åskyddabristtäckningsansvaret är avsettägarintressen som

sådanVidomsättningen.isäkerhetentillhänsynensidanandra en
mindrenågotskälfinnsdetkommittén attavvägning att varamenar

dom-rättsfall där Högstaovannämndaföljervadrestriktiv än avsom
Enligtmedverkan.uppsåtligtillbegränsadestolen attansvaret avse
i frågakommakunnabristtäckningsansvarbörmeningkommitténs ett

inteutomståendeuttryckt börAnnorlundaoaktsamhet.vidäven grov
handlartill uppsåtdebristtäckningsansvar gränsenundgåkunna om

nonchalansellerhänsynslöshetbetydandevittnarsompå sättett om
1992jfr NJAbolagetskada förrisk föravsevärdmedföroch s.som

byggnadsentreprenadför-vårdslöshet ihandlardock ett130, omsom
krävasoch andrabetalningsmottagareintedockbörhållande. Det av

imedverkanhuruvida derasundersökningarlångtgåendede gör omatt
värde-otillåtentillmedverkaninnefattatänkaskanhänseendevisst en

bristtäcknings-påminnasocksåkansammanhanget attöverföring. I om
ochmedverkanmellanorsakssambandadekvatförutsätter ettansvaret

värdeöverföringen.olagligaden
bristtäck-hållaskunnautomstående skallvilkaisituationerDe

årsenligt 1997desammakommitténenligningsansvariga bör somvara
följaktligen kunnaannan skallförbristtäckningsansvarrättsfall. Ett

intressemed någoti stridutomståendeföri frågakomma somsom
elleruppsåtligenkapitelförevarandeireglernaskyddasskall avav

samförståndiutbetalningolagligtillmedverkaroaktsamhet engrov
denkravNågotersättningsskyldig. attsjälv blirmed dent.ex. som
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utbetalats gällermedverkande erhållit det olagligensjälv något av som
inte. kunna komma i fråga för denskall bristtäckningsansvarDärutöver

består imedverkan väsentligenuppsåtliga eller oaktsammagrovtvars
från ersättningsskyldig någothan någon äratt är mottagare avsom

förutsätt-utbetalning. Bevisbördan förhärrör från olaglig attsom en
bolaget.uppfyllda åvilar i regelningarna för bristtäckningsansvar är

m.fl.4.8 Lån till aktieägare

inte lämna penninglån till aktie-Aktiebolag kap. § ABLfår enligt 12 7
i ellereller verkställande direktör bolagetstyrelseledamotägare, annat

bolag eller till vissa dessa närstående Fråni koncern personer.samma
förbudet paragraf undantag för lån till kommun ellerigörs samma
landstingskommun, företag i koncern i vilken det lån-lån till annat
givande till gäldenärensbolaget ingår, affärsmässigt betingade lån
rörelse begränsade aktie-lån till aktieägare med storleksmässigtsamt
innehav tillämpningi bolaget. Låneförbudet har motsvarande
ställande säkerhet.av

Aktiebolagsutredningen uttalade i förslaget till aktiebolags-1975 års
lag det måste strida aktiebolagslagstifiningens grunderatt mot attanses

skall kunna driva aktiebolag för-med den därav följandeetten person
frihet från personligtmånen bolagets tillgångar tilltrots attansvar,av

del, kanske motsvarande hela aktiekapitalet, består i fordranstor en
honom själv SOU 1971:15 322. Utredningen föreslog därförmot s.

inom för utdelningsbaraaktiebolag endast medel elleratt motramen
säkerhet skulle tillåtas lämnabetryggande lån till aktieägare elleratt

eller i dessstyrelseledamot i bolaget moderbolag. Förslaget godtogs
i departementsbehandlingen. syñe bl.a. ocksåemellertid inte I att

med det skattemässiga problemet aktieägare ikomma till rätta att
lånade från bolaget för sin privata konsumtionfåmansbolag ofta pengar

beskattningen föreslog regeringen absolutoch därmed sköt ettupp
för meddelalåneförbud, med möjlighet Skattemyndigheten attmen

förslag.dispens Riksdagen följde regeringens1973:93 90.prop. s.
främst avsedda för underlätta generations-Dispensreglema, är attsom

skiften i kap.i fåmansbolag, 12 8 § ABL.är upptagna
bolaget till aktieägarna och ledamöterReglerna lån från avom

lagens kapitalskyddsregler ochbolagsorganen bör delen avses som
bärande tanken i regleringen börutformas med hänsyn därtill. Den
riskerar försvaga skyddetförbjuda sådana lån attatt avsomvara

viss förebild i Aktiebolagsutredningensborgenärskollektivet. Med
huvudregeln i reglering börförslag kommittén attatt varanymenar
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aktuella personkretsen endastaktiebolag får lämna penninglån till den
delasförutsättning de utlånade medlen skulle ha kunnatunder utatt

betryggande säkerhet ställs för lånet.vinst och attsom
medlen skulle ha kunnat delas innebärde utlånadeKravet på utatt

skall finnas full täckning för bolagetsdet efter utlåningenatt egna
stridheller skulle ha stått ikapital och utdelning intebundna att en

bundnatäckningen för detförsiktighetsregeln. Vid beräkningmed av
lånifrågavarande slag, inklusive detkapitalet skall samtliga lån av
detbehandlas fordringar värde.det fråga, Närär utansomvarom

säkerhet har kommittén integäller betryggandekravet på övervägt men
revisorsgranskning erbjudenfunnit påkallat med särskilddet aven

revisionenlämnas. ingår i den årligasäkerhet innan lånet Det att
Skulle visafinns för bolagets fordringar. detgranska de säkerheter som

med reglerna åligger det revisorni stridsig lån har lämnats attatt
revisionsberättelsen.påtala saken i

bortfallerregleringenföreslagna utformningenMed den sålunda av
dispensinstitutet.skattemässigt betingade Detsammabehovet detav

lånskyldighet föra förteckningväsentligt bolagensgäller i allt överatt
kap.aktieägare och vissa andra 12bolaget lämnat till personersom

utvidgad upplysningsskyl-föreslår i ställetKommittén9 § ABL. en
tillårsredovisning, förslaghänseenden i bolagetsdighet i dessa nyse

ÅRL.lydelse kap. 12 §5av
före-Aktiebolagsutredningenskillnad mellan denväsentligEn av

regler föreligger också i frågaoch nuvarandeslagna regleringen om
säkerhet strid medlån eller ställer ibolaget lämnarrättsföljdema attav

ogiltighets-utredningen förespråkadebestämmelser. Medanlagens en
föreslog regeringen med hän-godtrosskydd,sanktion i förening med

be-uppbär förbudsreglemadet skyddsintressevisning till attsom
straffsanktioneras. Riksdagen följde ocksåskullestämmelserna i stället

regeringen.i denna del
övrigainordna lånereglema blandförslagMed kommitténs att

sigskattemässiga hänsyn ställer detsärskildakapitalskyddsregler utan
lånereglema på väsentligennaturligt sanktionera sättatt somsamma

olagligenKommittén föreslår därförövriga kapitalskyddsregler. ettatt
ellerbolaget visar låntagaren insågskall återbetalaslämnat lån attom

olagligt.bort inse detatt var
från bolaget tillutformningen reglerna lånföreslagnaDen omav

i bolagsorganen ligger i linje medaktieägare och medlemmar mot-
ländernordiska länder. övriga europeiskai övriga Isvarande regler

sådana lån.väsentligt reglersaknas i allt om
i dag också förbudlåneförbudsbestämmelsenI attett motupptas
eller honom närstående fysiskai syfte gäldenärenlämna penninglån att
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förvärva aktier i bolaget eller ieller juridiska skall annatpersoner
har i betänkandet Aktiebolagetsbolag i koncern. Kommitténsamma

detta s.k. förvärvslåneförbudkapital föreslagitSOU 1997:22 att
förvärv aktier.flyttas det kap. Rörande aktiebolagstill 11 av egnanya
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Författningskommentar

tillFörslaget
1975:1385aktiebolagslagenändring iLag om

Fondemission7 kap.

aktierättörverkandeF av

3 §
årligennuvarande skyldighetenden avsättaföreslårKommittén attatt

enda situationerupphävs.till reservfonden Devinstviss åretsdel av
preskriptionreservfond vidavsättning tillkrävsvid vilka i lagen är av

aktierättenbolagetaktie tecknats idåfondaktieicke samtuttagen men
övertagits någonoch aktien inteförverkadförklarats annan somav

preskriptionparagraf reglerarFörevarandebetalning.erlagt full av
införtsreservfond hartillavsättningbestämmelsefondaktie. En om

stycket.sistamening isistasom

Tillskottsemission8 kap.

örverkande aktierättF av

25 §
.ochförverkadförklarasaktierätteni bolagetaktie tecknatsOm men

skallfull betalningerlagtövertagits någonaktien inte somannanav
fullfemtedelförförverkatsvilken aktierättenden för avensvara

reservfonden.föras tillskallMotsvarande beloppbetalning för aktien.
sistadärombestämmelseföreslårKommittén tasatt somuppen

paragraf.förevarandemening i sista stycket av
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10 kap. Nedsättning aktiekapitaletav m.m.

Skydd för det bundna kapitaletegna

5 §
Försiktighetsregeln i paragrafens andra stycke har till kap.16anpassats
11 § andra stycket. kommentar hänvisasFör till den paragrafen.en

Nedsättning reservfond och överkursfondav

28 §
Paragrafen kap. sista16 4 § stycket kap.12 sista4 §motsvarar
stycket Kommittén föreslårABL. bestämmelsen flyttas till före-att
varande kapitel och rubriken Nedsättning reservfond och över-ges av
kursfond kapitlets rubrik ändras till Nedsättning aktie-samt att av
kapitalet Kommittén har i betänkandet Aktiebolagets kapitalm.m.
SOU 1997:22 föreslagit möjligheten nyemission tillgöraatt att
underkurs avskaffas. Därmed bortfaller behovet kunna nedsättattav
reservfonden och överkursfonden för nyemission. Punkten har2 an-

därtill.passats

överlåtelse11 kap. Förvärv och aktierav egna m.m.

§5
Försiktighetsregeln i paragrafens andra stycke har till kap.16anpassats
11 § andra stycket. kommentar hänvisasFör till den paragrafen.en

12 kap. Bolagsstämma

Ordinarie stämma

6 §
Bestämmelser rörande beslut vinstutdelning ordinarie bolags-om

har tagits i kap. i16 kommitténs förslag. Förevarandestämma upp
paragraf punkten har därtill.2 anpassats

16 kap. Vinstutdelning m.m.

Värdeöverföring från bolaget till aktieägarna

1§
Paragrafen kap. första16 1 § stycket kap.12 1 §närmastmotsvarar
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första stycket ABL. Den i vilka former ekonomiska värden fåranger
överföras från bolaget till aktieägarna i denna deras egenskap. Den
hindrar inte sedvanliga affärstransaktioner mellan bolaget och aktie-

följerAv 10 § bolagetägare. normalt inte får företa värdeöver-att
föringar till utomstående.

Tillgångar svarande bolagets bundna kapital kan i anspråkmot tas
aktieägarna återbetalning vid nedsättning aktiekapitalet,av genom av

reservfonden eller överkursfonden utskiftning i sambandsamt genom
med bolagets likvidation. Bestämmelser nedsättning aktiekapita-om av
let, reservfonden och överkursfonden finns i kap.10 och6 kap.12
ABL. Bestämmelser utskiñning i samband med likvidation finns iom
19 kap. 13 kap. ABL.

Tillgångar svarande bolagets fria kapital får i anspråkmot tasegna
aktieägarna i form dels vinstutdelning, dels överkurs vid nedsätt-av av

ning aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna. Beslutav om
vinstutdelning fattas bolagsstämman i enlighet med bestämmelsernaav -
i förevarande kapitel och lagen i övrigt.

Beträffande begreppet värdeöverföring och frågan transak-om en
tion kan affärsmässigt betingad hänvisas till vad anförts ianses som
kommitténs allmänna överväganden.

Bevisbördan med avseende på de omständigheter bestäm-görsom
melsen tillämplig åvilar regel bolaget jfr NJA 1990 343.som s.

Beslutas transaktionen bolagsstämman eller aktieägarnaav av
samfällt se nedan frågan den värdeöverföringprövas iutgörom en
lagens mening med hänsyn till förhållandena vid tiden för beslutet. I
andra fall blir tidpunkten för avtalets ingående avgörande. Senare
inträffade förändringar i prestationemas värde bör regel intesom
medföra vid besluts- eller avtalstillfállet klanderfri transaktionatt en

omfattad bestämmelsen. Jfr Andersson 428anses av s.
Aktiebolagslagen utgår från principen aktieägarna kan beslutaatt
överföring ekonomiska värden till sig själva iakttagandeutanom av av

lagens fonnföreskriñer vad beslutsgången, de ochäravser om ense
bolagsborgenäremas inte berörs jfr NJA 1995 Följaktligenrätt 742.s.
kan aktieägarna enhälligt besluta i anspråk tillgångar svarandeatt ta

fritt kapital iakttagande de vinstutdelningsreglermot eget utan av som
uppställda till aktieägarnasär skydd. Aktieägama kan dessutom, deom

åsidosättaär övriga bestämmelser i lagen uppbärsense, mot-som av
svarande skyddsintresse likhetsprincipen.t.ex.
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vinstutdelningvidBeslutsordning

2 §
förstastycketförsta16 kap. 3 §Paragrafen nännastmotsvarar me-

första meningen ABL.första stycketningen kap. 3 §12
be-bolagets högstabolagsstämmaninnebärParagrafen att som

vad månhuruvida och ibeslutabehörigexklusivtslutande är attorgan
ellerinvarkenkanske.vinstutdelning skall Denna stämmanrätt casu
ellertill styrelsenfrånhända sigbolagsordningeniföreskriftengenom

bolagsordningenenligtbolagets vinstsakEn är att omannanannan.
kansåutdelning till aktieägarna,ändamålanvändas förskall änannat

bestämmautomståendenågonbolagsordningen rätt närmareatt omge
1975:103för ändamåletutnyttjas prop.medlen skallvilketdet påsätt

317.s.
ordinarie bolagsstämma,fattasvinstutdelning kanBeslut somom

omedelbaribolagets resultatdispositionerbeslutaskyldigär att avom
balansräkningenochresultaträkningenfastställerdentillanslutning att

beslutablir möjligtdet ocksåinnebärförslagKommitténs att3 §. att
ordinariehålls efter den stämmanutdelning stämmaextra somom
Utdelningsbeslutetdenna.räkenskapsårunder somsammamen

balan-fastställdadenkapital enligtfrittdåkommer senastegetatt avse
s.k.därav,har delatsredanför vadefter avdragsräkningen utsom

vinst,dela någoninteordinarieefterutdelning. Beslutar utstämma att
medefterutdelning,förfogande förtillkapitaletdet friastår hela egna

försiktighetsregeln.följerbegränsningarde avsom
kap.9majoritet, kap. 26 §enkel 12medbeslut fattasStämmans

verk-skallvinstutdelningenoberoendegällerABL. Det13 § omav
bolags-egendom. Iellerutbetalningställas annanpengaravgenom

förutsättningarvissaellermajoritetskravhögreordningen kan ettanges
för beslut.stämmans

§kap. 1i kap. § 3likhetsprincipen 3 1grundläggandedenAv
följerinteutdelning,aktierföljer allaABL annatatt omsammager

olikamedolika slagaktier rättbolagsordningenföreskrift i avomav
iutbetalasutdelningengällerandel i bolagets vinst. Dettill oavsett om

slag.eller egendomkontanter annatav
möjlighetskall erbjudasaktieägarnakan besluta attStämman att

ellerierhålla utdelning stämmanfritt mellanvälja att annan avpengar
utdelningsbeslutf°ar fattaintebestämd egendom. Att stämman ett som

tillvissa aktieägareellerfördel vissotillbörligberedaär ägnat att
general-den s.k.framgåraktieägarebolaget ellernackdel för avannan

kap. 16 § ABL.klausulen i kap. 25 § 912
likhets-i strid medvinstutdelningbeslutaSkulle bolagsstämman om
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principen eller generalklausulen, kan beslutet klandras enligt 12 kap.
37 och kap. styrelsen, verkställande direktö-38 §§ 9 17 § ABL. Om

eller ställföreträdare verkställer det klanderbara stämmobe-ren annan
slutet de aktieägare uppburit utdelning ersättningsskyldigaär som
enligt de inte i god Med samtycke samtliga aktie-12 tro.varom av

kan, påpekats i kommentaren till likhetsprincipen1ägare som
åsidosättas.

bolagsstämmaVinstutdelning på ordinarie

3 §
stycket kap. andra stycket ochFörsta 12 6 § 2 16närmastmotsvarar

kap. tredje stycket första meningen jfr kap. och kap.3 § 9 5 § 12 3 §
Sedan gammalt gäller styrelsen i förvaltningsberättelsen skallABL. att

lägga förslag dispositioner balans-fram till årets resultat enligt denav
fram för fastställelse bolagsstämman.räkning läggs ordinariesom

föreslår denna ordning skall gälla i fortsättningenKommittén ävenatt
förvaltningsberättelsen i förhållande till vadbyggsatt utmen som

gäller i dag följande skäl.av
Vid fråga vinstutdelning i bolag, vilkas resultat beror på valuta-om

jämförbarakursvinster, marknadsvärdering tillgångar och andraav
förhållanden särskildblir försiktighetsregeln i andra stycket11 § av
betydelse. regelnstvinga styrelsen klargöra hur denFör att att ser
tillämpning i anspråk frittvinstutdelning sålunda kommernär att ta

kapital helt eller delvis innefattar orealiserade vinster har ieget som
bestämmelse styrelsen blirparagrafen upptagits innebär atten som

skyldig lämna försiktig-i förvaltningsberättelsen med hänsyn tillatt ett
hetsregeln förslag till dispositioner fritt kapital medmotiverat egetav
angivande förekommande fall hur del det kapitaleti storav av egna

angivna tillgångar upptagits till marknadsvärdetberor på vissaattsom
balansdagen värderats till balansdagens kurs.på eller

kombination dettaFörsiktighetsregeln i med kravet på sättett
fritt kapital kom-motiverat förslag till dispositioner gör attegetav

mittén påkallat bestämmelser förbjuderinte det med attanser vara som
i orealiseradeårets resultat ingående valutakursvinster och andra
vinster överföras fond jfrdelas i stället måste till bundenut utan en

l995/96:1O 77.prop. s.
Bestämmelsen beräknad utbetalningsdag ärom ny.
Andra stycket kap. kap. sista stycket12 14 § 9 9 §motsvarar

ABL. Sista meningen dockär ny.
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4 §
sistadelvis med kap. § kap. 5 §Paragrafen 12 8 9överensstämmer

stycket ABL.
beträffande bo-innebär beslut dispositionerstycketFörsta att om

skall skjutas till fortsattlagets vinst eller förlust stämma, omupp
minoritet med minst tiostämmomajoriteten eller samt-procent aven

femskall hållas tidigastbegär det. Sådanliga aktier i bolaget stämma
tidpunktenveckor efter begäran det.och åtta Den närmaresenast om

önskar fort-Förklarar de aktieägarefastställs bolagsstämman. somav
detså lång tid fem veckor,de inte behöver möterstämma attsatt som

femhålls tidigareden fortsattainte något hinder änstämmanatt
tillämpas ocksåstycket skallveckor efter begäran. Första extra

nedan under 7stämma, se
förseningsavgiñ jfr 8ärendestycket kan få betydelse iAndra om

årsredovisningslagen 1995:1554.kap. första stycket6 §

bolagsstämmaVinstutdelning på extra

§5
gällandemotsvarighet iParagrafen saknar rätt.

bolagets friadispositionerförslag tillparagrafenI att ett avanges
skallbolagsstämmaframkapital skall läggas prövaextra somegna

naturligen efterutformasvinstutdelning. Förslagetfråga sammaom
ordinarieanvändsmodell stämma.som

etterutdelning.besluta s.k. Denbarabolagsstämma kanExtra om
redovisas ikapitalfriaendast detalltså disponerakan över somegna

för vad dels denefter avdragbalansräkningenfastställdaden senast
delsbalansräkningen,fastställdeordinarie extrastämma senaresom

sikteskriven medParagrafenbeslutat delakan ha ärut.stämmor
vidvinstutdelningvill beslutabolagden situationen extraettatt om
tillmycket stårskall framgå hurförslagetflera tillfällen. Av som

Beslutvid varje tillfälle.för vinstutdelningförfogandebolagsstämmans
utgång.fattas intill räkenskapsåretskan baraefterutdelningom

iinnebärstycket sista meningentill förstaHänvisningen 3 § att
uppgiftinnehållakallelsen tillavstämningsbolag skall stämman om

utdelningen.dag för utbetalningavstämningsdag och beräknad av

6 §
Bestämmelseri gällandemotsvarighetParagrafen saknar mot-rätt.

emellertid i kommitténsfinnsförsta stycket punkterna 1-3svarande
aktiekapitalet.ökning och minskningförslag rörande av
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första stycket framgårAv 2 styrelsen skall lämna redogörelseatt en
för händelser väsentlig betydelse för bolagets ställning, inträffatav som
efter årsredovisningens avgivande. På ordinarie har aktieägarnastämma
tillgång till aktuell förvaltningsberättelse med uppgifteren som ger
perspektiv styrelsens förslag till vinstutdelning. Förevarande punkt
innebär styrelsen skall lämna redogörelse kan tjänaatt en som som
ledning aktieägarna förslag till efterutdelning Redo-när prövas.
görelsen bör behandla bl.a. de omständigheter kan viktsom vara av
vid bedömandet för vinstutdelning och innehålla uppgiftutrymmetav

hur bolagets kapital påverkas den föreslagna utdelningen,om egna av
jfr kommentaren till försiktighetsregeln3 § vid orealiseradeom
vinster.

falletI likhet med vad vid ordinarie skall reviso-är stämmasom
granska styrelsens redogörelse och yttrande denna.överrerna avge

denna innebörd.Första stycket har Revisorsyttrandet bör i3 utmynna
huruvida bolagsstämman bör fatta beslututtalande dispositionerett om

beträffande bolagets vinst enligt det framlagda förslaget,stämman
jfr kap. §14 kap. 28 § 10 10 ABL.

stycket andra sikte den situationenFörsta meningen tar att ett
ytterligare efterutdelning. förslaget skallbolag vill besluta Tillom en

protokoll från ordinarie den ellerdå fogas kopia såväl stämma somav
därefter beslutat efterutdelning.de stämmorextra som om

tillbaka andra stycket.stycket går på 3 §Andra

7 §
motsvarighet i gällandesaknarParagrafen rätt.

frågaaktieägarminoritet kan fåinnebärstycketFörsta att omen
med vadi enlighetfortsattvinstutdelning bordlagd till stämma som

före-skyldighetföreskrivs stycket. Någoni 4 § första sättatt som
tillfortsattanmäla beslutskrivs i andra stycket stämma4 § om

i frågaföreligger interegistreringsmyndigheten stämma.extraom
omedelbartbolagetskyldighet förAndra stycket innebär atten
bolagetregistrering. Underlåteranmäla efterutdelning förbeslut attom

Under-revisionsberättelsen.anmärkas isådan anmälan, skall detgöra
utdelninglåtenheten ersättningsskyldighet förmedför inte mottagenatt

uppkommer enligt 12

Utdelningsdag

3 §
Första stycket innebär emellertidDet inte någon ändringär nytt. av
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gällande rätt.
1971:15tidigare förarbeten SOUanförts imed vadlinjeI s.som

intebolagsstämmankommittén4791975:103317, attanserprop. s.
långtalltförbeslutad utdelningutbetalningenkunna skjutaskall av en

ordinarienästkommandebör dras vidframtiden.i En gränsyttersta
stämma.

aktie-erhållervinstutdelningbeslutatSedan bolagsstämman om
Fordringsrättenutdelningsbeloppet.bolaget påfordranägarna moten

efterekonomiska utvecklingbolagets stämmanspåverkas inte av
sker, fårutbetalningkonkurs innaniSkulle bolagetbeslut. an-

ifordringaroprioriteradeandrabevakas medspråket rätt somsamma
konkursen.

styckettredjemed kap. 3 §16Andra stycket näraöverensstämmer
fjärdeandratredje stycketkap. 3 §meningarna 12andra fjärde --

meningarna ABL.

yrkande aktieägarminoritetVinstutdelning på av

9 §
§16 kap. 3redaktionella ändringarmed vissaFörsta stycket motsvarar

aktieägar-stycket ABL. Detandrakap. 3 §andra stycket 12 ger en
påkalla visssamtliga aktiertiondelminoritet med minst rätt attaven

bolags-föreskrift ibolagsstämma. Genomordinarievinstutdelning vid
bolags-minoritet. Imindretillerkännasordningen kan denna rätt en
påkallaharminoritetenföreskrivas rättkan ocksåordningen attatt

kräver.vad lagenutdelning änstörre
dikteraför minoriteten stäm-inte någonParagrafen innebär rätt att

medenlighetbesluta iunderlåterbolagsstämmanbeslut. Om attmans
12enligtklandra beslutetaktieägarevarjeemellertidparagrafen, kan

sambandiDomstolen kan§ ABL.kap. 17och 38 9kap. 37
beslutetsåbeslut,ändringdärmed fastställa attstämmans geraven

paragrafen.enligtminoriteten dess rätt
opåkalladeheltavskrivningarbeslutatmajoriteten ärHar somom

redovisningssed kangodföljervadeller änavsevärt större avsom
1975:103domstolen prop.yrkande,kärandensdessa, på rättas s.av

obeskattadetillAvsättningarjfr 1965 157.och NJA480 reservers.
behandlasdel skolatill någongällandeenligtdäremot inte,torde rätt,

dockvillKommittén481.1975:103vinstutdelningsbar prop. s.som
diskriminerasyfteuppenbartgjorts iavsättningarerinra attatt somom

kap.kap. 25 § 9generalklausulen i 12medi stridkan ståminoriteten,
16 ABL.§
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aktieägarminoritet enligt denna paragrafUtdelning på yrkande av en
får inte ske i strid medenligt andra stycket första ll Denmeningen

och inte hellerfår alltså inte inkräkta bolagets bundna kapitalpå egna
innebära försiktighetsregeln. avslagitöverträdelse Har stämmanen av

utdelning och klandras beslutet,yrkande från minoritetens sidaett om
bifallankommer det enligt andra bolaget visameningen att att ett

motsvarande fårtill yrkandet skulle ha stått i strid med Påll sätt
gjordadet i förekommande fall ankomma bolaget visa,att attanses

helt opåkallade eller vadavskrivningar inte avsevärt större änär som
följer god redovisningssed.av

majoritet inte kanligger i sakens bolagsstämmansDet natur att
påkallatsbesluta utbetalning utdelningskjutaatt som av enupp av

fårenligt denna paragraf. Sådan utdelningaktieägarminoritet anses
fall längretill betalning omedelbart eller iförfallen vart utanvara

expeditionstidkan motiveras behov skäliguppskov än avsom av
prop. 1975:103 317.s.

strid medVärdeöverföring från bolaget till aktieägare eller iannan
verksamhetens syfte

q
10 §

syftar till bereda aktieägarna vinst.Verksamheten i aktiebolagett att
skall före-eller delvis skall ha syfte,verksamheten heltOm ett annat

stycket;i bolagsordningen kap. tredje 12skrift därom 2 5 §tas
kap. andra stycket ABL.1 §

i den nuvarande lagen outtalad regelgrundläggande,En är attmen
eller företa transaktionerbolagsorganen inte får besluta uppen-om som

uttrycksyfte.barligen främmande för bolagsverksamhetens Somär ett
styrelsenför denna regel slås i första stycket fast bolagsstämman,att

värdeöverföring föreller verkställande direktören inte får besluta om
syfie.ändamål uppenbarligen främmande för verksamhetensärsom

tillBeträffande innebörden begreppet värdeöverföring hänvisasav
kommentaren till l

Bestämmelsen uppställd i aktieägamas intresse. aktieägarnaOmär
kan bolaget fritt överföra ekonomiska värden till aktieägareär ense

Sist-eller utomstående, så länge bolagsborgenäremas inte berörs.rätt
följernämnda begränsning bl.a. 11av

stycket innebär begränsat från iAndra undantag huvudregelnett
första vissa redaktionellastycket. Med ändringar det 16 kap.motsvarar

kap.6 § 12 6 § ABL. Det och i viss utsträckningstämman,ger
under vissa förutsättningarstyrelsen, besluta gåva till all-rätt att om
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jämförligt ändamål. Någon särskild bestäm-männyttigt eller därmed
besluta sådan gåvaför verkställande direktörmelse rätt att omom

kommitténs förslag.har inte heller upptagits ifinns inte i dag och
ofta falla inom verk-slag torde emellertidsådantSmärre gåvor av

med-grund uttryckligt ellerbefogenhet påställande direktörs tystav
ellerfall kanstyrelsen. samtliga gåvangivande från I pengaravse

andra tillgångar.
medfår inte ske i strid 11Värdeöverföringar i form gåvaav

försiktighetsregelnbundna kapital ochför bolagetsSkyddet egna

§ll
kap. 12 kap. 2 § ABL. Den16 2 §Paragrafen ärnärmastmotsvarar

bolagsstämman ochbeslutasvinstutdelningtillämplig på avsom
Beträffande inne-aktieägare ellervärdeöverföringar tillandra annan.

tilltill kommentarenvärdeöverfciring hänvisasbörden begreppetav
1

personligenfrån aktieägarna inteAktiebolagslagen utgår äratt an-
bolagets tillgångaroch det baraför bolagets skuldersvariga äratt som

fritt kundedess skulder. bolagetför betalning Omi anspråkkan tas av
skulder, skulle bolags-och ådra sigsina tillgångaravhända sig nya

betalningtillgångar inte räckte tillkvarvaranderiskeraborgenärema att
bolagetsdärför begränsningar ifinnsskulderna. lagenI rätt attav

skuldema. begräns-och öka Dessaminska tillgångarnavederlagsfritt
bundnaskyddet för detsammanfattningsvis brukar kallasningar, som
margi-med vissaktiebolag alltidtankenkapitalet, bygger att ett en

Marginalenskulder.desstillgångar utgörsnal skall ha motsvararsom
överkursfonden,aktiekapitalet,kapital, dvs.bundnabolagets egnaav

bestämmelse ifond enligtreservfonden ochuppskrivningsfonden, som
till aktieägarna.användas för utdelning Detinte fårbolagsordningen

till minst bolagetsskall uppgåbolagets tillgångarbokförda värdet av
Ärkapitalet.plus det bundnaoch avsättningarbokförda skulder egna

Bolaget får intekapitalet täckt.det bundnadetta fallet sägs varaegna
detmed beloppaktieägare elleröverföra värden till änstörre attannan

överföringen.kapitalet efterför det bundnafinns full täckning egna
borgenärsskydds-grundläggandeuttryck för dennastycketFörsta ger

samtycke.med samtliga aktieägaresåsidosättasinte kanregel, enssom
skall vid värde-för det bundna kapitalettäckningenPrövningen av

samfälltaktieägarnabolagsstämman ellerbeslutasöverföring som av
tid-förhållandena vidutgångspunkt iförprövning medske som en

avgörande.fall blir avtalstidpunktenandrapunkten för beslutet. I
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Till ledning för förstahur stycket skall tillämpas vid sakvärdes-
utdelningar kan anföras följande exempel. I aktiebolag medett ett
bundet kapital kr100 000 och fritt kapital kr0eget egetom om
önskar bolagets enda aktieägare bolaget förvärva tillgång till ettav en
pris det bokförda värdet kr.50 000 Tillgångens mark-motsvararsom
nadsvärde 100 000 kr. Skillnaden mellan marknadsvärdetär och det
bokförda värdet innebär värdeöverföring 50 000 kr från bolageten
till dennaAtt värdeöverföring inte striderägaren. första stycketmot
följer det bundna kapitalet lämnas opåverkat transak-attav egna av
tionen.

Om bolaget i stället har ansamlad förlust 20 000 kr och deten om
sålunda föreligger brist i det bundna kapitalet 20 kr,000en egna om
gäller försäljning tillgång till bokfört värdeatt en av samma om
50 000 kr inte kan ske. Efter värdeöverföringen skulle nämligen det
bundna kapitalet alltjämt uppvisa brist kr.20 000 För attegna en om

försäljning till underpris i detta fall skall tillåten, krävs atten vara
köparen erlägger köpeskilling dels tillgångens bok-motsvararen som
förda värde, dels bristen i det bundna kapitalet. Således måsteegna

i detta fall erlägga minstägaren 70 000 kr för det skall finnas fullatt
täckning för det bundna kapitalet efter värdeöverföringen. Skulleegna
tillgången deti sistnämnda exemplet ha marknadsvärde blottett om
60 kr000 gäller dock aldrig behöver erlägga mark-ägarenatt änmer
nadsvärdet bolaget efter överlåtelsen fortfarande kommertrots att att
ha brist i det bundna kapitalet, 10 000 kr. följerDeten egna nu om av

köpeskillingen marknadsvärdet, sker ingenså värde-att motsvararom
överföring enligt och följaktligen1 § blir inte heller tillämplig.11 §

Enligt den s.k. försiktighetsregeln i andra stycket får värdeöver-
föring inte ske i vidare mån med hänsyn till bolagets och,än som om
bolaget moderbolag, koncernens konsolideringsbehov, likviditet ochär
ställning i övrigt framstår försvarligt. Därvid skall särskilt beaktassom
de krav verksamhetens omfattning och risker ställerart, stor-som
leken det kapitalet. Regeln uppställd i tredje intresseärav egna mans
och kan därför inte åsidosättas med samtliga aktieägares samtycke.ens
Beträffande den innebörden försiktighetsregelnnärmare hänvisas tillav
vad anförts i kommitténs allmänna överväganden.som

Mot bakgrund den nuvarande utvecklingen redovisningsområ-av
det kan det företag i framtiden i allt utsträckning kom-antas att större

kunna redovisa vinster i eller mindre omfattningatt störremer som
innefattar orealiserade värdestegringsvinster valutor och andra
tillgångsslag vilka värdet snabbt kan ändras. frågaI sådana, frånom
borgenärssynpunkt något osäkra resultat, innebär försiktighetsregeln att
särskild restriktivitet i samband med beslut vinstutdelning på-ärom
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försiktighetsregelnsöverensstämmelse mediocksåkallad. Detta är
skall företasutdelningsbeslutsamband medisyfte detvidare att en

särskilt beaktandemedekonomiska ställning,bolagetsbedömning av
ställeromfattning och riskerverksamhetensde krav art,somav

tillanslutning 3anförts ikapitalet, jfr vaddetstorleken somegnaav
ibestämmelserna 10erinranupptagitshartredje stycketI omen

vidkapitaletför det bundnaskyddkap. § ABLkap. 6 15 § om
återbetal-ellertill fri fondför avsättningaktiekapitaletnedsättning av

vadi sak medBestämmelsernaaktieägarna. överensstämmerning till
beträffande värdeöver-paragrafförevarandeföreslår ikommittén

vinstutdelning.däriblandslag,föringar annatav
paragraf skall tilläm-inteförevarandei sakensliggerDet attnatur

i lagen.behöver intelikvideras. Detbolaget sägasnärpas

värdeöverföringolagligvidRc1ttsfo‘Ijderna

12 §
§ ABL. Den12 kap. 516 kap. 5 §Paragrafen närmastmotsvarar

värde-olagligavidrättsföljdemaregleringexklusivinnehåller aven
olaglig-huruvidaOberoende418.1997jfr NJAöverföringar avs.

uppställd i borge-bestämmelseöverträdelsegrund isinheten har aven
stridhandlande iföljerintresse ellereller aktieägamas ettnäremas av

rättsföljdenreglerasbolagsorganenmellankompetensfördelningenmed
paragraf.i dennavärdeöverföringenav

olaglig värde-vidersättningsskyldighetbehandlarstycketFörsta
be-innebördenBeträffandeelleraktieägareöverföring till avannan.

anfört i dekommitténtill vadhänvisasvärdeöverföringgreppet
till 1 Inne-kommentarenavsnitt 4.2 ochövervägandenaallmänna

inte någonaktualiserasvärdeöverföringinterättshandlingenfattar en
bestämmelsen.tillämpning av

lagenbestämmelse ivarjeöverträdelsersikte påParagrafen tar av
Ielleraktieägarevärdeöverföring tilltillämplig vidär annan.som

beslutade bolagsstäm-aktieägarnavärdeöverföringar tillfråga avom
ochkapitelförevarandeibestämmelsernaförutomdärvid,märksman

och lik-kap.bundna kapitalet 10detnedsättningkapitleni avom
i kap.Iikhetsprincipen 3 1bl.a.vidation kap.,19

vinstut-besluterinrakommitténvillsammanhangdettaI att omom
bolaget harförutsätter upprättatordinarie bolagsstämmadelning vid att

fastställts bolagsstämman.balansräkningresultaträkning och avsom
aktiebolagslagensvinstutdelningenstriderfalletinteSkulle så motvara

ickeii frågagällamåstebestämmelser. Detsamma om enanses
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felaktig eller balansräkning.oväsentligt hänseende resultat-
efterutdelning krävs, inte alla aktieägaregiltigt beslutFör äromom

tillhandahållits aktieägarnahandlingar i och 65att angesense, som
inte skett eller har defram den Har såoch lagts på stämman.extra

bristfälliga i något väsentligt hän-handlingar tillhandahållits varitsom
skall emellertid påpekasbeslut olagligt.seende, Detstämmans attär
i beslutsunderlaget ochläks bristeralla aktieägare är omenseom

bristerföreskriven tid blir det giltigtbeslutet inte klandras inom trots
slag.angivetav nu

anförts i kommitténs allmännamed vadenlighetI över-som
ersättningsskyldighet.bestämmelsen utformatsväganden har som en

olagligenbelopp motsvararande detskall betala över-Mottagaren ett
beroende dels värde-storlek blirförda bolaget. Beloppetsvärdet till av

det för regel har Harstorlek, dels vadöverföringens överträtts.är som
likhetsprincipen i kap. l §i strid med 3värdeöverföring skettt.ex. en

beloppbolaget medskall3 kap. ABL1 § ersätta ettmottagaren som
och det beloppdet belopp han mottagitmellanskillnadenmotsvarar

i stridvärdeöverföring ha skettSkulleberättigad till.han ensom var
belopperlägga ersättning medendastaktieägarenmed behöver11 § ett

mottagit och detdet belopp hanskillnaden mellanmotsvararsom
607.delas Anderssonhade kunnatbelopp lovligen ut. s.som

värdeöverföringenvinstutdelning närVid formenlig äger rum
avtalstid-fall blirlyftning. andratillgänglig för Iutdelningen blir

punkten avgörande.
bolagetsför förvaltningenstyrelsensföljerDet ange-avansvarav

talanför bolagets ersätt-styrelsenlägenheter det äratt omsom
talankanVid likvidationparagraf.förevarandeningsskyldighet enligt

ABL.§kap. 7föras 13likvidator, 19 kap. 7 §av
aktie-medi stridvinstutdelning skerbeslutadOm forrnenligten

återbäringspliktiggällandeenligtbolagslagen, rättblir mottagaren
inseeller bortinsågdvs.i ondendast bolaget visar han är tro,attom

Kommitténaktiebolagslagen.medstridvärdeöverföringen stod iatt
ochutbetalningarfinner det naturligt anlägga synsättatt samma

återbetal-sker i formaktieägarnaandra värdeöverföringar till avsom
överkurs-ellerreservfondenning aktiekapitalet,vid nedsättning av

likvidation. Mot-vid bolagetsfonden, form utskifiningeller i av
ändamål.allmännyttigttillfråga gåvasvarande bör gälla iäven om

härmed.utformats i enlighetFörsta stycket första harmeningen
åter-till aktieägarna inteVärdeöverföring från bolaget avsersom

kapitalet ellerbetalning det bundnai samband med nedsättning av
vinstutdelning,inte formenligutskiftning vid likvidation och utgörsom

värde-aktieägarna Skerkan lagligen genomföras endast ärom ense.
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aktieägarbeslut, det fråga olagligöverföring enhälligt ärettutan om en
medför ersättningsskyldighet enligt förevarandevärdeöverföring som

andra fallet aktie-paragraf första stycket meningen. Detsamma är om
inkräktarvärdeöverföringen, beslutetenhälligt beslutatägarna menom

vid formKommittén föreslår det dennaborgenärsskyddet. ävenatt
föreligga godtrosskydd för berörda aktie-värdeöverföringar skall ettav

ägare.
olaglig för-innebär i detta fallGodtrosregeln att mottagareen av

ellertäckt ersättningsskyldighet, han varken insettutdelning undgår om
frånbort innefattade värdeöverföring bolaget.inse transaktionenatt en

bilaktieägare förvärvat bolaget tillhörigDet kan såt.ex. att en envara
till eller bort inse fallet.underpris, ha insett så Somattutan att var

ligger det i sakenspåpekats i kommitténs allmänna överväganden natur
det detta slag till aktieägare aktivvid värdeöverföringaratt tarav som

del i finnas för godbolagets skötsel sällan torde något tro.utrymme
bort värdeöverföringenHuruvida också insett eller insemottagaren att

för frågan ersättningsskyldighetolaglig spelar inte någon rollvar om
enligt andra meningen.

Även utomståendevärdeöverföringar från bolaget tilli fråga om
gäller kan genomföras endast aktieägarnadessa lagligen äratt enseom

fall skalloch inte överträds.borgenärsskyddsreglema I mot-annat
Kommitténför vad olagligen utbetalats.bolagettagaren ersätta som

föreliggaform värdeöverföringar bördet vid denna ettattmenar av
vid värdeöverföringar till aktieägare.godtrosskydd slagsamma somav

utformatsmening har sålunda såstyckets andraFörsta även utom-att
ersättningsskyl-värdeöverföringar i god undgårstående tromottarsom

dighet.
upptagits räntebestämmelse.andra stycket har DenI överens-en

med gällandestämmer rätt.
uppkommastadgas för den brist kantredje stycketI ett somansvar

värdeöverföring. kansamband med olaglig Ansvaretvid ersättning i
ersättningsskyl-exempelvis i det fall aktieägareaktualiseras ären som
utbetalningen istycket insolvent eller har uppburitdig enligt första är

god 1941:9 286.SOUtro s.
värdeöver-Bristtäckningsskyldigheten sträcker sig så långt som
i återbetal-och begränsad till bristenföringen strider lagen ärmot

således inte nödvändigtvis hela beloppetningen. omfattarAnsvaret av
utbetalningen.den olagliga

jämkas enligt kap.solidariskt och kan 15Bristtäckningsansvaret är
första Bristtäcknings-första stycket kap. stycket ABL.§ 15 4 §4

ersättnings-upphov till dels denskyldigheten regressrätt motger
bristtäckningsskyldiga. Bristtäckningsansvaretskyldige, dels övriga
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upphör och den ersättningsskyldige betalar tillbaka vad hannärom
uppburit eller preskription inträder enligt allmänna bestämmelser.
Beviljad ansvarsfrihet påverkar inte ansvaret.

Talan bristtäckningsskyldighet kan föras dem berätti-ärom av som
gade föra talan ersättning enligt paragrafens första stycke.att om

Lån till m.fl.aktieägare

13 §
Paragrafen aktiebolag endast betryggande säkerhet ochatt motanger
under förutsättning det därefter finns full täckning för det bundnaatt

kapitalet får lämna penninglån till aktieägare, styrelseledamotegna
eller verkställande direktör i bolaget eller i bolag iannat samma
koncern första stycket. gäller penninglån vissa dessaDetsamma till
närstående Motsatsvis gäller bolaget aldrig får lämnaattpersoner.
sådana de utlånade medlen grund borgenärsskydds-lån, påom av
reglerna inte hade kunnat delas vinstutdelning elleri §11 ut som om
låntagaren ställer betryggande säkerhet förinte lånet.

utbetalar lån till förstaNär bolag iettett en person som avses
fordran därförstycket får bolaget på låntagaren. Lånet påverkar inteen

storleken bolagets kapital. begränsa omfattningenFör attegna av
lån till personkrets föreslår kommittén i tredje stycketdenna sär-en
skild beräkningen låneutrymmet. Utgångspunktenmetod för ärav
bolagets fastställda balansräkning. denna viss justeringI görssenast en

det samtliga lån lämnats till ipå sättet att som personer som avses
fordringarförsta behandlas värde. Om balansräk-stycket utansom

ningen efter uppvisar fritt kapital får bolagetdenna justering eget
lämna ytterligare lån till i den ifrågavarande kretsen med ettpersoner

friasammanlagt belopp uppgår till det nämndahögst nyss egnasom
kapitalet.

föreslår andra stycket motsvarande begränsningKommittén i nären
det gäller bolagets ställa säkerhet för lån tillrätt att personer som avses
i första stycket. Säkerheter i balansräkningen inom linjen ochanges

föranlederpåverkar inte storleken det kapitalet. ytterligarepå Detegna
justering balansräkningen.i den nämnda Samtliga säkerheteren nyss

bolaget för till i första stycket skallställt lånsom personer som avses
behandlas skulder belopp bolagets åtaganden.med motsvararsom som
Har bolaget i intill visst belopp det detta beloppgått borgen är som
skall behandlas skuld.som

Det ingår i den årliga revisionen i den omfattning god revisions-att
sed kräver finns förgranska de säkerheter bolagets fordringar.som
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förevarandei strid medframkomma lån har lämnatsSkulle det att
revisionsberättelsen.påtala saken idet revisornparagraf åligger att

förskottfaller bl.a. varukrediter,penninglånUtanför begreppet
utgifter för bolagets räkning,bestridandeförskott förlön och t.ex.av

kredittidens längd,förutsättningAllt undervid tjänsteresor. räntanatt
det handlarså utfonnadekreditvillkor inte kanoch övriga att omanses

förtäckt penninglån.ett
elleraktier i bolagetjuridiskfysisk ellerFörutom, ägerperson, som

penninglånträffar lånerestriktionemai koncern,i bolagannat samma
restrik-i dessa bolag.verkställande direktör Attstyrelseledamot ochtill

verkställande direktöroch vicestyrelsesuppleanttionema gälleräven
sistasista stycket 3 §8 kap. 1 §följer kap. 21 §9 5 resp.resp.av

tillämplig lånbestämmelsen också kan bliHuruvidastycket ABL.
ställningstyrelsen de facto intaringå itill utan att enpersoner som

till rättstillämp-hittills överlämnasfår liksomstyrelseledamot,som
ningen avgöra.att

14 §
ifrån lånerestriktionema 13undantagparagrafen vissaI görs

punkten 2gäller i dag. Avmed vadPunkten I överensstämmer som
ii koncerntill företagkan lämnasframgår hinder 13 §lån utanatt av

dotterbolaglån fråningår. Såvittlångivande bolagetvilken det avser
moder-tillämplig endastbestämmelsen i dagmoderföretagtill är om

koncemdefmi-följer lagensaktiebolag.företaget svenskt Detär ett av
möjlighetmotsvarandeföreslårKommitténtion 1 kap. §.5 att

handelsbolag,moderföretagdotterbolag tillför frånlån äröppnas som
diskrimineringsförbudstiftelse. EG-rättensförening ellerekonomisk

torde krävaetableringsfrihetbestämmelseroch fördragets attom
möj-medlemsstathemmahörande imoderbolag ges sammaannanen

svenskt dotter-lån frånbolagsvensktligheter emot ettatt taettsom
därtill.harbolag. Lagtexten anpassats

skallframgår lånetdet klarthar förtydligats såPunkten 3 attatt
långivande bolaget.för detaffärsmässigt betingatvara

vidtämligen godtyckligtsåväl denpunkten harI 4 gränsensatta
koncemföretagtill aktieinnehav ikopplingenaktier500 ut-samt

mönstrats.

15 §
lagen 1987:232samboförhållanden enligtstycket framgårförstaAv

homosexuellahem och 1987:813sambors sam-omgemensammaom
bestämmelsernavid tillämpningjämställas med äktenskapbor skall av

enligt §exempelvis aktiebolag 13innebäri och §§.13 14 Det att ett
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första stycket endast med utdelningsbara medel1 och betryggandemot
säkerhet får lämna penninglån till den sambo med aktieägare iärsom
bolaget. registrerade partnerskap jämställsAtt med äktenskap vid
tillämpning följer13 och 14 lagen 1994:1117 registreratavav om
partnerskap.

medAndra stycket vissa ändringar kap. sista12 7 §motsvarar
stycket ABL.

16 §
rättsföljdema lämnarParagrafen reglerar bolaget lån eller ställerattav

säkerhet i strid med 13 eller 14 Har lån olagligen lämnats skall lånet
återbetalas, bolaget visar låntagaren insåg eller bort insegenast attom

lånet olagligt. Ställd säkerhet ogiltig bolaget visaräratt attomvar
förlångivaren insåg eller bort inse bolagets ställande säkerhetatt av

lånet med lagen.stod i strid

23 kap. Straff och vite

1 §
Ändringen tillbaka till kommitténs förslag till ändringar i reglernagår

från bolaget till aktieägare m.fl. nuvarande straff-rörande lån Den
upphävd.sanktionen föreslås

ÖvergångsbestämmelserIkraftträdande- och

Punkten 1

till regeringen i decemberKommitténs betänkande överlämnas 1997.
för remissbehandling, bearbetningMed beaktande tidsåtgången avav
och riksdagsbehandling den nyabetänkandet i Regeringskansliet kan

krafi tidigast januarilagstiftningen förväntas träda i den 2000.1
vinstutdelning, värdeöverföring eller lån till aktie-Beslut om annan

m.fl. fattas efter ikraftträdandetidpunkten skall ske med iakt-ägare som
reglema. bör gälla i bolag har brutettagande de Det ävennya somav

räkenskapsår. finns inte skäl med tillämpningen deDet väntaatt av
bestämmelserna till det första räkenskapsår inleds efter ikraft-nya som

trädandet.
förenaturligt beslut ikraftträdandet har fattats iDet är att som

enlighet med äldre får verkställas hinder bestäm-rätt utan attav
melserna Utdelninghar ändrats. beslutats före ikrañträdandet fårsom
alltså efter dennautbetalas tidpunkt. gäller lån iDetsamma avsessom
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skall i sammanhanget påpekas varken12 kap. 7-9 ABL. Det att
vinstutdelning eller beslut lämna sådana lån skallbeslut attomom

aktiebolagsregistret. Några särskilda bestämmelserregistreras i om
äldre beslut behövs alltså inte.registrering efter ikraftträdandet av

särskild fråga hur skall verkställighet beslutEn är man avse
fattats före ikraftträdandet i strid med de bestämmelser dåsomsom

strider också de bestämmelserna detgällde. Om beslutet ärmot nya
ogiltigt och inte får verkställas. hur skallklart beslutet Menäratt man

lagstridigt det fattas före ikraftträdandetbeslutpå är närettse som
bestämmelserna Kommitténmed deöverensstämmer menarnyamen

intestrider lagen vid tiden för beslutetäldre beslut utanatt motsom
först beslutsådan situation måstevidare får verkställas. I ett nytten

olagliga beslutet.ratihaberar det gamlafattas efter ikraftträdandet, som
dåfattats före ikraftträdandet i strid medfinns beslutDet som

föreockså har verkställts detta.gällande bestämmelser och som
olagliga värde-rättsstridiga beslutsådanaEn utgörs avgrupp av

i dagoch andra. dem gäller åter-överföringar till aktieägare För en
efterkommitténs mening beståbäringsskyldighet. bör enligtDen även

bestämmelserna.ikraftträdandet de nyaav
utbetalatsrättsstridiga beslut lånäldreEn avser somavannan grupp

Kommittén förslårlåneförbudet i kap.i strid med 12 7-9 ABL. en
och andra närstående inne-reglering lån till aktieägarehelt somny av

bestämmelser istraffsanktionen medbär bl.a. den nuvarande ersättsatt
olagliga lån. reglernakap. återbetalning De16 16 § nya omavom

gamla olag-kommitténs mening tillämpas pååterbetalning bör enligt
lånebestämmelsema.strider också deliga lån i den mån de mot nya

förenlig de bestäm-olagligt lån medSkulle gammaltett vara nya
fråga.återbetalningsskyldighet inte komma imelsema, så bör någon

läks den lag-gamla olagliga penninglånDet innebär vissaatt av nya
stiftningen.

låneförbudetkomplikationentillstöter den särskildaHär äratt
andraförsta stycket §straffsanktionerat, kap. § 4 ABL. I 519 lse

brottsbalken förskrivsstycket lagen införande1964:163 somavom
efter den lag gälldehuvudregel straff skall bestämmas näratt som

skall dockdom meddelas,gämingen företogs. lag gällerOm närannan
straff eller tillfrihet frånden lagen i stället tillämpas, den leder tillom

ändradstrafflindring grundlindrigare straff. Straffrihet eller av
fråga gärninglagstiftning inträder emellertid inte detnär är somom
särskilda förhållanden.tid varit straffbelagd grundunder viss av

kristidsförfattningar.gäller främst Dessasistnämnda bestämmelsenDen
för allmännapromulgationslag uttryckbestämmelser i brottsbalkens ger

aktuella brottstraffrättsliga måste tillämpas påprinciper motsom nu
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låneförbudet. Principema innebär straff enligt 19 kap. förstal §att
stycket för brott låneförbudet4 bortfaller vid ikrañträdandet.mot

Punkten 2

Den lagen innebär omfattande ändringar i aktiebolagslagen. Hän-nya
visningar i andra författningar till de bestämmelser denersättssom av

lagen därförmåste justeras. I denna punkt föreskrivs därför attnya om
det i lag eller någon författning förekommer hänvisning till före-annan
skrift bestämmelse i den lagen, skall i ställetersattssom genom nya
den lagen tillämpas.nya
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Förslaget till
1995:1554årsredovisningslagenändring iLag om

Tilläggsupplysningar5 kap.

12 §
Ändringama utformningenföreslagnatillbaka dengår avnya

aktie-bolaget tilllån frånochi 16 kap. 13 14bestämmelserna om
närståendevissa dessabolagsorganenmedlemmar samtägare, av

personer.

Offentliggörande8 kap.

6 §
dispositionerför beslutfortsattBestämmelsen stämma avomom

aktiebolags-ändringar iförslaget tillförlust har ibolagets vinst eller
vinst-till kapitletbolagsstämmakapitlet rörandeflyttats frånlagen om

aktiebolagslagenparagraf tillförevarandeiHänvisningenutdelning.
därtill.har anpassats
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Särskilt yttrande

Särskilt yttrande EkholmSvenav

Försiktighetsregeln

få till följd det kapitalet i bolagenKommitténs förslag kan att egna
förminskar, vilket till nackdel bolagens borgenärer. skyddaFörär att

försiktighets-kapitalet föreslås utökad prövning vid utdelningen
regeln. inte denna regel fått ändamålsenlig utformningJag attanser en
och behöver kompletteras.denatt

Kommitténs förslag innebär incitamentet byggaatt att egetupp
kapital minskar. likheti bolagen I med majoriteten jag attanser reserv-
fonden och låneförbudet ändras, innebärbör slopas dettaäven attom
det bundna kapitalet kan minska. vill jag pekaHär också på attegna
såväl dolda i bolagen minskat änd-de öppna reservema genomsom
ringar skatte- och redovisningslagstiftningen. exempel kani Som

obeskattademinskningen och förändring godnämnas av reserver av
försiktighetsprincipen fåttredovisningssed där minskad betydelse. I

medförmindre företag dessutom reglerna delvis skattefri utdelningom
incitamenten genomföra utdelning ökar. Förslagen i kommitténsatt att

betänkande Aktiebolagets kapital få effekt.kan samma
koncerner föreslås den dubbla utdelningsprövningen skallI tasatt

bort. tagits förhar koncernredovisning bort mellankoncemer.Dessutom
Redovisningskommittén dessutom föreslagit kravet kon-har att
cemredovisning skall helt i mindre koncerner. förbort Argumentettas
dessa förändringar redovisningslagstiftningen minska kost-är attav
naderna för bolagen. har svårt någon självmant kommerJag att attse

behålla redovisningen för beräkna utdelningsbara belopp, iatt att
utdelningen sker denne. försynnerhet till det svårareDettanär gör en

utomstående rimligheten föreslagenbedöma i utdelning.att
Den föreslagna utökade prövningen vid utdelning försiktighets-

regeln har fått mindre ändamålsenlig utformning. Särskilt vänderen
jag mig regeln svårtillämpad, inte minst de företagenmindreärmot att
kan komma få förutse regeln tillämpligsvårt eller inte.äratt att om
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regelmedförsiktighetsregeln kompletterasdärförföreslårJag att en
till-bolaget hartillämpningsområde i de falldessbegränsar ettsom

till bolagetsBegränsningsregeln bör anknytakapital.räckligt eget
relation tillkapital ihänsyn till bolagetsHärigenomsoliditet. egettas

normal ellersoliditetbolaget hardess skulder. Om över-ärsomen
utdelning kunna skei allmänhet börför företaggällerstiger vad som

till regelnsMed hänsynprövningen aktualiseras.utökadedenutan att
schablonmässigt och i lagtext.fastställassoliditetkaraktär kan t.o.m.

soliditet följeruppnått deninnan bolagetutdelning skerOm avsom
blirinrymsdet intemed så beloppbegränsningsregeln eller attstort

motiveringen förfall skalltillämplig fullt dessaförsiktighetsregeln Iut.
i årsredovis-försiktighetsregelninte inkräktarutdelningenatt anges

sitt ställnings-därmed motiveratvingasledningningen. Bolagets att
informationen.själva värderakanoch bolagets borgenärertagande

årsredo-skall lämnas iredovisningdenföreslår jagVidare att som
medbehandlats utökasresultat harhur bolagetsvisningen över upp-

systerbolag. Påmoderbolag ellerkoncembidrag tillgifter sammaom
tillförtstillgångarvärdeöverföringarföreslås överattsätt genom

kansagdamarknadsvärde hanteras. Deti stället förbokfört värde nu
upplysning:exempelmed följandeillustreras

förfogandeTill bolagsstämmans
250.000vinstmedelBalanserade

Årets 75.000redovisningenenligtvinst
175.000utgivet koncembidragredovisatavgåendeSom post
49.000minskad bolagsskattkoncembidraggrund dettaPå av -

451.000disponibeltSumma

fria kapitalet disponerasdetRedovisning huröver
förskottsutdelning:Redan utgiven

126.000Utgivet koncembidrag netto -
75.000föreslåsUtdelning till aktieägare -

201.000understigersoliditet X%då företagetsutdelningsbart -
49.000balanserasräkningI ny -

451.000disponeratSumma

värdedotterbolag till bokförtunder åretBolaget har avyttrat ett
kr.1.500.000bedömda marknadsvärdetdetkr500.000 trots att var

medförenligstyrelsens uppfattningutdelning enligtFöreslagen är
ochlikviditettill bolagets ställning,med hänsynförsiktighetsregeln

framtida utveckling.
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Förskottsutdelning/koncernbidrag

Som uppfattarjag saken borde det koncembidrag lämnassom av
dotterbolag till moderbolag bolagsrättsligt utdelning. Enses som en
sådan utdelning dock inte tillåten enligt lagförslaget 16 kap.är 2 §.
Enligt min uppfattning torde denna utdelning, intill dess stämman
beslutat i stället kunna lån. Eftersom lån inomannat, ettses som
koncern tillåtna, däremot inte lån till privatpersonerär ärmen som
aktieägare, nås då det önskade syftet med kommitténs förslag, vilket
jag tycker rimligt. Emellertid ställer detta till problem,är synsätt
eftersom koncembidrag skall redovisas resultaträkningen för fåöver att
skattemässig verkan, medan lån skall i balansräkningen. Ettupptagas
lån kommer då inte heller redovisas del resultat-att som en av
dispositionen.

Jag föreslår förskottsutdelning huvudregel inte tillåts ochatt attsom
undantag från denna regel lagregleras så efterföljande bolags-ett att

kan läka förskottsutdelning i de fall den gjorts i formstämma av
koncembidrag eller på inom koncern. Som tillåten förskotts-sättannat
utdelning räknas därvid förutom koncembidrag överföringäven annan
till systerföretgmoder- eller i koncem. Vid koncembidrag börsamma
justering ske för den skatteeffekt uppkommer i det bidragsgivandesom
bolaget, nettokostnaden bör således redovisas.

Har förskottsutdelning utgivits bolaget skall mottagarenav vara
återbetalningsskyldig inte ordinarie bolagsstämma skulle godkännaom
den gjorda förskottsutdelningen. Förskottsutdelning bör redovisas som

vinstdisposition.en

påVinstutdelning yrkande aktieägarminoritetav

När det gäller vinstutdelning yrkande aktieägarminoritet ärav
inte skyldig besluta högre utdelning femstämman att än procentom av

bolagets kapital. grund förNågon procenttalet eller basen, detegna
totala kapitalet, har jag inte funnit. Eftersom båda möjligheternaegna
för besluta utdelning och försiktighetsregeln utökasstämman att om

mitt förslag det kommer finnas prövning isamt, antas, attom ovan
ordning, föreslår jag femprocentsgränsen bort.att tasannan

Övergångsbestämmelser

Reservfonder uppkommit nuvarande tvingande lagstiftningsom genom
för konsolidering borde kunna upplösas enklare i dag, efter-sätt än
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bli effektivare.försiktighetsregeln kommerenligtprövningen attsom
till frittöverföra dessaborde fåreservfonderhari dagbolagDe som
medsambandiordinarie attbeslutkapital stämmaeget avgenom

verk-fårutdelningdennadockföreslårkraft.i Jagträderlagen att
Häri-ordinarienästkommandebeslut på stämma.efterställas först

informationkan fåutomstående intressentersäkerställs att omgenom
fårkapitalet ochbundnasänka detbeslutfattatbolaget attatt egnaom

information.dennaanledningmedsigviss tid på att avagera
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Kommittédirektiv

Dir. l990:46

Översyn aktiebolagslagenav

Dir. 1990:46

Beslut vid regeringssammanträde 1990-06-21

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Freivalds, anför efter samråd
med chefen Åsbrink.for industridepartementet statsrådet Molin och statsrådet

Mitt förslag

tillkallasEn kommitté för aktiebolagslagen.göraatt översyn Kom-en av
mittén, skall utföra arbetet i samarbete med motsvarande kommittéer isom
Finland och Norge, skall bl.a. föreslå de lagändringar erfordras medsom
hänsyn till den pågående europeiska integrationen. Vidare skall kommittén

frågoröverväga aktiebolagets kapitalrör och finansiella instrument,som
aktiebolagets organisation aktieägamas minoritetsskydd.samt

Bakgrund

Sedan början 1970-talet har aktiebolagsrätten varit föremål for fort-ettav
löpande reformarbete. Ett första år då betydande1973 förändringarsteg togs
vidtogs i års1944 aktiebolagslag i syfte aktiebolagets kapital-att trygga
försörjning och stärka skyddet för bolagets kapital. Bland höjdesannategna
minimigränsen för aktiekapitalet från kr.5 000 till kr.50 000 och aktiebola-

fick tillgång till finansiella instrument såsom konvertibla skuldebrev,gen nya
skuldebrev förenade med optionsrätt teckna aktier i det låntagandeatt nya
bolaget konvertibla aktier. Den januaril trädde densamt 1977 nuvarande
aktiebolagslagen i kraft och 1944 års aktiebolagslag. Den aktie-ersatte nya
bolagslagen tillkom efter samnordiskt utredningsarbete och innebar en genom-
gripande teknisk aktiebolagsrätteni syfte förenklaöversyn denna. Ocksåattav
de övriga nordiska länderna genomförde under åren 1973 till 1978 lagstift-ny
ning inom aktiebolagsrätten. följdEn detta det föreligger betydan-är attav en
de rättslikhet i Norden aktiebolagsrättens område.

Sedan aktiebolagslagen trädde i kraft år 1977 har antal viktigare för-ett
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skyldighet förbestämmelsernaharBlandlagen.ändringar skett annat omav
gått förlorataktiekapitalet delvislikvidationträda iaktiebolag närattett

det krävsrevision höjtskvalificeradpåoch kravet attskärpts ennugenom
År lageninfördesaktiebolag. 1987varjerevisor igodkändauktoriserad eller

samtidigtaktiemarknadsbolagiemissionerriktadevissa1987:464 m.m.om
minori-stärkaallt i syfteaktiebolagslagen,vidtogs iändringar attvissasom

tilldelningoch vidriktade emissionermed beslutsambandtetsskyddet i avom
iändringarpropositionframlagregeringenharaktier. Nyligen t omen

förmedborgarskapsvensktkravetbl.a.innebäraktiebolagslagen attsom
avskaffas.i aktiebolagbefattningshavareoch andrastyrelseledamöter

övrigaÄndringama samråd med deefter visstskettaktiebolagslagen hari
utveck-uppföljningochkartläggningsamladNågonländerna.nordiska av

områdeträttspraxisaktiebolagslagar ochländernasnordiskadelingen av
vid mittengenomfördeslagstiftningsedanskettemellertid intehar aven
särskilddärför år 1988föreslogministerrådetNordiska attl970-talet. upp-

upprätthölls inomlagstiftningvidskulle fästasmärksamhet att gemensamen
ministerrådettillkalladearbetei dettaförstaSomaktiebolagsrätten. stegett

ländernanordiskaför deutredaresärskildunder år 1989 gemensamtsomen
tillförslagframlagdasåväl redananalyseraochkartläggaskall antagna som

belysa isärskiltskallUtredarengemenskapen.europeiskainom dendirektiv
ståndfå tillförbehöver ändrasaktiebolagsrättennordiska attdenvad mån en

inom kort.avslutatberäknasArbetetEG-reglema.harmonisering med vara
ochaktiebolagslagenrörandefrågorvissaregeringskansliet övervägsInom

i be-harRöstvärdeskommitténaktiebolagsrätten.betydelse förområden av
förröstvärdetfråganröstvärdeAktiers1986:23 övervägttänkandet SOU om

andeldenskulle begränsalösningteknisktillförslaglämnataktier och somen
betalnings-aktier. 1s.k.aktiekapitalet röstsvagautgörs avsomav

harAnsvarsgenombrott1987:59betänkande SOUansvarskommitténs m.m.
bor-bl.a. stärkasyfleaktiebolagslagen iitill ändringar attförslagframlagts

otill-förekommitdetaktiebolagunderkapitaliserade etti närgenärsskyddet
Ägarutredningen 1988:38huvudbetänkande SOUi sittharförfarande.börligt

aktie-frågorÄgande analyseratnäringsliv bl.a.svensktinflytande ioch om
ägande inomcirkulärtömsesidigt ochaktier,bolags förvärv omegnaav

bolagsstämmavidbegränsadreglerbehovet rösträttnäringslivet, omavom
innehavfråga röst-infonnationsskyldigheten i ägaresstörre avsamt omom

Värdepappersmarknadskommitténaktiemarknadsföretag.kapitalandelarioch
framtidenVärdepappersmarknadeni över-1989:72betänkandet SOUihar

frågorbl.a.Utredningen harfrågor.aktiebolagsrättsliga övervägtvissavägt
vissför förvärvareskyldighetochinfonnationspliktaktiebolags avomom

sig köpaerbjudavillkoraktierbolags attandelväsentlig attett sammaav
1990:1slutbetänkandet SOUerbjudandeplikt. Is.k.aktier i bolaget,övriga

behandlatägarutredningennäringsliv harsvensktFöretagsförvärv i även
erbjudandeplikt.frågan om

denunderÄgarutredningens näringslivetsvenskadetkartläggning av
ägarstrukturenochaktiemarknadensvenskadenvisartioårsperioden attsenaste
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sedan deninom aktiebolagen har genomgått betydande förändringarde större
Ägarstrukturen före-trädde i kraft. i de enskildanuvarande aktiebolagslagen

underAntalet kontrollägarskiften har ökat markanthar koncentrerats.tagen
oönskadehar företagens intresse för försvarår. Samtidigt ägar-motsenare

cirkulärtskiñen inte minst återspeglas i ökat ömsesidigt ochökat, vilket ett
finansiellaUtgivandet konvertibla skuldebrev och andraägande i företagen. av

Ägarutred-instrument står aktien har blivit vanligt förekommande.närasom
föreliggerpå punkter i aktiebolagslagen där detningen pekar även ett par nu

gällerregler eller bestämmelserna.behov ändrade Dettaöversynett en avav
ökadefinansiella aktier. fråga denandra instrumentreglerna Iänt.ex. omom

utredningenansågförekomsten ömsesidigt och cirkulärt ägande i företagenav
ägarför-följa den fortsatta utvecklingen dessabörstatsmakternaatt avnoga
förebildefterlagstiftning områdetbegränsandehållanden och överväga en

olikafrånockså detfråga sammanhänger delvisfrån länder. Med dennaandra
modifieringnäringslivshåll framförda kravethåll främst från aven--

Ägarutredningens betänkandenförvärva aktie.förbudet aktiebolagför att egen
regeringskansliet.iövervägs nu

aktie-svenskadenredovisat har antal händelservad jagUtöver ettnu
regle-bl.a.rörandeuppmärksamhet och medfört debattmarknaden väckt en

uppmärk-denhändelse väcktringen aktiebolagsformen. Den störstasomav
resulterade ibl.a.s.k. Fermentaaffärenotvivelaktigt den attsamheten är som

bakgrundtillkallade utredare förStockholms fondbörsstyrelsen för att mottre
förhål-övrigaochanalysera principfrågorihändelseförloppet Fermentaav
arbeteUtredningensoch aktiemarknaden.för fondbörsenlanden betydelseav

erfaren-ochfaktaStockholms fondbörs,till Fermentaresulterade i rapporten
aktiebolagslagenbl.a.föreslog rad förändringar iheter, utredarnavari en

minoritetsskydd.aktiebolagets organisation och aktieägamasrörande främst
inompågårarbete bolagsrättens områdedetHärtill kommer nusom

betydelse.integrationenvästeuropeiska ochdenför är storavsomramen
EFTA-länderinledas mellan Sverige och övrigaFörhandlingar kommer attnu

samarbetsområdeeuropeiskt ekonomisktavtalrörandeEG ettettsamt om
frågor.omfatta bolagsrättsligaavtal också skalldettaEES. Avsikten är att

bl.a. de inom tidigareligger EGförhandlingarnagrund för antagnaSom en
område.bolagsrättensdirektiven förordningamaoch

särskild kom-förordar jaganförtharvad jagbakgrund attMot ennuav
aktiebolagslagsrätten. Jagsamarbetenordisktmitté tillkallas för i överatt se
för arbetet.riktlinjernakommer följandei det närmareatt ange

Utredningsuppdraget

regelverketAnpassning till EGinom

arbete påkommittén hänger med detarbetsuppgift förEn viktig samman
för den västeuropeiska integra-bolagsrättens område sker inomsom ramen

till detionen. förutses lagändringar måste med hänsynkanDet görasatt
avtalSverige kan komma iåtaganden rörande bolagsrätt göraatt ett omsom
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sådant avtalhar kommer förhandlingarnaEES. Som redan attnämnts ettom
antagitsoch förordningar harföras med utgångspunkt bl.a. i de direktiv som

tidigast omkring årsskiftet 1990/91.inom Avtalet beräknas bli träffatEG. kan
be-och kan i korthetregelverket omfattandeDet inom EG utarbetade är

år ochskrivas bolagsrättsdirektiv 1968följande förstaEttsätt. antogs
personligenmåste ställas bolaginnehåller grundläggande krav utansom

limited companies, bl.a.limited companies, privateansvariga delägare public
behörigheten utåtårsredovisningrörande registrering bolaget, samt attav

och innehållerföreträda bolagsrättsdirektiv år 1976bolaget. andraEtt antogs
limited companies.främst kapitalet i s.k. publicregler skydd för det egnaom

fusioninnehåller reglerår 1978 ochEtt tredje bolagsrättsdirektiv antogs om
bolagsrättsdirektiv år 1978fjärdemellan public limited companies. Ett antogs

bolagsrättsdirektivårsredovisning.och innehåller Ettregler sjätte antogsom
sjundedelning aktiebolag. Ettår bestämmelser1982 och innehåller avom

koncern-innehåller bestämmelserbolagsrättsdirektiv år och1983antogs om
aukto-år och reglerarbolagsrättsdirektiv 1984redovisning. åttondeEtt antogs

companies. Etti public privategodkännande revisorerrisation och resp.av
tillredovisning i filialeroch behandlarår 1988elfte bolagsrättsdirektiv antogs

innehållerochbolagsrättsdirektiv år 1989aktiebolag. tolfteEtt antogsett
förordningenår Europe-enmansaktiebolag. Vidare 1985regler antogs omom

i kraft årträddeEEIG. Förordningen,iska ekonomiska företagsgrupper som
karakteriseraskanföretagsfonnen EEIG,särskilda1989, reglerar den somsom

hemvist i olika EG-företag medsamarbete mellankonsortium förslagsett
länder.

flertal förslag tilllagts framhar harvadUtöver ytter-nämnts ettsom nu
femteföreslagitsområde. Bl.a. harbolagsrättensligare reglering ett

bolagsorganensaktiebolag ochorganisationenrörandebolagsrättsdirektiv av
fusionbolagsrättsdirektivtiondeoch förpliktelser, överbefogenheter ett om

erbjudandenbolagsrättsdirektivtrettondeaktiebolag samt ettgränserna omav
förordningföreslagitsSlutligen harbids.övertaganden s.k. take enoverom

medkompletterar förordningendirektivochEuropabolags.k. ett somom
kan beskrivasinflytande. Europabolagetanställdasregler de som enom

gemenskapsrätten.lyder direkt underbolagsfonnövemationell som
regelverkethittillsdet inom EGöversiktlig analysEn antagnaavmera

reglerna i allmänhetregeringskansliet vid handengjorts inomhar attgersom
aktiebolags-nordiskaprinciperna inom denöverensstämmelse medstår godi

lagändringar,emellertid förutsespunkter kan detPå många mesta-atträtten.
skallöverensstämmelsefullständigmåstetekniskdels görasnatur, om enav

uppnås.
år tillkallatNordiska ministerrådet 1989tidigare harharSom nämnts en

aktie-mån den nordiskabelysa i vaduppgift bl.a.utredare medsärskild att
harmoniseringskall få till ståndforbehöver ändrasbolagsrätten att enman

skall kunna liggautredarensAvsikten har varitEG-reglema.med rapportatt
medlagändringarkrävs förutredningsarbeteför det vidaretill grund som

kommande EES-avtal.innehållet ihänsyn till ett
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I enlighet med vad har anförts bör det bli uppgift för kommit-som nu en
fram förslagtén lägga till de lagändringar kommer krävas medatt attsom

hänsyn till EES-avtalet.
vill i dettaJag sammanhang det inom EG-kommissionen förnämna att

närvarande förbereds förslag till ändringar i de bolagsrättsliga direktiven i
syfte undanröja hinder företagsförvärv. Utvecklingen inom dettaatt mot
område kan komma föranleda mig föreslå tilläggsdirektiv tillatt attsenare
utredningen beträffande de frågor ömsesidigt och cirkulärt ägande i före-om

jag har i föregående.dettagen nämntsom

Aktiebolagets kapital och finansiella instrument

Utmärkande för aktiebolaget delägarna inte personligen förär att svarar
bolagets åtaganden och förpliktelser, borgenärema hänvisade tillärutan att
kräva betalning bolagets tillgångar. Aktiekapitalets funktion är utgöraatt ettur
slags garanti för fordringsägare.bolagets Aktiebolagslagen innehåller raden
regler bolaget det bildas tillförs tillgångaratt garantera att när samtsom avser

skydda det bundna kapitalet under bolagets verksamhet. Aktiebolagslagenatt
innehåller regler syftar till möjliggöra för bolagen tillgodoseäven att attsom
behovet finansiering i form upplånat kapital och riskvilligtexternav av
ägarkapital.

har inledningsvis det årJag 1973 vidtogs betydande förändringarnämnt att
i den dåvarande aktiebolagslagen för stärka skyddet för bolagetsatt eget

Ändringamakapital och bolagens kapitalförsörjning. innebaratt trygga att
minimigränsen för aktiekapitalet höjdes från kr.5 000 till 000 kr.,50 att
aktiebolagens lån till aktieägare eller i bolagsledningenrätt att ge personer
eller närstående begränsades aktiebolagen fick tillgång tillsamt att nya
finansiella instrument såsom konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade
med optionsrätt teckna aktier i det låntagande bolaget.att nya

Sedan minimigränsen för aktiekapitalet bestämdes till1973 000 kr. har50
inflationen medfört detta belopp i dag betydligt lägreatt representerar ett
värde. hänsyn till föreliggerMed det inte något personligt betalningsansvaratt
för aktieägarna det betydelse aktiebolag har tillräckligt ekono-är att ett ettav
miskt underlag för sin verksamhet. kan ifrågasättasDet den nuvarandeom
minimigränsen för aktiekapitalet säkerställer detta. Till detta kommer detatt
tidigare omnämnda inom EG andra bolagsrättsdirektivet innebärantagna att
aktiekapitaleti public limited skall uppgå till minst 25 000 ECU,ett company
dvs. omkring kr. Kommittén bör185 000 denna bakgrundmot överväga
frågan höjning minimigränsen för aktiekapitalet.om en av

Aktiebolagslagen innehåller tidigare redovisats förbud för aktiebolagsom
lämna lån till aktieägare, i bolagsledning eller närstående. Låne-att personer

förbudet, infördes år genomfördes1973, för förhindra skatteflykt ochattsom
för säkerställa skyddet för bolagets bundna kapital inte urholkasatt att genom

det bundna kapitalet i anspråk aktieägare eller företagsledningenatt tas av
lån. Låneförbudsreglema har vid skilda tillfällen tillförts rad ganskagenom en

komplicerade undantags- och dispensregler, vilket har gjort bestämmelserna
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små ochutredningen angående desvåröverskådliga. kannDet ämnas att
1983:59situation i betänkandet SOUföretagens finansiellamedelstora

reglering dis-har ifrågasatt inteKreativ finansiering generösare avom en
underlätta generations-införas för ytterligarepensmöjlighetema borde att

bakgrund utformningenKommittén bör dennaskiften i företag. övervägamot
låneförbudsreglema.av

finansiellaanvändningen sådanainledningsvis redovisat harSom jag av
till nyteckningomvandlas till aktier ellerinstrument kan rätt avsom gersom

regleras relativt in-år. aktiebolagslagenaktier ökat kraftigt under lsenare
medskuldebrev förenadekonvertibla skulde brev ochgående emission av

inledningsvisinfördes härutöver jagUnder åroptionsrätt. 1987 nämntsom
lag hari aktiemarknadsbolag Dennariktade emissionerlagen vissa m.m.om

skuldebrevemission konvertiblagarantier för bl.a.till syfte skapa attatt av
bestämdaerbjuds vissaoptionsrätt till nyteckning,eller skuldebrev med som

mindre aktieägarna.godtagbart för degenomförs på sättettpersongrupper,
ochkonvertibla skuldebrevregler huraktiebolagslagenEmellertid saknar om

behandlasskalls.k. teckningsoptionerhärsådana optionsrätter som avses
omvandlas till aktier.och till dess dede emitteratsunder tiden efter det att

tecknings-skuldebrev ochkonvertiblaregler hurExempelvis saknas om
aktie-enligt kap.med tvångsinlösen 14behandlas i sambandoptioner skall
självtemitterande bolagetoreglerat huruvida detocksåbolagslagen. Det är

huruvidaochskuldebrev och teckningsoptionerkonvertiblakan förvärva ett
i frågabetydelsefinansiella instrument. Avåterförsälja sådanabolag kan om

i omfatt-dessa, de användsvidarefinansiella instrumentende när storär att
aktiebolags-ägarstruktur. Emellertid saknarbolagsbetydelse förning, har ett

åt aktier.dessa instrumentoffentlighetlagen regler somsammasom ger
värde-såväl ägarutredningenuppmärksammatsfråga harDenna somav

idagoffentlighetuttalatpappersmarknadskommittén, vilka har att somsamma
beträffande sådanagällafråga aktier börföreligger iaktieboken omgenom

tillaktier ellerutbyte fordrantillfinansiella instrument rätt motav engersom
nyteckning aktier.av

närings-det frånfinansiella instrumenteni fråga deHärtill kommer attom
utfärda options-möjlighetbolag börframförts förslaglivet har attatt gesom

skulde-anknytning tillfristående och inte harnyteckningtill ettärrätter som
nuvarande kopplingendärvid angivits dennäringslivshåll harbrev. Från att av

betydelse eftersompraktiken saknarskuldebrevet ioptionsrätten till
efter emissionen.omedelbartfrån skuldebrevetoptionsbeviset oftast skiljs

ioptioner har tidigare berörtsutfärda friståendeför bolagFrågan rätt attom
vissaundersökningkommissionen för1986:21den Ds Firapport avsom

fråganKommissionen förordadefram 1986.aktieemissioner lade att togs
till prövning.upp

finansiellaavseenderedovisade frågeställningarnabakgrund deMot av nu
i vissaanknytning till aktier bör kommitténmedinstrument överväga om man

Kommitténinstrument med aktier.finansiellaavseenden bör jämställa dessa
aktiebolagen möjlighetdet finns skälbör därutöver attattöverväga geom

fristående optionsrätter.emittera
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Aktiebolagets organisation

aktiekapital överstigande miljon kronor skallaktiebolag har lI ettsom
styrelse, verkställandefinnas bolagsorgan, nämligen bolagsstämma,fyra

inte verkställande direktörmindre bolag behöverdirektör och revisorer. I
bolagsorganen avseddkompetensfördelning mellanAktiebolagslagens ärutses.

sidanbolagets olika mellan ååstadkomma balans mellan samtatt organ enaen
å andra sidan minoriteten och enskildabland aktieägarna ochmajoriteten

aktieägare.
i be-Kompetensfördelningen mellan de olika bolagsorganen kan korthet

det överordnade, i sista handskrivas enligt följande. Bolagsstämman är
uppgiftbolagssstämman och har tillbeslutande Styrelsen väljs attorganet. av

övergripande förvaltningen bolagetsorganisation och denför bolagets avsvara
väljs styrelsen, skallverkställande direktör,angelägenheter. Bolagets avsom

bolaget. Revisorerna harlöpande förvaltningenunder styrelsen sköta den av
direktörens förvaltning ochstyrelsens och verkställandetill uppgift granskaatt

normalt bolagsstämman.bolagets Revisorernaräkenskaper. utses av
aktiebolagsforrnenrörande regleringenår har i debattenUnder avsenare

ansvarsfördelningen mellan bolagsorganen i vissa avseendenframförts äratt
kanoch verkställande direktör, och detoklar, särskilt vad gäller styrelse att

entlediganderegler tillsättande ochifrågasättas aktiebolagslagens avomom
åstadkommer denrevisorer utformade såledamöter ochstyrelsens är att man

lag-och mellan olika aktieägarintressenbalans mellan bolagsorganen som
stiftaren åsyftat.

blivit alltkontakter med företagsledningen harroll ochRevisorernas av
balansera varandra och demöjligheterbetydelse för bolagsorganensstörre att

betydelse revisorn intarcentralolika aktieägarintressena. Det är att enav
tillgranska och i förhållandedem han skallsjälvständig ställning gentemot

vid granskningen. reviso-han kan opartiskt Attbolagsstämman så att agera
förhållande till bolagsstämmanställning iskall inta självständig ävenrema en

beakta aktie-uppgift inte baramed revisorernassammanhänger är attatt
uppmärksamhet iocksååligger revisorernaintressen. Det ägnaägamas att

de anställdas och borgenäremasbolagsledningen beaktat samhällets,vad mån
den aktie-intressen. därutöverRevisorerna har även ett gentemotansvar

placerande allmänheten.
med aktiebolagslagensbetydelse hängerfrågaEn attstor sammanannan av

ekonomiskt ochfrån varje aktiebolagregler i allmänhet utgår utgör ettatt
bolaget ingår i koncern.juridiskt självständigt företag De sär-även enom

gälleraktiebolagslagen koncerner få ochskilda återfinns iregler äromsom
Aktiebolagslagen innehåller således ingafrämst redovisningen i sådana bolag.

och ansvarsfördelningen i aktiebolagsärskilda regler styrningen somavom
ingår i koncerner.

kartläggning ägandeinledningsvis har ägarutredningensjagSom nämnt av
enskildaaktiebolagen visat koncentrationen i deoch inflytande i de större att

tioföretagens inflytandestruktur har ökat påtagligt under deoch senasteägar-
antaletåren. centralbyråns koncemregister framgår ocksåstatistiskaAv att
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kraftigt.koncerner i svenskt näringsliv ökat har inneburit antaletDetta att
bolag enligt aktiebolagslagens definition koncembolag blivit fler.utgörsom

styrningen och ansvarsförhållandenapraktiken torde i koncerner oftal
skilja sig åtskilligt från den grundstruktur finns angiven i aktiebolags-som
lagen. exempel kan den inom koncerner allt förekommandeSom nämnas mer
befattningen koncernchef, okänt begrepp i aktiebolagslagen.är ettsom

Kommittén bör bakgrund den utveckling skett ägarstruk-mot av som av
den organisationen aktie-inom näringslivet nuvarandeövervägaturen om av

bolaget och kompetensfördelningen mellan bolagsorganen åstadkommer den
börbalans lagstiftaren åsyftat. Kommittén därvid särskilt uppmärksammasom

revisorernas roll och ansvarsfördelningen mellan styrelse och verkställande
direktör. gäller revisorernas roll bör utredningen till grund för sinaNär det

lägga revisorernas roll för närvarandeöverväganden kunna rapport omen som
utarbetas på Nordiska ministerrådet och beräknas blir klaruppdrag av som

kort.om
aktiebolagslagens regler tillsättandeKommittén bör även överväga om om

styrelseledamöter och revisorer utformade så deoch entledigande är attav
funktioner med självständighet och integritet.befrämjar dessa utför sinaatt

beträffandeklarlägga vad aktiebolagslagen innebärVidare bör kommittén
iansvarsförhållandena mellan bolagen och dessas bolagsorganstyrningen och

det föreliggerkoncemförhållanden och utifrån denna analys överväga om
frågor i aktiebolagslagen.behov särskilt reglera dessaattav

Minoritetsskyddet m.m.

i bolaget till-Aktiebolagslagen vilar principen bestämmanderättenatt
innehållerkommer den eller dem har majoriteten Lagenrösterna.som av

syftar skydda minoritetenemellertid också antal regler till att motett som
likabehandling aktieägarna.maktmissbruk majoriteten och garantera avav en

tillaktiebolagslagens regler till skydd för minoriteten syftarflestaDe av
inflytande och insyn i förvaltningen bola-minoritetsaktieägare överatt avge

initiera sanktioner vid bolagsorganensangelägenheter möjlighet attgets samt
regler blir tillämpliga be-åsidosättande minoritetens rättigheter. Dessaav

tio aktie-träffande minoritetsaktieägare minstrepresenterar procentsom av
Riksförbundkapitalet. Från Stockholms fondbörs och Sveriges Aktiesparares

bakgrund Fennentaaffären framförts börhar övervägaatt attmot manav
skallaktiekapitalet krävs för aktieäganninoritetsänka den andel attav som en

minoritetsskyddsreglema i aktiebolagslagen. har framförtskunna åberopa Det
företag ofta så spritt bland de mindre aktie-bl.a. aktieägandeti större äratt

möjligt samla aktieäganninoritetdet i praktiken inteägarna är attatt somen
aktiekapitalet.tiorepresenterar procent av

minoritetsskyddet betydelse för den aktie-Utformningen är storavav
för aktiemarknaden. Kommittén börplacerande allmänhetens förtroende mot

minori-den nuvarande för åberopadenna bakgrund överväga gränsen attom
sänkas generellt eller i vissa avseenden.tetsskyddsreglema bör

aktiebolags-skydd bestämmelsemaibetydelse för minoritetensAv är även
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lagen aktie i princip fritt överlåtbar. innebärDetta skydd såatt är ettom en
tillvida minoritetsaktieägare, missnöjd med majoritetens skötselatt ären som

bolaget, alltid kan dra sig bolaget sälja sitt aktieinnehav.attav ur genom
Värdet detta skydd dock självfallet beroende till vilket pris aktie-ärav av

kan sälja sitt aktieinnehav.ägaren
Under år har det i motioner till riksdagen och i den allmännaävensenare

debatten framförts krav på efter utländsk förebild, bör införa regleratt man,
skyldighet för den förvärvat viss väsentlig andel aktierna iom ettsom en av

bolag erbjuda förvärvasig övriga aktier till pris detatt att senastesamma som
förvärvet, s.k. erbjudandeplikt. Kraven har framförts bakgrund denmot av
under tioårsperioden ökade förekomsten kontrollägarskiften inomsenaste av
svenska storföretag den internationella utvecklingen. De skäl harsamt som
framförts för regel erbjudandeplikt främst den innebär skyddär att etten om
för de mindre aktieägarna och garanti för alla aktieägare behandlas lika.atten
Erbjudandeplikt för kontrollerande aktieägare har införts i Finland ochen
Norge. Till detta kommer EG-kommissionens tidigare omnämnda förslag till

trettonde bolagsrättsdirektiv, vilket innehåller erbjudandepliktett dettaen av
slag.

Frågan införa regler erbjudandeplikt i Sverige haratt övervägtsom om av
värdepappersmarknadskommittén och ägarutredningen har detansett attsom
för närvarande inte finns skäl för införa lagstadgad erbjudandeplikt.att en
Som värdepappersmarknadkommittén har påpekat det emellertidär storav
vikt följer utvecklingen inom den europeiska gemenskapen och iatt man
andra länder betydelse i detta sammanhang. bakgrund häravMotärsom av
bör kommittén följa utvecklingen och utifrån denna motsvarandeöverväga en
reglering inom den svenska aktiebolagsrätten.

Slutligen kan framhållas det föreligger funktionellt sambandatt näraett
mellan minoritetsskyddet och ansvarsförhållandenai bolaget lagenssamt reg-
ler straff, skadestånd och vite. Det kan finnas anledning i dettaattom sam-
manhang generellt sanktionssystemet utformat på så-överväga är ettmera om
dant lagens materiella regler får det genomslag har varitsätt att avsett.som
Även valet påföljd för olika åsidosättanden lagens regler kan behövaav av

Kommittén bör förutsättningslöstövervägas analysera dessa frågornytt.
och lägga fram de förslag till lagändringar kommittén motive-som anser vara
rade.

Andra aktiebolagsrältsliga frågor

finnsDet andra frågor inom aktiebolagsrätten inte kan hänförasäven som
till någon de angivna huvudpunktema bör belysas och över-av ovan men som

Ãgarutredningenvid aktiebolagslagen.vägas har i sitt huvud-översynen av
Ägandebetänkande SOU 1989:38 inflytandeoch i svenskt näringsliv ifråga-

behovet den dispositiva regel i aktiebolagslagensatt begränsar rättenav som
för aktieägare vid bolagsstämma för femtedelatt utöva rösträtt änmer en av
de vid företrädda aktiema. Vidare har understämman år i olikasenare sam-
manhang framförts önskemål ändringar vissa specificerade bestämmel-om av
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förbättralagstiftningen ellerförenklai syfteaktiebolagslageni attattser
ochSå harbolagsinformation.delmöjlighetaktieägamas patent-t.ex.att ta av

vissaföreslagittill regeringenframställningregistreringsverket i att aven
regis-aktiebolagen tilluppgiftsskyldigheter förföreskrivnaaktiebolagslagens

2583-85.ärende dnrjustitiedepartementetsupphävs setennyndighetema
såändrasaktiebolagslagenföreslagitorganisationerrevisorernasVidare har att

registreringenrevisionsbolag,till revisorde fall däri utsetts ett avseratt,
justitie-i bolaget sehuvudansvarige revisornoch inte denrevisionsbolaget

RiksförbundAktiespararesFrån Sveriges87-1877.ärende dnrdepartementets
kallelseaktiebolagslageni frågaiändringönskemålframställtshar avomom

dnr 1718-88.ärendejustitiedepartementetssetill bolagsstämmaaktieägare
frågorna.redovisadedeförutsättningslöstbörKommittén överväga även nu

aktie-frågor avseendeandraoförhindradKommittén bör ävenatt ta uppvara
utredningsarbetetmåni dentagits härsärskiltdebolagsrätten än uppsom

föranleder det.

Övrigt

med deöverläggaberörtsharalla de frågor mot-bör iKommitten som
Kommit-Finland ochi Norge.har tillsattsnyligenutredningarsvarande som
på vissaföreliggerde olikheteruppmärksammasärskiltdärvidbörtén som

kandet inteaktiebolagslagamaskilda utrönamellan depunkter samt om
område.rättslikhet dettanordiskuppnås störreännuen

arbete i Detredovisar sitt ärkommitténtalar för etapper.Mycket att
medharmoniseringgällerutredningsuppgiñendeldensannolikt att somav

med förtur.behandlasbehöverEG-direktiven m.m.
december 1992.före denslutfört lbörUtredningsuppdraget vara

samtligatill1984:5direktiv dir.regeringensgällabörkommitténFör
inriktning.utredningsförslagensangåendeutredaresärskildaochkommittér

Hemställan

regeringenjaganfört hemställerhartill vad jaghänvisning attMed nu
justitiedepartementetförchefenbemyndigar

1976:119kommittéförordningenomfattadkommittétillkallaatt aven --
aktiebolags-uppdragmedfem ledamöter översyngöramed högst att aven

lagen, samt
kom-biträdeochsekreteraresakkunniga,besluta annatexperter,att om

mittén.
belastaskallkostnadernabeslutarregeringenhemställer jagVidare attatt

Utredninganslaghuvudtitelnsandra m.m.ar

Beslut

hennesoch bifallerövervägandenföredragandenstillansluter sigRegeringen
hemställan.

Justitiedepartementet
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Kommittédirektiv

Dir. 199l:89

Tilläggsdirektiv till Aktiebolagskommittén
Ju 1990:08

Dir. 1991:89

Beslut vid regeringssammanträde 1991-09-12

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Freivalds, anför.

Mitt förslag

Kommittén skall lämna förslag till regler s.k. ansvarsgenombrott.om
Kommittén skall också behandla vissa andra aktiebolagsrättsliga frågor,
däribland frågan det finns skäl modifiera förbudet för bolagatt ett attom
förvärva sina aktier.egna

Inledning

År tillkallades1990 kommitté Ju för1990:08 göra översynatten en av
aktiebolagslagen. Kommittén aktiebolagskommittén.antog namnet

Kommitténs uppgift i samarbete med motsvarande kommittéer iär att
Finland föreslåoch Norge de lagändringar erfordras med hänsyn till densom
pågående europeiska integrationen. Vidare skall kommittén frågoröverväga

aktiebolagets kapital och finansiella instrument, aktiebolagets organi-rörsom
sation aktieägamas minoritetsskydd.samt

Ansvarsgenom brott

Den april beslutade25 1991 regeringen inhämta lagrådets yttrandeatt över
förslag till ändringar i aktiebolagslagen ekonomiskaoch lagen föreningarom

innebar bl.a. delägare i aktiebolag i vissa undantagssituationeratt ettsom en
skulle kunna bli solidariskt förbetalningsansvarig bolagets skulder ansvars-
genombrott. För ansvarsgenombrott förutsattes bolaget inte kunde uppfyllaatt
sina förpliktelser detta berodde delägaren hade begagnat sittsamt att att
inflytande bolaget otillbörligt motsvarandeEn regel föreslogsöver sätt.ett

gälla for föreningar.ekonomiskaäven
sittI yttrande lagrådsremissen anförde lagrådet förslaget till be-över att

stämmelser inte borde genomföras.ansvarsgenombrott lagregleringEnom av
ansvarsgenombrott borde lagrådets uppfattning föregåsenligt fördjupadav en
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ochsådan lagregleringträffasbordeföreteelserutredning vilka av ensomom
Lagrådet anförde bl.a.utformas.ansvarsgenombrott bör atthur rekvisiten för

leda tilloch kundeinnehöllförslaget rättso-två de rekvisit var vagasomav
lagstiftningenden föreslagnahärtillmenade med hänsynLagrådetsäkerhet. att

sker inäringsverksamhetiosäkerhetsmomentskulle innebära nyttett som
aktiebolagsforrn.

aktiebolagslagen anförde jagändringar ivissa1990/9l:198 attl omprop.
före-risk dendet finnslagrådets slutsatsisvårt instämmajag hade attattatt

osäkerhets-innebäransvarsgenombrottslagna lagstiftningen ett nyttom
tillMed hänsynaktiebolagsfonn.sker inäringsverksamheti allmoment som

föreslå reglerbereddemellertid inteinställning jaglagrådets att omvar
i syfteutredas vidareskulle i ställetfrågoransvarsgenombrott. Dessa att om

den fråganuttaladespropositionenytterligare.rekvisiten Imöjligt precisera att
aktiebolagskommittén.borde anförtros

utredasansvarsgenombrottfrågananförda börmed detenlighetI om
framläggauppgift i denna del börKommitténskommittén.vidare attvaraav

rekvisiten imöjligt preciserarvilkaförslag bestämmelser störretill ut-om
föregående.i detlagrådsremiss hari denförslagetsträckning nämntsän som

aktierFörvärv av egna
hållfrån olikaaktiebolagskommittén jag dettilldirektivenI attangav -

förbudetmodifieringframförts kravnäringslivshåll harfrämst från aven-
för tillåtaframförtsaktier. skälEttfor förvärvaaktiebolag attatt somegna

bidraskulle kunnasådan möjlighetfallaktier i vissaförvärv är att enav egna
medelstora företag.för små ochriskkapitalförsörjningentill underlättaatt

utrednoch motsvarandeaktiebolagskommitténmellanöverläggningarl
framförtsfinsk sidafrån norsk ochFinland harochingar i attNorge man

aktiebolagförbud förmodifiera reglernafrågan attattatt ta omomavser upp
dettarättslikhetnordisktill intressetaktier. Med hänsynförvärva avegna

fråga.dennaaktiebolagskommitténområde bör övervägaäven
Bak-måste beaktas.flertal faktorerdetsammanhang finnsdettal ett som

hållning tillrestriktivlagstiftningen intagitsvenskagrunden till denatt en
ekonomiskatill sinasådant förvärvbl.a.aktierförvärv är att ettav egna

föreningaktiekapitaletinedsättningjämförligt medverkningar har ansetts av
regleringinnebäraktieägare.till vissa Dettamed återbetalning att somen

såskyddtillförsäkra borgenäremaaktier måste atttillåter förvärv ettegnaav
regleringVidare börkapitalet i bolaget.bundnaför detdet finns täckning en

aktieägareså inte vissalikabehandlasinnebära aktieägarna att gynnasatt
mark-överstigeraktier till värdederasförvärvarbolaget ettatt somgenom
aktierförvärvsammanhang erinrasdettanadsvärdet. kan iDet att av egnaom
däri-aktier ochpå bolagspåverka kurssättningenkan användas för ettatt

måste kunnaspekulationsköp. regleringeller Enför stödköpanvändasgenom
restriktiva reglerinsiderregler. skäl föreffektiva Ettkombineras med som
gemenskapenEuropeiskaår bl.a. inom den ärframförts under attsenare --

företagsledningensgenomföras för stärkakanförvärv aktier attav egna
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ställning bolageti befintliga eller potentiella EuropeiskaIgentemot ägare.
gemenskapens andra bolagsrättsdirektiv finns redan regler med begränsningar
i fråga förvärv aktier. Kommissionen har också nyligen lagt framom av egna
förslag till ytterligare begränsningar i detta avseende. Det vikt härär attav
beakta inte endast det befintliga regelverket inom gemenskapen denävenutan
pågående utvecklingen.

Kommittén skall med beaktande vad jag har anfört detbedömaav nu om
finns skäl modifiera förbudet förvärv aktier och, så skulleatt mot av egna om

fallet, lämna förslag till bestämmelser detta.anses vara nya om

Övrigt

Aktiefrämjandet och Svenska Bankföreningen framställthar önskemål om
aktiebolagskommittén skall det bör införas regleratt överväga om som ger

aktiebolag möjlighet emittera aktier i valuta änsvenska kronor seatt annan
justitiedepartementets ärenden dnr 91-1835 och Kommittén bör91-2233.
förutsättningslöst denna fråga.överväga

Som led i arbetet med befria regeringen från förvaltningsärendenett att
och vår lagstiftning till Europakonventionens krav tillgång tillanpassa
domstolsprövning jfr 1990/911100 bil.2 55 bör ocksåkommitténprop. s

den nuvarande instansordningen för dispensärenden enligt aktie-överväga om
bolagslagen behöver ändras. tänker då bl.a.Jag ärenden kap.enligt 12 7 §
aktiebolagslagen.

Hemställan

till vad jag har anfört hemställer jag kom-Med hänvisning regeringenattnu
pletterar uppdrag i enlighet med vad jag har törordat.kommitténs

Beslut

föredragandens överväganden bifaller hennesRegeringen sig till ochansluter
hemställan.

Justitiedepartementet
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Kommittédirektiv

1991:98Dir.

AktiebolagskommitténtillTilläggsdirektiv
1990:08Ju

Dir. 1991:98

regeringssammanträde 1991-1 1-28Beslut vid

anför.Statsrådet Laurén

harkommittéparlamentarisktAktiebolagskommittén sammansattär somen
dirl991:89tilläggsdirektivaktiebolagslagen. Genomtill uppgift överatt se

uppgift lämnakommittén ifickseptember 1991den 12beslutades attsom
iaktiebolagdelägare iinnebärhuvudsakiförslag till regler ettatt ensom

förbetalningsansvarigsolidarisktbliskall kunnaundantagssituationervissa
ansvarsgenombrott.bolagets skulder

speci-få, mycketi någraförekommitansvarsgenombrotträttspraxis harI
frihetupprätthålla principengodtagbartharella fall då det inte attansetts om

meningenligt minnärvarandefinns förbetalningsansvar. Detfrån personligt
lag-särskildainföraföreligga behovskullepå detinget tyder attatt avsom

aktiebolagskommit-ingå idärför inteböransvarsgenombrott. Detregler om
sådana regler.tillförslaguppdrag lämnaténs att

aktiebolagskommitténsbegränsabeslutarregeringenhemställerJag attatt
meddeladede tidigareoch 2 ipå lvadsåuppdrag sägssätt att s.som

gälla.skall’Ansvarsgenombrott inte längrerubriken ’undertilläggsdirektiven

bifallerochövervägandenföredragandenstillansluter sigRegeringen
hemställan.hennes

Justitiedepartementet
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Kommittédirektiv

Dir. 1992:18

Tilläggsdirektiv till Aktiebolagskommittén
Ju 1990:08

Dir. 1992:18

Beslut vid regeringssammanträde: 1992-02-13

Statsrådet anför.Laurén

Mitt förslag

Kommitténs uppdrag begränsas så detta inte skall omfattasätt att anpass-
ningen till EG:s fjärde, sjunde, åttonde och elfte bolagsrättsdirektiv.

Inledning

Aktiebolagskommittén parlamentariskt kommitté harär tillsammansatten som
uppgift aktiebolagslagen. Kommittén skall bl.a. föreslå de lagänd-överatt se
ringar erfordras med hänsyn till den pågående europeiska integrationen.som

fråganDen skall kommittén behandla med förtur.
De rättsakter EG:s bolagsrätt består förordning och elvautgörsom av en

direktiv. dessaTre rättsakter redovisningsfrågor och rättsakt vilkarörav en
och revisionsbolag får godkännas för utföra lagstadgadattpersoner som

revision. dessa rättsakterAv reglerar det fjärde bolagsrättsdirektivet årsredo-
visning, det sjunde bolagsrättsdirektivet koncemredovisning, det åttonde
bolagsrättsdirektivet auktorisation och godkännande revisorer i s.k. publicav

private companies och det elfte bolagsrättsdirektivet redovisning i filia-resp.
ler.

Genom beslut den augusti22 1991 bemyndigade regeringen dåvarandeden
chefen för justitiedepartementet tillkalla kommitté med uppdragatt göraatten

redovisningslagstiñningen diröversyn 1991:71. huvuduppgift förEnen av
kommittén vilka lagändringar och andraär överväga åtgärderatt ärsom
påkallade för lagstiftningen till den snabba utveckling haratt ägtanpassa som

på redovisningsområdet såväl i Sverige internationellt.rum som
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begränsasKommitténs uppdrag

utformningen denfördel viddetEnligt min mening är av nyamanen om
till vad krävs enligtredovisningsområdet kan hänsynlagstiftningen ta som

ske i endaövervägandena kanpå detta område, såEG-rätten ettatt samman-
bolagsrättens områdeEG-direktivdetta kommer dehang. Till röratt som
endast i aktiebolagredovisningen interedovisningsfrågor behandlar ävenutan

lagstiftningensvenskaanpassning denandra bolagsfonner. Eni vissa av
aktie-redovisningsregler i andra lagardärför berörakommer änävenatt

redovisningslag-vilken strukturför fråganoch få betydelsebolagslagen om
behandlar auktorisationbolagsrättsdirektivetha. åttondestifiningen bör Det

samband med deninte något direktrevisorer och haroch godkännande av
lagstiftningen.aktiebolagsrättsliga

lämpligtmin meninganförda det enligtbakgrund detMot mest attärav
medsker i sambandtill regelverkredovisningsområdet EG:sanpassningen

områdelagstiftningen dettagenerelladen förestående attsamtöversynen av
revisorergodkännandeauktorisation ochregleranpassningen till EG:s avom

särskild ordning.utreds i

Hemställan

beslutarregeringenanfört hemställer jagvad jagMed hänvisning till attattnu
skall omfattadetta inteuppdrag såaktiebolagskommitténsbegränsa sätt att

bolagsrättsdirektiv.elftesjunde, åttonde ochfjärde,till EG:sanpassningen
dir. 1990:46meddelade direktiventidigaredetta i deVad sägssom om

skall alltså interegelverket inom EG"tillAnpassningenunder rubriken
gälla.längre

Beslut

bifaller hennesöverväganden ochföredragandenstillansluter sigRegeringen
hemställan.

Jusititiedepartementet
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Kommittédirektiv

Dir. 1994:143

Tilläggsdirektiv till Aktiebolagskommittén
Ju 1990:08

Dir. 1994:143

Beslut vid regeringssammanträde den 8 december 1994

Sammanfattning uppdragetav

Aktiebolagskommittén skall lämna förslag till regler s.k.om ansvarsgenom-
brott.

Bakgrund

År 1990 tillkallades kommitté Ju 1990:08 med uppdrag göraen att en
aktiebolagslagen.översyn Kommittén Aktiebolagskommittén.antogav namnet

Kommittén har tidigare avgivit två delbetänkanden. Bland de frågor som
återstår för kommittén behandla kan bolagsorganens rolleratt nämnas och

frågor kring finansiella instrument i aktiebolag, aktieägares minori-ansvar,
tetsskydd och aktiebolags förvärv aktier. Kommitténs arbete skallav egna vara
avslutat vid utgången juni 1996.senast av

Tidigare överväganden ansvarsgenombrottom

Den 25 april beslutade1991 regeringen inhämta Lagrådets yttrandeatt över
förslag till ändringar i aktiebolagslagen och lagen ekonomiska föreningar.om
Förslaget, byggde på Betalningsansvarskommitténs betänkande Ansvars-som
genombrott SOU 1987:59 innebar bl.a. delägare i aktiebolagm.m. att etten
i vissa undantagssituationer skulle kunna bli solidariskt betalningsansvarig för
bolagets skulder ansvarsgenombrott. En motsvarande regel föreslogs gälla

för ekonomiskaäven föreningar.
Lagrådet framförde i sitt yttrande lagrådsremissen vissaöver invändningar

förslaget. Enligt Lagrådet bordemot lagreglering ansvarsgenombrotten av
föregås fördjupad utredning vilka företeelser borde träffasav en om som av

sådan lagreglering och hur rekvisiten för ansvarsgenombrott bordeen utfor-
mas.

Med hänsyn till Lagrådets inställning avstod regeringen från lägga framatt
förslag angående ansvarsgenombrott. l proposition angående vissaen senare
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ansvarsgenombrott ifrågoruttaladesfrågoraktiebolagsrättsliga attandra om
rekvisitenpreciseramöjligtsyftei ytter-vidareutredasbordestället att om

septemberdenregeringsbeslut 127. Genom1990/912198ligare prop. s.
dir.utredningdennauppdragAktiebolagskommittén i göraattfick1991

1991:89.
november 1991denregeringen 28denbeslöt1991Efter valet omnya

tilläggsdirektivenAktiebolagskommittén. Detilltilläggsdirektiv nyanya
ihadelängreså den intebegränsadesuppdragkommitténs attbl.a.innebar att

ansvarsgenombrott.fråganutredauppdrag att om

utredningBehovet m.m.av
talar förskälstarkafortfarande attfinns detmeningregeringensEnligt som

lag-ansvarsgenombrott. Innanbestämmelserinförslagstiftningendet i om
analyserastagitharLagrådetfrågordock debörändrasstiftningen uppsom

framläggauppdragfå idärförbörAktiebolagskommittén attytterligare.
denbörFörslagenansvarsgenombrott. ävenbestämmelsertillförslag avseom

försäkringsaktiebolag.ochbankaktiebolagregleringenassociationsrättsliga av
företeelservilka olikatillställningdärvidskallAktiebolagskommittén ta

sökaövrigtiskallKommitténansvarsgenombrott. ävenföranledabörsom
ikommakunnaskallansvarsgenombrottförförutsättningarnaprecisera att

fråga.

Tidsplan

juniutgångenföreredovisasskallövervägandenkommitténsResultatet avav
1996.
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