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Till statsrådet Laila Freivalds

Genom beslut den 21 juni bemyndigade1990 regeringen chefen för
Justitiedepartementet tillkalla kommitté med uppdragatt göraatten en

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

Med stöd detta bemyndigande förordnades från den 21 juni 1990av
justitierådet ordförandeBo Svensson kommittén.i Som leda-av vara

i kommittén förordnades från den 1 november 1990 dåvarandemöter
riksdagsledamoten Nic Grönvall, riksdagsledamoten Inga-Britt
Johansson, riksdagsledamoten SilfverstrandBengt och civilekonomen
Ulrika Stuart, från den december10 riksdagsledamoten1991 Karin
Starrin frånoch den 9 januari 1992 riksdagsledamoten Rolfnumera
Åbjömsson. Inga-Britt Johansson entledigades från kommittén fr.o.m.
den 27 oktober efterträddes1992 och dag riksdagsledamotensamma av
Carin Lundberg. Nic Grönvall entledigades från kommittén fr.o.m. den
26 april efterträddes1993 och dag riksdagsledamoten Stigsamma av
Rindborg. ledamöterSom i kommittén förordnades från den 15 majnya
1995 riksdagsledamoten ArvidssonEva och riksdagsledamoten Lars
Granberg. Ulrika Stuart entledigades från kommittén fr.o.m. den 4 mars

och1997 efterträddes dag bolagsjuristen Sussi Kvart. Karinsamma av
Starrin entledigades från kommittén fr.o.m. den 13 1997 ochmars
efterträddes dag riksdagsledamoten Rolf Kenneryd. Evasamma av
Arvidsson entledigades från kommittén fr.o.m. den december22 1998
och efterträddes dag riksdagsledamoten Raimo Pärssinen.samma av

.Som sakkunniga i kommittén förordnades från den 1 november
1990 bankdirektören Bökmark,Jan auktoriserade revisorn Sven
Ekholm, advokaten Johan Gemandt, verkställande direktören Per-Ola
Jansson, auktoriserade revisorn Sten Lundvall, direktören Ulf
Magnusson och kandidatenjuris Milberg, frånLars den december6
1990 börschefen Bredin, frånLars den 15 maj 1991 jurisnumera
kandidaten Hans frånPeter Larsson, den 29 oktober chefsjuristen1992
Åsa Breding och från den februari15 hovrättslagmannen1993 Lars
Hedberg, sakkunnig vid Finansinspektionen. Hedberg entlediga-Lars
des från kommittén fr.o.m. den juli och efterträddes1 1996 dagsamma
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Åsa frånSchedin. Breding entledigades kom-chefsjuristen Hansav
fr.o.m. denmittén 4 1997.mars

förordnades från denbiträda kommittén 1Att expertersom
rättschefennovember avdelningschefen Håkan Klahr, Per1990 numera

frånErik Lindeberg och fmansrådet Annika Lundius, den 1numera
kommerserådetoktober kanslichefen Schubert och1991 Görannumera

Ingrid MelbiChrister Lefrell, från den oktober kanslirådet29 1992
departementsrådet Stenfrån den 20 januari 1993samt numera

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

från kommittén fr.o.m.entledigadesrådet Göran HaagGöran Haag.
från kommitténSchubert entledigadesden februari 1993. Göran10

entledigades från kom-Annika Lundiusfr.o.m. februari 1993.den 15
dagseptember och efterträddesden 1996mittén fr.o.m. 2 avsamma

från kommittén fr.o.m. den 4Lefrell entledigadesChristerGöran Haag.
chefsjuristen Perdag förordnadesFrån1997. expertsomsammamars

fr.o.m. den 28från kommitténIngrid Melbi entledigadesNordström.
hovrättsassessomefterträddes dag Ewaoktober och1998 samma av

förordnadesChefsjuristen Karin Wallin-NorrnanLindbäck. expertsom
oktober 1998.kommittén fr.o.m. den 30i

från den december 1990sekreterare förordnades 1Till numera
kandidaten Rolf Skogoch jurisekonomie licentiaten samt numera

frånentledigadesCappelen-Smith.föredraganden DenHans senare
frånförordnadesochfr.o.m. den 4 1997tjänsten sekreterare marssom
för-sekreterarebiträda kommittén. Tilldag expertattsamma som

Per-Andershovrättsassessomnovember 1998ordnades fr.o.m. den 9
Svensson.

Aktiebolagskommittén, har tidigareantagitKommittén, namnetsom
Aktie-aktier SOU 1992:13,delbetänkandena Bundnaavlämnat

organisation SOU1992:83, Aktiebolagetsoch SOUbolagslagen EG
Vinstutdelningkapital 1997:22 iSOUAktiebolagets1995:44, samt

1997:168.aktiebolag SOU
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Sammanfattning

Aktiebolagskommittén behandlar iförevarande betänkande dels frågan
styrelselösa bolag, dels likvidation aktiebolag.s.k.om av

bolagStyrelselösa
skapar problem for bl.a. borgenärertydligt det bolagetsDet är att stora

aktiebolag saknar behörig styrelse kan företräda bolaget.ettom en som
uppdragit kommittén vilkaRegeringen har åt åtgärderövervägaatt som

problem. Vad förstbehövs för lösa dessa gäller bolag heltatt som
styrelse skall kommittén skärpningsaknar registrerad överväga en av

aktiebolagslagens likvidationsregler avkortninggenom en av
tidsfristema. skall också bestämmelserKommittén överväga att ettom
aktiebolag under viss längre tid har saknat registrerad styrelse kansom
försättas likvidation bolaget under likvidationsförfarandeti även om
anmäler styrelse. fri andraKommittén lös-är pröva ävenatten ny
ningar.

Kan tidsfristerna likvidationsfiirfarandet förkortasi

Påminnelseförfarandet

aktiebolag aktiebolagsregistretOm enligt inte har behörigett en
styrelse inleder förfarandePRV sitt med påminnelse i vanligt brev om

bolagets styrelse uppfyller lagens börinte krav och bolagetatt att
anmäla ledamot så styrelsen blir behörig igen. tidDenattny sexom
veckor brukarPRV i sådan påminnelse inte särskilt långärsom ange en
och har bestämts hänsynmed till den tid det kalla till och hållatar att
bolagsstämma. kan därför kortare. På-Den inte mycketgöras
minnelseinstitutet framstår också förhållandevis effektivt medsom
hänsyn fallentill den begränsade myndighetsinsatsen. I 60 procent av
räcker det påminnelse för skall rättelse.med bolaget vidtagaatten

därför detKommittén inte finns skäl ändra i de nuvarandeatt attanser
påminnelserutinema.
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Tiden för yttrande

rättelsefår påminnelse vidtaga inteOm bolag attett menen om
och utfärdarstyrelse angiven tid, går vidareanmäler behörig inom PRV

borgenärerför bolaget dess aktieägare ochföreläggande attsamtett
frågan bolaget skallmed yttrande iinom tid komma inviss ett om
med hänsyn tillTiden bestäms PRVförsättas likvidation.i tagen attav

och Inrikes Tidningar minst tvåföreläggandet skall kungöras i Post-
före utgången den tiden. ifyra månader Detoch högst ärutsattaav

detkungöra föreläggandet dagmöjligtpraktiken inte att samma som
yttrandet blir därför drygt månader. Enligttid för tvåmeddelas. Minsta

till halv månadtiden regelmässigt två ochbestämsPRV:s rutiner en
veckor innebärmed påminnelsetidvilket tillsammans ettatten om sex

drygt fyrastyrelse normalt försätts likvidationbehörig ibolag utan
förfarandet.efter det inlettmånader PRVatt
grund allvarlig bristlikvidationsförfarande på såEtt attsomav en

såstyrelse bör enligt kommitténs mening intebolaget saknar behörig ta
med gällande regler och nuvarande rutiner.lång tid det PRV:sgörsom

tillför yttrandet lagen bestämsföreslår därför tiden iKommittén att
dåbolag saknar behörig styrelse kommermånad.minst Ett attsomen
drygtlikvidation veckor plus månad, dvs.kunna försättas i på sex en

inleddes. innebär halveringdet förfarandet Dettvå månader från aven
nuvarande ordning.jämfört medtiden

föreläggandetKungörande av

lagen medkan tillämpas iför föreläggandetidDen minsta angessom
ochföreläggandet iför kungörande Post-utgångspunkt dageni av

avskaffamöjligtväcker frågan detInrikes Tidningar. Det är attom
kungörelseförfarandet.

riskerarfrågan nekande. bolagetden AttKommittén besvarar att
ochbetydelse för dess aktieägarekan haförsättas likvidationi stor

upphörbevaka bolaget inteha möjlighetborgenärer. måsteDessa att att
de uppnådet. sådan bevakning kanfår kännedom Endeutan att om

för-kungörelsepliktenoch Inrikes Tidningar. Omläsa Post-attgenom
möjlighet ordnalika enkel och billigsvinner fmns det ingen attannan

med hänsyn tillavskaffa kungörelseförfarandetdenna bevalming. Att är
det möjligt.sagda inte



Sammanfattning 13SOU 1999:36

föreläggandetDelgivning av

inteframkommitsåvittför delgivningnuvarande rutinernaDe ger
rimligthögstocksåproblem.påtagliga Det att ettärupphov till några

delgestvångslikvidationärendeavgörandesåföreläggande i ett som
gällersåvittändringardärför någrainteföreslårKommitténbolaget.

del-föreller formernaföreläggandetbolagetdelgeskyldigheten att
givningen.

hinderfullföljastvångslikvidation skall kunna utanFrågan avom
styrelseanmälerförfarandetunderbolagetatt nyen

saknarheltaktiebolagsregistretenligtaktiebolagförekommerDet ettatt
likvidationsförfarandeinledertid. PRVlängre Närunderstyrelse etten

varvidstyrelse,behörigregistreringdetta föranmälerbolaget,mot en
Såärendet avskrivs.ochlikvidationsförfarandet snartavbryterPRV

och bolagetstyrelsendenfattats avgåravskrivningsbeslutet an-nya
heltståråterigentill bolagetledervilketför registrering,dettamäler att

likvidationsförfarandedåinlederstyrelse.registrerad PRV nyttettutan
dennaDetpådetta avslutas är motför sätt.med risk att samma

bördetuppdragfåtthar ikommittén prövabakgrund att varaom
tvångslikvidationfullföljaomständigheterunder angivnamöjligt att en
styrelse.behöriganmälerförfarandetunderbolagetäven nyom

fåtalendastdetemellertid ärfinns visar ettstatistik attDen som
varje årsamtliga bolag,promillemotsvarande någrabolag, somav

dess-finnsstyrelse.behörig Detsaknartidlängreellerunder kortare
styrelseobehörigmedellerstyrelsebolagskäl utanattatt antagautom

bolagsplundringmedsambandifall kanantalmindre sättasendast i ett
finnastorde detfallallra flestadekriminalitet. Iekonomiskoch annan

behörigsaknarregistretaktiebolag itillförklaringnaturlig atten
dödsfall.nämligenstyrelse,

ochSPARdödsfalluppgifterinrutinmässigtfårPRV genomom
bolagsfunktionäreraktiebolagsregistretfortlöpande iavregistrerar som

däraktiebolag200.000uppskattningsvisfinnsavlidit. närmarehar Det
Avlidersuppleant.endaochenda ledamotbestårstyrelsen enenav

styrelse-medkompletterasstyrelsenmåstestyrelsefunktionären ny
till Manske PRV.för registreringanmälanochsuppleantellerledamot

alltid kännerdödsbodelägarnaellersuppleantenmedräknakan inte att
devidtaromedelbartomständigheterrådandeunderochtill detta

kan erinrassammanhangetaktiebolagslagen kräver. Iåtgärder omsom
boupp-räckerdetomedelbart;skebehöverbouppteckning inte omatt

bestämmelsedödsfallet.månader från Enförrättas inomteckning tre
registreradståttaktiebolagsregistretaktiebolag i utanettatt somom
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styrelse månader i sträck skall försättastre likvidationi hinderutan av
behörig styrelse anmäls medan likvidationsärendetatt PRVprövas av

skulle enligt kommitténs mening slå orimligt hårt ochmot enmans-
fåmansbolagen.

På grund det anförda lägger kommittén inte fram något förslagav
tvångslikvidation aktiebolag enligt aktiebolagsregistret heltom av som

saknat styrelse under längre tid.

Frågan registrerade styrelseledamöter påstårsanningslöstom som
de vid viss tidpunkt avgåttatt har

I från åklagarväsendetrapport överlärrmats till regeringenen som
anförs det vanligtäratt registreradeatt är styrelse-personer som som
ledamöter i aktiebolagsregistret påstår de i själva verket hadeatt avgått
före viss kritisk tidpunkt och de därför inte kanatt ansvarigagörasen
för de handlingar företagits bolagensi Iblandsom presenteras ettnamn.
förfalskat bolagsstämmoprotokoll eller Styrelseprotokoll till stöd för
påståendet. För komma till med problemet föreslåsatt rätta i rapporten

förändringar i kretsen styrelseledamöteratt skall rättsverkanav ges
först i och med uppgifterna förändringarnaatt registreras hos PRV.om
Kommittén har fått i uppdrag det finnspröva några problematt medom

sådan ordning.en
aktiebolagslagenI finns bestämmelser registreringens positivaom

och negativa rättsverkningar. Dessa bestämmelser har till syfte att
skydda tredje träder förbindelsei med aktiebolag ochettman som som
måste kunna lita på de registreradeatt är ställföreträdare försom som
bolaget också har behörighet binda detta. Bestämmelserna haratt alltså
tillkommit i omsättningens intresse och ingentingsäger vilka på-om
följder kan åläggas försumlig eller kriminell ställföreträdaresom en

Den omständigheten någon står registrerad styrelseledamotatt isom
aktiebolagsregistret vid tiden för viss åtgärd i bolagets förvaltningen

kommitténutgör det, omständighet talar för leda-som attser en som
kan ha för åtgärdenmoten ett det ankommer på denansvar men som

för talan skadestånd eller straff visa det faktiskt förhålleratt att sigom
på det viset. Bevisvärdet registreringen skall enligt kommitténsav
mening inte överdrivas. Avgörande torde i praktiken bli andra bevis
såsom Styrelseprotokoll, kontrakt och andra sådana handlingar som
visar eller vilka deltog i det omtvistade beslutet eller vidtogvem som
den ifrågavarande åtgärden.

En ordning innebär uppdrag styrelseledamotatt börjarettsom som
och slutar med registreringen i aktiebolagsregistret visserligenvore
ägnad skapa klarhet hur styrelsenatt vid varje tillfälleom utser men
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med rad praktiskabedömning förenadkommitténsskulle enligt envara
olägenheter.

styrelseval föromedelbar anslutning tillskulle då iAlla bolag
ochstyrelseledamöter tillkommitanmäla vilkabehövaregistrering som

det bli problemförsummad anmälan skulleVidvilka avgått. ensom
eftersom den gamlastyrelsen fattade,denmed de beslut nyasom

och lagenskvar aktiebolagsregistret iskulle komma stå istyrelsen att
styrelsensfatta beslut i Dessakompetentmening att namn.vara ensam

aktiebolag efter-uppstå samtligaskulle komma iproblem näraatt nog
och traditionenordinarie bolagsstämmanormalt väljs påstyrelsesom
håller kon-omedelbart efterstyrelsenbjuder den stämman ettatt nya

styrelsesamman-tydligt konstituerandestituerande Det ärmöte. att om
möjlighet förvalet, det inte finns någon PRVhålls inpåträde så nära att

avslutas.styrelsen sammanträdetden innanhinna registrera nya
uppkomma då styrelse-problemen skulle emellertidDe största en

gäller uppdraget upphör omedelbart iavgick förtid. dagledamot i I att
skyldigtanmäls till styrelsen. Bolagetmed avgångensamband är attatt

kan självoch den avgångne ledamotensaken för registreringanmäla
ordningen skulle uppdraget bestå tillskisseradeanmälan. Med dengöra

skulle få kon-aktiebolagsregistret.registrerats i Detdess avgången
ledamot under pågåendeden vill avgå. Antagsekvenser för att ensom

efter-styrelsenstyrelsesammanträde finner han inte vill kvar iatt vara
hanberedd fatta beslut åtgärdermajoriteten är att som anseromsom

sittande bord ochanmäler avgång viddirekt lagstridiga. sinHanvara
därefterfattar deomedelbart sammanträdet. kvarvarandelämnar De

anmäler själv efter någon tidavgångnebeslut utlöst avgången. Densom
veckordetta någon eller någrahan avgått och registrerasatt senare.

styrelseledamotenuteslutet den avgångne itordeDet attvara
styrelsenstraffrättsligt ansvarig för de beslutexemplet kan hållas som

heller han kunna åläggashan lämnat tordefattade sedan Interummet.
beslut.aktiebolagslagen på grundskadeståndsansvar enligt sammaav

kan läggas honom till last. hureller försummelse MenVarken uppsåt
bolaget sedan hanmed styrelseledamotensförhåller det sig ansvar om

inbetala innehållna källskattersammanträdet beslutat intelämnat att
hans blivit registrerad idag infaller innan avgångföreskriven som

styrelseledamöterOch vad händer kvarståendeaktiebolagsregistret om
skallvad enligt kap. 2 § ABLbryter bestämmelserna 13mot om som

aktiekapitaltäckning för Ellerske bolaget saknar föreskriven sittom
årsredovisning tidförsummar sända in bolagets iatt

införas bestämmelserdet klart det skallkommittén stårFör att om
och slutar meduppdrag styrelseledamot börjarinnebär ettatt somsom

kopplas tillaktiebolagsregistret, dessa måsteiregistreringen ett ansvar
försummelseruppkommande förpliktelser vid sistnämntför bolagets av
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slag. sådant finnsEtt redan i dag, måste rimligenansvaretansvar men
skärpas något det skall någon mening med bestämmelser.om vara nya
Självklart måste det finnas kvar möjlighet för styrelseledamoten en

avgår freda sig omedelbar anmälan avgången tillattsom genom en av
aktiebolagsregistret. han emellertidOm förbiser anmäla avgångenatt
och bolaget hellerinte anmälan, måste styrelseledamoten till-gör

med de övriga för bolagets uppkommande förpliktelser.sammans svara
Det tydligt sådan reglering kan leda till resultat framstårär att en som

stötande i det enskilda fallet.som
Vid samlad bedömning kommittén den skisseradeatten anser

ordningen harinte så fördelar de olägenhetema.stora uppvägeratt
lägger därförKommittén fram förslaginte något förändringar iattom

kretsen styrelseledamöter skall rättsverkan först ochi med attav ges
uppgifterna förändringarna ellerregistreras anmäls till PRV.om

Likvidation m.m.

aktiebolagEtt kan upplösas bl.a. likvidation. kanDetta skegenom an-
tingen frivillig likvidation eller tvångslikvidation.som en som en

Frivillig likvidation

aktieägarnaAtt måste ha upplösa aktiebolaget, de skullerätt att om
vilja det självklarhet. Beslut frivillig likvidation fattas enligtär en om
gällande bolagsstämman med enkelrätt majoritet. Kommittén före-av
slår i dessa avseenden inte några ändringar.

gällande finnsI inga bestämmelser vilket beslutsunderlagrätt om
skall finnas aktieägarna skall fråga bolaget skallnär prövasom om

träda i likvidation. Kommittén föreslår bestämmelser härom efter före-
bild i bestämmelserna ökning och nedsättning aktiekapitalet.om av

Tvångslikvidation på grund kapitalbristav

En viktig del aktiebolagslagens likvidationsregler reglernautgörsav av
tvångslikvidation på grund kapitalbrist. Bestämmelserna innebärom av

i korthet styrelsen, så det finns skäl bolagetsatt snart att attanta eget
kapital understiger hälften det registrerade aktiekapitalet, genastav
skall och låta revisorerna granska kontrollbalansräkningupprätta en
och möjligt till bolagsstämma hänskjuta fråga bolaget skallsnarast om
träda i likvidation. Beslutar bolaget skall bestå, måstestämman att
aktieägarna inom åtta månader från hänskjutandet läka kapitalbristen.
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kontroll-tidsfrist intedennainombolagsstämmanHar en nygenom
dethelatäckerkapitaletdetkonstateratbalansräkning att egna

likvidation. Be-iskyldigtbolagetaktiekapitalet, attregistrerade är
hosansöka häromstyrelsenskalllikvidation,slutar inte stämman om

verkställan-styrelseledamot,ocksåkanansökanSådan görasrätten. av
inteStyrelseledamotaktieägare.ellerrevisordirektören,de agerarsom

för-förmedansvarigpersonligenblirpåbjudnaefter det mönstret
gäller aktieägaredärefter ådrar sig. Detsammabolagetpliktelser som

bolagetsbeslutdeltar ilikvidationsplikten attvetskap omtrots omsom
fortsätta.skallverksamhet

lagenpåkallatgrad ävenhögdet idet attkommittén ärSom ser
för hurintresse, gränsbolagsborgenäremas sätterifortsättningsvis, en

måsteverksamhetenfår sjunka innanaktiekapitaletförtäckningenlångt
därförföreslårKommittén attlikvidation.träda ioch bolagetavbrytas

bestämmelserskallfortsättningsvis upptaaktiebolagslagen omäven
ochändringarmindrekapitalbrist. Vissagrundpåtvångslikvidation av

kontroll-bestämmelsernaiemellertidbör görasförtydliganden om
betalningsansvaret.personligadetochbalansräkningen

lagenkommittén iföreslårkontrollbalansräkningen attbeträffarVad
tillämplig lagutgångspunkt imedskalldenna upprättasläggs fast att

frågaidärefter får görasföljande justeringarochårsredovisning attom
balanspostema:värderingen avom

för flir-avdragmedförsäljningsvärdettillfår redovisasTillgångar
anläggningstillgångarsådanabeträffandeeller,säljningskostnadema

minskatanskaffningsvärdetvärdeminskning,fortlöpandeundergårsom
nedskrivningar.ochavslqivningarerforderligamed

återbetalningsskyldighetenvilketstöd förstatligtgrundSkuld på av
ikontroll-utelämnasfårställningekonomiskabolagetsberoendeär av

konkursförsätts ibolagetfallför detstödet-balansräkningen, attom
skulderövrigaförst sedanåterbetalasskalllikvidationeller går i -

betalats.

nuvärde.tillfårframtida skattbetalningavseende tasSkuld uppav

skuldochkapitalpådelasskallObeskattade eget av-uppreserver
skatt.framtidaseende

utelämnaskunnatredovisningssedenligt godPensionsåtaganden som
fårbalansräkningenskuld iupptagitsårsredovisningeni somsommen

sådanadock integällerkontrollbalansräkningen. Detutelämnas i
ochpensioner"tillrubriken "Avsattunderredovisatsåtaganden som

pensionsutfástelsetiyggande1967:531lagenenligt 7 § avomsom
minskas.fårintem.m.
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Uppräkningen avsedd uttömmande.är påföljderDeatt ärvara som
knutna till försummelse kontrollbalansrälcning och försättaatt upprätta
bolaget i likvidation vid kapitalbrist så ingripande reglernaär måsteatt

tydliga och enkla för inte leda till rättsosäkerhet.attvara
Om styrelseledamötema underlåter fullgöra vad åligger dematt som

enligt bestämmelserna tvångslikvidation på grund kapitalbristom av
de solidariskt för de förpliktelser uppkommer för bolaget,svarar som

denna underlåtenhet lett till någon skada föroavsett bolagets borge-om
eller föreslårKommitténnärer i lagen explicit vilka fallatt anges av

underlåtenhet här åsyftas, nämligen styrelsen underlåteratt att,som om
anledning därtill finns, på föreskrivet och låta revisorernasätt upprätta
granska kontrollbalansrälming, styrelsen underlåteratt atten samman-
kalla den första kontrollstämman kontrollbalansräkningen visartrots att

bolagets kapital understiger hälftenatt det registreradeeget aktie-av
kapitalet, styrelsen underlåter sammankalla den andra kontroll-att att

inom den föreskrivna fristenstämman på åtta månader, och att
styrelsen underlåter hos ansöka bolaget försättsrätten lik-att iattom
vidation, den andra kontrollstämman fastställtinte enkontroll-trots att
balansräkning visar aktiekapitalet till fullo täckt.att ärsom

enlighetI med domstolensHögsta praxis föreslår kommittén vidare
lagtexten utformas så det tydligt framgåratt det personligaatt att

betalningsansvaret uppkommer endast bolagets kapital vid denegetom
aktuella tidpunkten kan ha faktiskt underskridit den kritiskaanses
gränsen.

Vad gäller frågan styrelseledamötemas betalningsansvars-närom
period upphör, framgår nuvarande lagtext ansvarigheten inteattav
gäller för förpliktelser uppkommer sedan likvidationsfrågan harsom
hänskjutits till prövning eller sedanrättens kontrollbalansräkning,en

utvisar bolagets kapital uppgår till detatt registrerade aktie-egetsom
kapitalet, blivit granskad revisorerna och godkänd bolagsstämma.av av
Även andra händelser kan emellertid punkt för ansvarsperioden.sätta
Går bolaget likvidationi bör förpliktelser för bolaget uppkommersom
därefter inte drabba styrelseledamöter lämnat plats för likvida-som

föreslårKommittén detta kommer tilltorema. uttryck lagen.iatt
Enligt gällande kan inte bara styrelseledamöterrätt ocksåutan

andra handlar på bolagets drabbas personligtvägnar betal-som av
ningsansvar. Enligt ordalagen skulle därmed kunna drabba, för-ansvar

bolagets verkställande direktör,utom särskild ñnnatecknare.t.ex.
Kommittén det i detta hänseende bör föreliggaatt över-menar en
ensstämmelse mellan den krets kan bli personligtav personer som
betalningsansvariga och de kan freda sig från ansvaretpersoner som

själva ansöka tvångslikvidation.att Kommittén föreslårgenom om
därför lagtexten utformas så förutom styrelsens ledamöter,att att,



Sammanfattning 191999:36SOU

drabbasbolaget kanförföreträdaredirektörenverkställandeendast som
betalningsansvar.av

maktmissbrukpå aktieägaresTvångslikvidation grund av

grundpålikvidationbestämmelserfinnsaktiebolagslagenI avom
föreskrivstill likvidationalternativmaktmissbruk. Somaktieägares ett
dessa be-Kommitténaktier.minoritetens atttvångsinlösen anserav

denibehövsaktieäganninoritetför ävenskyddtillstämmelser nyaen
Trustor-affärenden s.k.frånerfarenhetemautgångspunkt iMedlagen.

möjlighetmedkompletterasbestämmelsenkommitténföreslår att en
omedelbartförutsättningar,angivnai lagenvissaunderför rätten att,

till dessbolagetförvaltauppgiftmedsysslomanförordna attkunna en
avgjord.slutligtblivitharlikvidationsfrågan

Övriga tvångslikvidationsgrunder

skalldå bolagetandra situationerbestämmelserocksålagen finnsI om
förord-enligtstämmobeslutgrundpå utanlikvidation inteträda i ettav

bestämmelsertill dessamotsvarighetEneller PRV.domstolnande av
lagen.denifinnasmåste även nya

tvångslikvidationföranledakansituationerBland de genomensom
behörigsaknarbolagetfalletmärks detsidafrån PRV:s attförordnande

föreslår denKommitténdirektör eller revisor. attverkställandestyrelse,
saknarbolagetdet falletocksåtillutvidgas attbestämmelsen att avse

bolaget intefinnasskalldelgivningsbarsådan omsom numeraperson
Sverige.bosatt iställföreträdare ärbehörighar någon som

aktiebolagsregistretavförandeUpplösning urgenom

upplösningbestämmelsei dagfinnsaktiebolagslagenI genomomen
inteförutsätterBestämmelsen attaktiebolagsregistret.avförande ur

tiounder detill PRVkommit inbolag harrörandeanmälannågon ett
bevakaskyldighethar atttill PRV attMed hänsynåren. attsenaste

likvidationverka förochårligenårsredovisningarsänderbolagen in av
knappastbestämmelsenkanförsummasskyldighetdennabolagen om

därförföreslårKommittén attfunktion.praktiskfylla någonlängre
aktiebolagslagen.bestämmelsen utmönstras ur
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Upplösning efter konkurs

aktiebolagslagenI finns vissa regler aktiebolags upplösning efterom
konkurs.

Ett aktiebolag skall upplöst konkurs och avslutatsägtanses om rum
överskott, s.k. underskottskonkurs.utan Det innebär bolaget efteratt

konkursen saknar rättskapacitet. Från denna huvudregel har emellertid i
rättspraxis gjorts vissa undantag såvitt rättshandlingar nöd-avser
vändiga för fullgörande bolagets avveckling och andra särskildaav
uppgifter. Kommittén har inte det sin uppgift utreda vilkenisett attsom
utsträckning denna praxis bör föranleda lagstiftning. Det är, som
kommittén det, fråga bör lösas i processrättsligtettser en som samman-
hang i aktiebolagslagen.än översynsnarare en av

Ett problem i anslutning till underskottskonkurserannat i aktiebolag
det efter konkursensär avslutande kan finnasatt tillgångar intesom

omfattas konkursen. En sådan situation kan uppkomma exempelvisav
konkursboet inte utnyttjat sin aktiebolagets talanrätt överta iattom en

pågående och bolaget vinner Situationen har be-process processen.
tydande likheter med överskottskonkurs, vilken skall föranleda lik-en
vidation. Kommittén föreslår motsvarande ordning lagfästs för detatt
fallet tillgång inte omfattas konkursenatt efter bolagetssom av yppas
upplösning på grund konkurs.av

Även såvitt överskottskonkurser lagens utgångspunktär attavser
bolaget efter konkursens avslutande skall upplösas. Enligt gällande rätt
skall inom månad från det konkursenstämman avlutades besluta atten
bolaget skall gå likvidation.i Fattar inte något sådant beslutstämman
skall förordnaPRV tvångslikvidation. Kommittén föreslår dennaattom
ordning behålls, det i lagen möjlighet för bolags-att öppnasmen en

i detta fall beslutastämman likvidationenäven skallatt upphöra ochatt
bolaget skall fortsätta sin verksamhet,att allt under förutsättning att

revisor intygar bolagets kapital uppgår till detatt registreradeeget
aktiekapitalet och utskiftning inteatt ännu ägt rum.
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Summary

examinesCommittee twoLawthe CompanyinterimthisIn report
andboard of directorsdo havewhichcompaniesnamely not amatters,

companies.ofliquidationthe solvent

DirectorsOfBoardhavewhich doCompanies not a

of directors createsboard representwithout toClearly, acompanya
hasThecreditors. governmentcompany’stheforproblemssignificant

needed inwhatconsiderCommitteeinstructed the to aremeasures
whichcompaniesfarproblems. Sosuchwithdealorder concernsto as

Committeethewhatsoever,of directorsboardregistered washave no
Companies Actof theprovisionsthereinforcingconsiderinstructed to

limitstimerelevantthereducingbyliquidationsolventrelating to
theconsiderinstructedalsoCommittee toThetherein.stipulated was

which havecompaniesforpossiblemakingof provisionsadoption
solventplaced intobeperiodextendedforboard towithoutexisted ana

boardappointsthethatnotwithstanding onceliquidation, acompany
Committeecommenced. The atbeenhaveproceedingsliquidation

alternatives.otherconsiderliberty to

reducedbeliquidationin theof timeperiodstheCan process

procedureNotice

hadhasRegister,Companiesthe notaccording aWhere tocompany,a
RegistrarCompaniestheperiod,extendedforof directorsboard an

formalwithprocedureitsinitiatesregistreringsverketochPatent- a
doesboardcompany’sthethatstatingmailordinaryissued bynotice

theand thatCompanies Actof therequirementsthe companymeetnot
membersboardsufficientofappointmentof thenoticeshould give new

usuallyperiodweekThe sixagainboardthe quorate.such that once
especiallysuch noticein notRegistrarCompaniesthestipulated by a

requiredofperiod timeof thebasis tothechosenbeenand haslong on
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and hold meeting of the shareholders. As result, the periodconvene a a
realistically be made shorter.cannot The notice procedureany

reasonably effective taking of the limited burden placesaccount on
the public administration. In 60% of the notice sufficient to getcases
the take remedial action. Theto Committee doescompany not,
therefore, regard change the notice procedure.to presentas necessary

Order showto cause

If having received notice requiring remedial failsaction,a company, a
file notice of the appointment ofto board within the timequoratea

specified, the Companies Registrar further and issuesstepgoes a an
order requiring the and its shareholders and creditors, withincompany

specified time, file showingto whystatement thea toa cause as
should be placed into solvent liquidation. Thenot period ofcompany

time determined by the Companies Registrar with reference theto
requirement that the order be gazetted in the Government Gazette
Post- och Inrikes Tidningar less than and than fournot two not more
months prior-to expiry of the specified time. The minimum time for the
filing of the thus juststatement months. According thetwo toover
Companies Registrar’s practice, the time rule fixed andat twoas a a
half months, which together with the notice period of six weeks means
that without board normally placed into solventquoratea company a
liquidation little than four months after the ofa commencementmore
the procedure by the Companies Registrar.

The procedure place into solventto liquidation fora company a
serious havingmatter board of directorsnot shouldquorateas as not,a

in the Committee’s view, take long does under the presentas as
legislation and according the Companiesto Registrar’s current
practises.

The Committee therefore that the time for filing thesuggests
specified in the shouldAct be fixedstatement maximum ofat a one

month. A which does have board could then be placednotcompany a
into solvent liquidation after six weeks plus month, i.e. justone over

months from the oftwo the procedure. This involvescommencement a
fifty reduction of the period presentlycent required.per

Gazetting of the order

The minimum time for the order stipulated in the Companies Act
determined with reference the day of gazetting in theto Government
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abolish thepossiblewhether toarisesAn issue toGazette. as
procedure.gazetting

Thethe negative.question inthisCommittee’sThe toresponse
haveliquidationsolventplaced intobeingofrisk acancompanya
Thesecreditors.shareholders andcompany’sthesignificant impact on

thethatof ensuringopportunityaffordedbeparties companymust an
beknowledgeSuchknowledge.theirwithoutliquidated cannot
ofabsencetheInGazette.thereading Governmentthroughacquired

cheapsimple andequallyotherthereprocedure,gazettingthe no
gazettingof theabolitionThesupervision.thisfacilitatemethod to

realistic.accordingly,procedure not

the orderofService

servicerelatingpracticestheestablished that tobeen currenthas not
clearlyalsoproblems.significantriseof order givethe to any

involuntarythesuch importantorder in matterreasonable that asanan
theservedbeof theliquidationsolvent company.oncompany

relatingchanges todoesCommittee suggesttheAccordingly, not any
inthetheordertheobligation mannerthe orto companyonserve

effected.which service

should beof theliquidationsolventinvoluntaryThe company
fact thatofirrespective theconclusioncarriedbeingcapable of to

boardappointsthe a newcompany
existsometimescompaniesRegister,CompaniestheAccording to

Whendirectors.board ofhavingwithoutperiodextendedduring aan
proceedingsliquidationsolventinitiatesRegistrarCompaniesthe

ofof appointmentfile noticewillthesuchagainst companycompany,a
RegistrarCompaniesthewhereuponregistration,board forquoratea

theproceedings. Asliquidationtheand terminatesdiscontinues soon as
boardtheproceedings,theterminateadoptedbeenhasdecision to new

thethateffect,thisnoticefilesthe toandresigns soacompany
CompaniesThedirectors.board ofwithoutagain aoncecompany

ofthe riskproceedingsliquidationsolvent atRegistrar newcommences
of practisethislightintheconcluding inthe matter manner.same

should bewhetherinstructed examinebeenhasCommittee tothat the
proceedingsliquidationthe topossible such circumstancesin to carry

ofnoticefilesthethatnotwithstandingconclusion, company
board.ofappointment a new
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The available statistical evidence indicates, however, that there are
only few companies, amounting less than of alltoa very centone per
companies, which exist without board for extended period. Therea an

also evidence supporting assumption that companies withoutan a
board, with board, only rarely associatednon-quorate withor a are

piracy other forms of economic crime.corporate In theremostor cases,
natural explanation for registered companies havinga not quoratea

board, namely death.
The Companies Registrar regularly receives information deathson

from SPAR and deregisters individuals who have passed Thereaway.
approximately 200,000 companies where the board consists ofare a

single member and single deputy. Where of these individualsa one
dies, member deputy be appointed the board andmust toa new or
notice of such appointment filed with the Companies Registrar for
registration. safe that deputies the beneficiaries ofnot to assume or
the deceased always of this and, under prevailingare aware
circumstances, immediately take the prescribed by the Companiessteps
Act. worth noting thisin that the application for probatecontext
does need be made immediately, but only withinnot threeto months
from the date of death. A provision the effect that which,to a company
according the Companies Register, has had board of directors fornot a
three consecutive months be placed into solvent liquidationmust
irrespective of the fact that notice of appointment of boarda new
filed during the of the insolvency proceedings would, in thecourse
Committee’s opinion, have disproportionately impact solea severe on
traders and closely held companies.

theOn basis of the above, the Committee does submit aproposalnot
for solvent liquidation of companies which according the Companiesto
Register have existed without board for extended period.a an

The issue of registered board members who dishonestly thatassert
they have resigned

A from the Office of the Publicreport Prosecutor submitted theto
that for individualsgovernment whoasserts recordedcommon are

in the Companies Register directors allege that they factin resignedas
prior specified critical point in timeto and that they cannot,a as a
result, be held liable for actions taken thereafter in the company’s

On occasion, falsified minutes of shareholders’ meetingname. a or a
board meeting tendered in of the allegation. In ordersupportare to
rectify the problem the Office of the Public Prosecutor submitted that
changes in the composition of the board should first take effect upon
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TheRegistrar.Companiesthewithchangesof theregistration
therewhetherexamineinstructedbeenhas toCommittee anyare

proposed solution.theassociated withproblems
ofeffectslegaltheprovisionscontainsCompanies ActThe on

third partiesprovisionsof these protectThe toregistration. purpose
ablebeandwith torelations mustintowhich assumeenter companya

of therepresentativesregisteredindividuals whothat companyasare
otherinThe provisionsbind theauthorisedalso to were,company.are

silentandday-to-day business tofacilitatedesignedwords, asto are
criminalnegligentimposedmight bethatsanctions oraonany

representative.
board the timeof thememberregistered atindividualThat as aan

theinconstitutes,behalf of thetakenactionparticular companyona
individual beingthewhichopinion, supportsCommittee’s mattera

thefallsburdenthebut partythe action,forresponsible upon
criminalofimpositionthefor damagesthe actionprosecuting aor

valueevidentialThethefactinsuchestablish thatsanction to case.
beview,Committee’stheshould inregistrationof not, over-
meetings,of boardform of minutestheinevidence,Otheremphasised.

individualwhichindicatingdocumentsothercontractual and or
takingindecisiondisputedtheadoptingparticipated inindividuals or

decisive.should bequestion,inthe action
andmemberboardresponsibility startswherebyA system aas

undoubtedlywouldRegisterCompaniesin theregistrationwithfinishes
composed fromboardthehowcertaintyinclinedbe tocreateto wasas

numberrisegiveCommittee’s viewthewould in tobuttime,time ato
difficulties.practicalof

conjunctionimmediately inrequiredwould beall companiesThus,
memberswhichoffile noticemembersboardofelectionwith the to

would risegivenoticeresigned.had Late toand whichelectedhad been
board,theadopted bywith decisionsconjunctionproblems in new

legalregistered and inremainwouldold boardthesince sensea
lessMorecompany’stheinadopt decisions ortocompetent name.

that directorsproblems giventheseexperiencewouldcompanyevery
and, bymeetingshareholders’annualtheelectednormally atare
meetingconstitutivefor itswillboardthetradition, convenenew

meeting.shareholders’of theconclusionafter theimmediately
after theheldboard meetingthe constitutiveObviously, soonso

have timewillRegistrarCompanies tothe notdirectors,of theelection
closed.the meetingbeforeboardtheregister new

ofmemberwherehowever,arisesproblemsignificantThe amost
terminatesappointmentCurrently theprematurely.resignsboardthe

board.thetenderedbeingresignationof tonoticeimmediately upon
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The responsible for filing notice of resignation and thecompany
outgoing director entitled him herself file notice. Accordingto toor
the proposed rule, the director would remain responsible until such time

ofnotice the resignation registered in the Companies Register.as was
This would have for the individual wishing resign.toconsequences
Assume that member of the board during board meeting decidesa a
that he she does wish remain the board since thenot to majorityor on
prepared adopt decision withto which he sherespect to mattera a or
regards directly the law. The dissenting directorcontrary forthwithtoas
gives notice of resignation during the of meeting and thereaftercourse
leaves the meeting. The director files ofnotice his her resignation toor
the Companies Registrar and the change registered weeks later.some

Clearly should be impossible for the resigning director in this
example be held criminally liable for the decisionto adopted by the
board after he left the Nor should he she be liable in damagesroom. or
for the decision the Companies TheAct.pursuant to resigningsame
director should be burdened with liability for eithernot intentional nor
negligent conduct. what ofBut the director’s liability the board after
his her departure from the adopts decisionor not toroom a pay
preliminary the prescribed date and thattax date falls prioron to
registration of the director’s resignation And what the remaining
directors breach the provisions of Chapter 13, Section 2 of the
Companies Act which prescribes the actions in the theeventnecessary

lacks the required capital adequacy for its share capital Orcompany
fails file the company’s annual within theto prescribed timereport

farSo the Committee concerned, clear that provisionsas
be introduced according whichto appointment directortoare an as

finishesand with registration,starts mechanism be establishedmusta
linking these responsibility for the future liabilityto company’s thein

of breaches of the referred Suchevent responsibilitytype existsto.
today, but the responsibility be refined somewhat themust new
provisions function properly. Obviouslyto remain possiblemustare
for member of the board resign and absolve him herself fromtoa or
further liability through immediately filing notice of resignation with
the Companies Registrar. If, however, both the director and the

fail file such notice, the director togetherto with thecompany
remaining members of the board be responsible for the company’smust
pending responsibilities. Clearly the results of this be perceivedcan as
unfair in specific cases.

Taken whole, the Committee of the view that the benefits ofas a
the proposed solution do outweigh the disadvantages. Thenot
Committee therefore does submit proposal the effect thatnot toany
changes thein composition of the board should first take effect upon
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the Companiesof the changes withfiling of registrationnotice or
Registrar.

liquidationSolvent

liquidation.through solventwound alia,be interA up,cancompany
solventof voluntary involuntaryeitherthe formThis take orcan

liquidation.

liquidationsolventVoluntary

affairs of thetheable windshould beshareholdersThat the to up
theplaceevident. decisionwish self Athey tosocompany

adopted under thesolvent liquidationvoluntaryinto currentcompany
Theshareholders’ meeting.of thesimple majoritybylegislation a

procedure.thischangesdoesCommittee tosuggestnot any
should bematerialprescribe whatdoeslegislationThe notcurrent

theplacemotionshareholders consideringtheavailable when toaare
CommitteeThesolvent liquidation.voluntaryinto suggestscompany

used the provisionsmodel inapplying thethis regardamendments in
capital.reductions of shareandrelating increasesto

of capital inadequacyresultliquidationsolventInvoluntary as a

contained theinliquidation provisionsof theelementAn important
ofresultliquidationsolventinvoluntaryrelatesCompanies Act to as a

the board,provide thatbrief, the provisionsinadequacy. Incapital as
shareholder’sthat the company’sbelievethere toreasonsoon as

immediatelycapitalregistered sharehalf of theless thanequity must
submitpossiblesheet andspecial balance aasas soonprepare a

whether theshareholders’ meetingthequestion toto companyas
If theliquidation.solventinvoluntaryplacedshould be into

should continueresolves that theshareholders’ meeting tocompany
resolutionmonths from itswithin eightshareholderstrade, the tomust,

If thethe shortfall.additional capitalcontributethis effect, to cover
through theestablishperiodfails within thismeetingshareholders’ to

the shareholders’sheet thatspecial balanceof furtherpreparation a
capital, theregistered shareof thefulltheequity amountcovers

theliquidation. Ifsolventinvoluntaryobliged intoto gocompany
intoresolve place thedoesshareholders’ meeting tonot company

for liquidationapplicationobliged fileboardliquidation, the to an
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with the Such application also be filed by singlecourt. an can a
member of the board, the managing director, auditor shareholder.or a
Members of the board who fail comply with the personallyto act are
liable for the obligations of the accruing after such failure.company
The applies shareholders who, despite being of thetosame aware
obligation place the into liquidation participate into company a
decision the effect that the trading.continueto tocompany

In the Committee’s view remains highly desirable, in the interests
of the creditors, fixcompany’s threshold defining how low theto a
shareholders’ shouldequity be permitted fall before theto company
will be forced trading and be placed liquidation.into Theto cease

thereforeCommittee that the Companies Act continuesuggests to
contain provisions relating involuntary solvent liquidation resultto as a
of capital inadequacy. Certain minor amendments should however be
made with the provisions concerning the special balancerespect to
sheet and personal liability for payments.

farS0 the special balance sheet, the Committee suggestsas concerns
that the Companies prescribe that the balance sheet shouldAct be

ofprepared the basis applicable law relating the preparation oftoon
followingannual and that the adjustments be made relatingreports to

the valuation of items taken in the balance sheet:up

be valued their disposalAssets value faratmay or, so as concerns
plant and equipment which subject normal depreciation, theirto atare

value reduced byacquisition depreciation and amount tonecessary any
be written-down.

Debts relating subsidies with which theto government respect to
liability dependent the financialcompany’sto repay upon
wherewithal be excluded from the special balance sheet, providedmay
that the subsidy in the the placed into insolventevent company—
liquidation U.S. bankruptcy solvent liquidation— subordinated toor
the other debts of the bei.e. repaid first when the othertocompany,

ofdebts the have been repaid.company

Debts relating of future be takento payment tax at currentmay up
value.

Untaxed shall be split into capital and debtsequityreserves up
relating of futureto payment tax.

liabilities which,Pension according generally accepted accountingto
could have beenpractices, excluded from the annual but whichreport

taken debt the balancein sheet, need be taken in thenotare up as a up
special balance sheet. This does apply, however, liabilitiesnot to
reported under the heading Allocated and whichpensionsto notmay
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Obligation Guaranteeof the PensionSection 7accordingreducedbe to
1967:531.SFSAct

bewhichThe sanctionsbe exhaustive.intendedThe list to may
balance sheetspecialthefailureoftheimposed in toevent preparea

liquidationsolventinvoluntaryintotheplacefailureand to companya
accordinglyandteachingfarinadequacycapitalofthein event are

legal uncertainty.avoidrules ordersimple inandclearrequire to any
obligationswith thecomplyboard failof themembersIf the to

thethem inimposedliquidation eventsolventinvoluntaryrelating to on
liable forseverallyandjointlytheycapital inadequacy,of anyare

companyswhether theofirrespectivetheofobligations company,
Thefailure.of thisresultlosssufferedcreditors have aasany

whichindicateexplicitlyCompanies Actthat theCommittee suggests
boardQ1313thenamely:intended thisinof failure context,instances are

beenhavecriteriathe relevantthat met, tonotwithstandingfails,
boardthat theprescribed;thesheet inspecial balance manneraprepare

shareholders,of themeetingextraordinaryfirstthefails to convene
that thedisclosessheetspecial balancethefact thatthedespite

thecapital; thatregistered sharehalf theless thatshareholders’ equity
of themeetingextraordinarysecondtheboard fails to convene

Lat theand,eight months;ofprescribed timethewithinshareholders
be placedthat thefor ordertheapplyboard fails courttoto companyan

secondthat thenotwithstandingliquidation,solventinvoluntaryinto
specialapprovedshareholders hasof theextraordinary meeting not a

covered.fullyshareholders’ equitythat theconfirmingsheetbalance
theCourt,of the Supremepracticewith theaccordanceIn

suchexpressed inbeof thethethatfurther actCommittee textsuggests
thearisesliability onlypersonalthatclearlythat stateswaya

fact hasinpoint in timethe relevantshareholders’ equitycompany’s at
threshold.criticalthefallen below

of theliabilitythe personalof whenthe issuefarSo concernsas
personalthatstipulatestheboardof themembers current textceases,

ofthe issuearisingobligationsextendliability does tonot once
forthesubmittedhas beenliquidation courtsolvent toinvoluntary a

the company’sthatsheet, showingspecial balancedecision or once a
capital, hasregistered sharethecorrespondsequityshareholders’ to

shareholders’by theapprovedandthe auditorsexamined bybeen
period oftheterminatealsoOthermeeting. toevents servemay

of theobligationstheliquidation,placed intotheliability. If company
boardof theburden membersshouldthereafterarising notcompany

The Committeeof the liquidators.favourleft their inwho have post
theexpressed inthis bethat act.suggests
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According law, only members of the board but alsoto current not
third parties" behalfacting of the be held personallyon company can
liable. On strict interpretation of the liability could be imposedact,a

only the director,managing but also external authorisednot on on an
signatory of the The Committee that thisin regardsuggestscompany.
there should be correlation between the of individuals whogroup may
be held personally liable and those individuals who able absolvetoare
themselves of liability by themselves applying for involuntary solvent
liquidation. The thereforeCommittee that, fromsuggests apart
members of the board, only the managing director forrepresentativeas
the be subject personal liability.tocompany

Involuntary solvent liquidation result of abuse of by theas a power
shareholders

The Companies alsoAct contains provisions concerning involuntary
solvent liquidation result of shareholders’ ofabuse Asas a power. an
alternative liquidation the prescribes the compulsory purchase ofto act
the minority shareholders’ shares. The of thatCommittee the view
these provisions, designed the ofinterests minorityto protect
shareholders, should also be taken in the On the basis ofact.up new
experience from the called Trustor affair the Committee suggestsso
that these provisions be supplemented forwith opportunity the court,an
under certain circumstances be stipulated the be ableinto act, to
immediately appoint the affairs of the untilto trustee toa run company
the issue of liquidation has been finally resolved.

Other grounds for involuntary solvent liquidation

The also contains provisions dealing with other circumstancesact
where the be placed liquidation, ofinto resultmust notcompany as a a
decision of the shareholders’ meeting, but order of thepursuant to an

of the Companies Registrar.court or
thoseAmong circumstances which lead the involuntarytomay

solvent liquidation of the order of thepursuant tocompany an
Companies Registrar, attention drawn the situation where theto

lacks board, duly appointed managing directorquoratecompany a or a
auditor. The Committee that these provisions be expandedsuggestsor
embrace the wheresituation the lacks officer whoto company an can

ofservice and other documents, whichaccept process now a
requirement where the does have authorisednotcompany an
representative domiciled in Sweden.



31SummarySOU 1999:36

Registerfrom the CompaniesDissolution through expungement

dissolutionpresently contains provisionThe Companies Act a on
Thethe Companies Register. provisionfromthrough expungement

been filedthe haverelatingthat notices to companynopresupposes
thethatduring the last Givenwith the RegistrarCompanies ten years.

whetherobliged monitorCompanies Registrar notto ornow
proceedingsannual each andfilecompanies toreports commenceyear

this obligationof the thatfor solvent liquidation companies inthe event
hardlythe relatingcomplied with, provision expungementtonot

thereforeThe Committeerelevance longer.bears practical suggestsany
deleted from the Companiesthat this be Act.provision

.S. Bankruptcyliquidation UDissolution following insolvent

therelatingprovisioncontains certainThe Companies Act to
liquidation.after insolventdissolution of companies

insolventbeen dissolveddeemed haveshall beA tocompany
withoutand concludedtaken placeproceedings haveliquidation a

theresult thatinsolvent liquidation. Thecalled deficitsurplus, so
legalliquidation, hascompletion of the insolventafter the nocompany,

however, given risethe has,The relevant practice incapacity. toarea
legalfarfrom this general rulevarious exceptions actsconcernsso as

of andwinding thecomplete thewhich to companyupnecessaryare
theregardedhasspecific The Committeeother notmatters. as

shouldwhich this practisethetask examineCommittee’s extent toto
shouldthatthe Committee’s view,result legislation. is, inin mattera
of thethrough reviewrather thanresolved litigiousbe in context aa

Companies Act.
insolvent liquidationsof deficitproblem theAnother in context

insolvent liquidationconclusion of theafterthat there may,
the insolventcovered bywhichproceedings, remain notassets were

ofwhere thefor exampleliquidation. Such situation arise estatecana
theexercised rightliquidation has itsthe in tonot assumecompany

relatingproceedings,debtor’s of in pending litigiousaction tocause
whichliquidation claimswhich belongs the inestateproperty to canor

The situation inbe asserted the liquidation.in respectsmany
which itself constitutesinsolvent liquidation,comparable surplusto a

that thegrounds for solvent liquidation. The Committee suggests same
covered bywhichadopted the thatmechanism be in notevent assets are

of thethe dissolutiondisposed of followinginsolvent liquidationan are
liquidation.through insolventcompany
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The Companies Act’s starting point with surplus insolventrespect to
liquidation that the should be dissolved after conclusion ofcompany
the insolvent liquidation proceedings. According law, theto current
shareholders’ meeting decide within month from themust one
conclusion of the insolvent liquidation proceedings whether the

be placed into solvent liquidation. the theInto eventcompany
shareholders’ failsmeeting adopt such decision, the Companiesto a
Registrar obliged order that the be placed intoto company
involuntary solvent liquidation. The Committee that thesuggests
prevailing general rule be retained, but that option be provided theinan

for the shareholders’ meeting decide in this situation that theact to
liquidation shall be terminated, always subject the auditor certifyingto
that the shareholders’company’s equity corresponds the registeredto
share capital and that distribution has taken place.yetno
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Författningsförslag

Förslag till

13851975:aktiebolagslageniändringLag om

ochkap. 2 20kap., 14föreskrivs kap. 2 13Härmed 7 samtatt
1975:1385 skall haaktiebolagslagenochkap. 718 7 a

följande lydelse,

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

7 kap.
§2 .

aktie.eller såsomfår förvärvaAktiebolag pant mottaga egen
aktie ieller såsomheller förvärvaDotterföretag får pant mottaga

ogiltigt.detta förbudAvtal stridmoderbolaget. i ärmot
hin-stycket intehin- Förstastycket inte utgörFörsta utgör

aktiebolag eller dotter-der fördotter-aktiebolag ellerder för
ÖvertagandevidföretagÖvertagandeföretag vid attatt avav

förvärva aktieraffársrörelseaktieraffärsrörelse förvärva somsom
lösa in aktierrörelsen,ingår iaktierrörelsen, lösa iningår i attatt

eller påkap. 18 §enligt 13eller påenligt §13 kap. 3 attatt
haraktierauktion inharaktierauktion in somropasomropa

fordran.för företagetsfordran.för företagets utmättsutmätts
skall, denförvärvad aktiedenförvärvad aktie skall, EnEn omom

ned-har dragits inned- intedragitsinte har in genomgenom
aktiekapitalet,sättningaktiekapitalet,sättning avytt-avytt- avav

skedet kansådet kan skeså utansnartutansnart rasras
efterdock årförlust,efterförlust, dock år tresenasttresenast

förvärvet.förvärvet.
aktier idotterföretagetoch inneharmoderbolagaktiebolag blivitHar

andravad ienligtskall dessa aktiermoderbolaget, sägsavyttras som
stycket.

lydelse 1994:802.Senaste
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förvärvet, ogiltig.har år frånaktie, inte inomEn äravyttrats tresom
nominella belopp.skall ned aktiekapitalet med aktiens EttBolaget sätta

nedsättning skall läggas fram på den förstaförslag till beslut om
sedan ogiltighet har Nedsättningsbe-hålls inträtt.bolagsstämma som

reservfonden.överföras tillloppet skall

Likvidation och konkurs13 kap.

Likvidationsgrunder m.m.

Frivillig likvidation

skall likvidation.kan besluta bolaget iBolagsstämman1 § att
föreskrivsfall skyldigt likvidation i 21bolaget ii vissaAtt är att

och 22 §§.

giltigt det harlikvidationBeslut bolagsstämman2 § är omomav
demed hälften avgivnabiträtts aktieägare rösterna,än omavmerav

bolagsordningen.föreskrivs iinte annat
Även kvalificerad majoritet förföreskrivitsbolagsordningeniom

med enkellikvidationlikvidation, fattas giltigt beslutbeslut omom
före-eller 22 §för tvångslikvidation enligt 21grundmajoritet, när

ligger.

ellerverkan omedelbartlikvidation harbeslut3 § Bolagsstämmans om
dag får intedag bolagsstämman bestämmer. Dennafrån och med den

dag.räkenskapsårets första Närdet följandeän närmastsättas senare
omedelbarbeslutet alltidtvångslikvidation föreligger hargrund för

verkan.

Förslag till beslut

skall styrelsenskall fråga likvidation,bolagsstämma4 § Om pröva om
förslag till beslut.upprätta ett

förslaget skallI anges
till likvidationlikvidera bolaget och vilka alternativskälen för att

finns,som
bolaget föreslås likvidation,från vilken dag i

tidpunkten för skifte,den beräknade
förekommande fall,beräknade storlek, iskifteslikvidens samt

till likvidator anmälan enligt 9föreslås ivem som
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Redovisningshandlingar

årsredovisningen skall5 § Om inte behandlas på skall till för-stämman,
slaget till beslut fogas

kopia den årsredovisningen, försedd med anteckningsenasteav
bolagsstämmans beslut bolagets eller förlust,vinst kopiasamtom om

revisionsberättelsen för det år årsredovisningen ochav avser,
styrelsen undertecknad redogörelse för händelseren av av

betydelse förväsentlig bolagets ställning, vilka inträffat sedan årsredo-
visningen lämnades.

Revisorsgranskning

6 § Styrelsens redogörelse enligt § 2 skall granskas bolagets5 av
yttrande fogasrevisorer. Revisorernas skall till förslaget.

T illhandahållande förslaget till beslutav m.m.

Förslaget till beslut, förekommande fall7 § i tillsammans med hand-
lingar ochi 5 § revisorernas yttrande enligt skall hållas6som avses
tillgängligt för aktieägarna under minst två veckor före den bolags-

vilkenvid frågan likvidation skall kopiaEnstämma prövas.om av
handlingarna skall sändas till aktieägare begär det ochgenast som

postadress. skallsin Handlingarna läggas fram på stämman.uppger

Kallelsens innehåll

Kallelsen8 § till bolagsstämman skall likvidationslörslagetsange
huvudsakliga innehåll.

Registrering

9 § bolagsstämman har fattat beslutNär likvidation skall styrelsen,om
verkställande direktören eller den anmälastämman utser genastsom
detta till registreringsmyndigheten.

Täckningskontroll

Skyldighet kontrollbalansräkningupprättaatt

10 § Styrelsenär skyldig och låta revisorernaupprättaatt genast
granska kontrollbalansräkning så det finns skälsnart att antaga atten
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hälften detunderstigerkapital, beräknat enligt 1lbolagets eget av
bolagetföreligger vidaktiekapitalet. skyldighetregistrerade Samma om

befunnits saknautsökningsbalkenenligt kap.verkställighet 4 utmät-
ningsbara tillgångar.

styrelse-under samtligaskall skrivasKontrollbalansräkningen av
avvikande meningverkställande direktören. Harledamöter och enav

yttrandetprotokoll, skalltill styrelsensantecknatsbalansräkningenom
skall innehållaKontrollbalansräkningenbalansräkningen.fogas till

undertecknades.dag då denuppgift denom

innehållKontrollbalansräkningens

tillämplig lag års-enligtKontrollbalansräkningen11 § upprättas om
fortsätta.verksamhet skallbolagetsantagandeunderredovisning att

följande justeringarkapitalets storlek fårdetVid beräkningen egnaav
goras.

förmed avdragförsäljningsvärdettillfår redovisasTillgångar
anläggningstillgångarbeträffande sådanaeller,försäljningskostnadema

minskatanskaffningsvärdetfortlöpande värdeminskning,undergårsom
nedskrivningar.ochavskrivningarerforderligamed

återbetalningsskyl-stöd för vilketstatligtgrundSkuld på av
får utelärrmas iekonomiska ställningbolagetsberoendedigheten är av

försättsfall bolaget istödet- för detkontrollbalansräkningen, attom
först sedan övrigaskall återbetalaslikvidationeller går ikonkurs -

betalats.skulder
tillfårframtida skattbetalningSkuld avseende tas nu-uppav

värde.
skuldkapital ochdelas påObeskattade eget avseen-reserver upp

framtida skatt.de
redovisningssed kunnatenligt godPensionsåtaganden som

skuld i balans-upptagitsårsredovisningenutelämnas i somsommen
gäller dock inteikontrollbalansräkningen. Detutelämnasfårräkningen

till pensionerunder rubriken Avsattredovisatsåtagandensådana som
pensions-tryggande1967:531lagenenligt §och 7 avomsom

minskas.fårutfástelse intem.m.
redovisas särskilt.skallenligt l-5Justeringar

kontrollstämmanFörsta

kapital understigerbolagetskontrollbalansräkningen12 § Visar egetatt
möjligtstyrelsenaktiekapitalet, skallregistreradehälften det snarastav
skallbolagetharbolagsstämmakallelse tillutfärda prövaatt omsom
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skall bestämmelserna iDärvidförsta kontrollstämman.likvidationi
fram påskall läggasKontrollbalansräkningentillämpas.5-8

stämman.

kontrollstämmanAndra

skall ibeslutat bolagetinteförsta kontrollstämman13 § Har att
ochkontrollbalansräkningskall styrelsenlikvidation, upprätta en ny

från förstamånaderför inom åttasammankalla bolagsstämma att
likvidationskall ifrågan bolagetpåkontrollstämman prövanytt om

bestämmelserna i 5-8Därvid skallkontrollstämman.andra
skall läggas fram påKontrollbalansräkningen stämman.tillämpas.

lvångslikvidationAnsökan om

kontroll-kontrollstämmanandradenGodkänner inte§14 en
tiden förkapitalet viddet stämmanbalansräkning utvisar att egnasom

inteskall styrelsen,aktiekapitalet,registreradetill detuppgår om
hostvå veckorlikvidation, inomskall ibolagetbeslutarstämman att

ansökansådanlikvidation.försätts i Enbolagetansökarätten attom
ochverkställande direktör, revisorstyrelseledamot,kan görasäven av

aktieägare.

Personligt betalningsansvar

underlåtitstyrelsen15 § Om att
granskaoch låta revisorernaenlighet med 10 §1 i upprätta en

kontrollbalansräkning,
första kontrollstämma,sammankallaenlighet med 12 §2 i en

ellerkontrollstämma,andrasammankallamedenlighet 13 §3 i en
försätts ibolagetansöka hosmedenlighet 14 §4 i rätten attom

likvidation,
därefterförpliktelserför desolidarisktledamöterstyrelsens somsvarar

med vetskapdirektörenverkställandeför bolaget.uppkommer Om om
solidariskthanhandlar på bolagetsunderlåtenhetsådan vägnar, svarar

förpliktelser därigenomför destyrelseledamöternamed upp-som
för bolaget.kommer

enligtdock inteverkställande direktörStyrelseledamot och svarar
mindre fordringsägarenförpliktelse medför bolagetsförsta stycket l en

uppkomst inteförpliktelsensvid tiden föraktiekapitalbolagetsvisar att
omfattning i 10denkapital itäckt eget som avsesvar av
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enligt första stycket gäller förAnsvar inte styrelseledamot visarsom
underlåtenheten inte beror på han försumlig.varitatt att

för16 § Solidariskt de förpliktelser uppkommer för bolagetansvar som
inträder för aktieägare falli i 14 med vetskapäven som, som avses

likvidationsplikten deltar i beslut fortsätta bolagets verksamhet.attom

17 § Ansvarighet enligt 15 § och gäller för förpliktelser16 § inte som
uppkommer sedan likvidationsñågan har hänskjutits till rättens pröv-

eller sedan kontrollbalansräkning,ning bolagetsutvisar att egeten som
kapital uppgår till det registrerade aktiekapitalet, blivit granskad av
revisorerna och godkänd bolagsstämma. Sådan ansvarighet gällerav

förpliktelserinte heller uppkommit sedan bolagsstämman ellersom
registreringsmyndigheten beslutat likvidation.om

Majoritetsmissbruk

missbruk18 § aktieägare uppsåtligen inflytandeHar sitt igenom av
bolaget medverkat till överträdelse denna lag, tillämplig lagav om
årsredovisning eller bolagsordningen, kan finnsdet särskildarätten, om
skäl till det på grund missbrukets långvarighet eller anledning,av annan
på talan till tiondel samtliga aktier besluta bolagetägare attav en av
skall likvidation.gå i

talan väckts förstaHar enligt stycket och finns det påtaglig risk att
fortsatt missbruk väsentligt förringar kärandens får förordnarätt, rätten

eller flera sysslomän styrelsensi och verkställande direktörensatten
ställe förvalta bolaget till dess frågan likvidation har blivit slutligtom
avgjord.

fall19 § I i 18 § kan yrkande bolaget stället förirättensom avses av
besluta likvidation ålägga bolaget tidinom viss lösa inatt attom

kärandens aktier. bolagetFörsummar lösa aktierna inom denatt av
fastställda tiden, skall talanpå den aktier skulle harätten rätten av vars

lösts in besluta bolaget skall likvidation.gå iatt
Vid fråganavgörande beslut likvidation eller beslutav om om om

inlösen aktier skall meddelas skall särskild hänsyn till detasav an-
ställdas och fordringsägamas första fårintressen. Inlösen enligt stycket
inte ske, bolagets kapital, beräknat enligt efter inlösen11egetom
skulle understiga hälften det registrerade aktiekapitalet. Vid beräk-av
ningen bolagets kapital skall de aktier skall lösas ineget tasav som upp

tillgång värde.utansom
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20 aktieägare,§ Om sedan talan enligt §behörigen18 väckts, för sinen
del återkallar talan, kan övriga aktieägare deltagit i väckandesom av
talan fullfölja denna.

Tvångslikvidation

21 § förordnar bolagetRätten omedelbart skall likvidation,iatt
i fall i 14 bolagsstämman fattatinte beslutsom avses om som
där, samtanges

falli i 18 inte stället förordnarirättensom avses om om
inlösen enligt 19

Beslut likvidation enligt första stycket l meddelas inte, detom om
under ärendets handläggning i tingsrätten visas bolagsstämma fast-att
ställt kontrollbalansräkning i gäller14 Detsammaen som avses om
det under angivna tid den förstavisas i stycket 2 angivna lik-att
vidationsgmnden upphört.

Fråga likvidation förstaenligt stycket på ansökanprövasom av
styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör eller aktieägare eller, i
fall i nämnda stycke revisor bolaget.isom avses

22 § Registreringsmyndigheten förordnar bolaget omedelbart skallatt
gå likvidation,i om

bolaget inte på föreskrivet till registret har inkommit medsätt an-
mälan sådan behörig styrelse, verkställande direktör, delgivningsbarav

eller revisor skall finnas enligt denna lag,person som
bolaget harinte inkommit till registreringsmyndigheten med års-

redovisning och revisionsberättelse enligt 8 kap. första stycket3 § års-
redovisningslagen 1995: 1554 och, i förekommande fall, koncemredo-
visning och koncernrevisionsberättelse enligt kap.8 16 § lag,samma
inom elva månader från räkenskapsårets utgång, eller

likvidationsskyldighet föreligger enligt bolagsordningen.
Beslut likvidation meddelas dock inte, likvidationsgiundenom om

har upphört under ärendets handläggning hos registreringsmyndigheten
och avgift påförts enligt 27 § har betalats.som

Fråga likvidation enligt första stycket registre-tasom upp av
ringsmyndigheten självmant eller på ansökan styrelsen, styrelse-av
ledamot, verkställande direktör, aktieägare, borgenär eller annan vars

kan beroende det finns någon kan företrädarätt bolaget.attvara av som

23 § Om anmälan i 21 skall§ kallagörs, rätten genastsom avses
bolaget aktieägare och borgenärer vill sig i ärendetsamt yttra attsom
inställa försig på dag, då fråga skyldighet för bolageträtten utsatt om
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detbolagetskall delgesKallelsenskalllikvidationi prövas. omatt
1970:428.delgivningslagenenligt §15-17kan ske på änsättannat
och Inrikeskungöras i Post-försorgskallKallelsen rättensgenom

inställelsedagen.månad föreTidningar minst en

registreringsmyndigheten föreläggaskall§enligt 22ärende24 § I
efterfrågadeyttrande ellerskriftligtmedinkommabolaget att
skall delgesFöreläggandettid.vissmyndigheten inomtillhandlingar

delgiv-enligt 15-17påkan skedet sätt änbolaget, annatom
registrerings-skallFöreläggandet1970:428.ningslagen genom

Tidningar minstInrikesochikungöras Post-försorgmyndighetens en
tiden.denutgångenmånad före utsattaav

likvidator harutseendeellerlikvidationansökan25 § När avomomen
registrerings-tillanmälasskall dettatillkommit in genasträtten

ochlikvidationbeslutanmälaskall ocksåmyndigheten. Rätten om
registreringsmyndigheten.tilllikvidatorförordnande av

kungörelseellerdelgivningkostnader förhaft samtsökanden26 § Har
för dettaersättningskallellerenligt 22ärende 21expeditioner iför

likvidation.iförpliktasbolagetmedel,bolagets attlämnas omav
falleller ifall lämnasandraskall också i rätten,ersättningSådan om

skäligt.detfinnerregistreringsmyndigheteni 22som avses

lik-bolagetmeddelarsjälvmantregistreringsmyndigheten ettOm27 §
harbolaget integrundenpå denvidationsföreläggande enligt 24 § att

delgivningsbardirektör,verkställandestyrelse,behöriganmält person
betalaförpliktasskall bolagetregistrering,för atteller revisor en

likvidationsärendet.kostnaderna iavgift försärskild
stycket endastförstabetala avgift enligtförpliktasfårBolaget om

med-föreläggandetveckor innanregistreringsmyndigheten senast sex
anmäldadesstill bolagetpåminnelse senastskickathardelades en
skall haPåminnelsenföreläggandetden bristpostadress avser.somom

betalaskyldigtkan blibolagetupplysning attinnehållit att enomen
älps.avhjinteavgift bristenom

förgrundfannsdet intelikvidationsärendetfram idet attKommer
skallmeddelades,enligt 24 §föreläggandetvångslikvidation när av-

upphävas.giftsbeslutet
årsredovisningslagenoch 10kap. 9i 8Bestämmelserna

stycket.enligt förstaavgiftfrågaitillämpas15541995: även om
storlek.avgiftensföreskriftermeddelafårRegeringen om
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Genomförande likvidationav

Utseende likvidatorav

fattatanmälan bolagsstämman beslut28 § gjortsNär attatt omom
skall likvidation skall registreringsmyndighetenbolaget gå i genast utse
flera likvidatorer.elleren

eller registreringsmyndigheten beslutar bolagetdomstolNär atten
flera samtidigtlikvidation skall eller likvidatorerskall gå i utses.en

aktiebolag, gått likvidation, till registret anmäld be-Saknar isom
fleraregistreringsmyndigheten förordna ellerhörig likvidator, skall en

likvidatorer.

Registrering

förordnande likvidator skalllikvidation ochBeslut29 § avom om
registreras.

verkställande direktörStyrelse och

ställe ochverkställande direktörsträder styrelsens och30 Likvidator i§
styrelseBestämmelsernahar uppdrag genomföra likvidationen.i att om

årsredovisningtillämplig lagstyrelseledamöter denna lag ochoch i om
kapitel.följer dettafråga likvidator, integäller iäven annat avom om

likvidation före-skall ibeslutat bolagetOm bolagsstämman att
fall, verkställandeförekommandeträds bolaget styrelsen och, iav

likvidator förordnats.direktören till dess

Revisor

eller särskild granskarelekmannarevisorUppdrag revisor,31 § att vara
likvidation. Bestämmelserna i lObolaget går iupphör inte attgenom

revisionsberättelsenunder likvidation.och kap. skall tillämpas Ill
derashuruvida likvidationen enligtskall uttala sigrevisorerna om

onödigt fördröjs.mening

Bolagsstämma

likvidation gäller tillämpligabolagsstämma under ifråga32 § I om
dendenna lag bolagsstämma, i mån intedelar bestämmelserna i om

skall likvidation och bestämmelserna iföljer bolaget gå iannat attav
detta kapitel.
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Redovisning för tiden före likvidators förordnande

33 § bolaget gått likvidationNär i och likvidator förordnats skall
styrelsen och verkställande direktören redovisning för singenast avge
förvaltning bolagets angelägenheter under den förtid, vilken redo-av
visningshandlingar förut harinte lagts fram bolagsstämma.på Redo-

skall läggas framvisningen på bolagsstämma så det kan ske. Be-snart
stämmelserna årsredovisning i tillämplig lag årsredovisningom om

revisionsberättelse enligt denna lag skall tillämpas.samt om
Omfattar den tid, för vilken redovisningshandlingar förut harinte

lagts fram bolagsstämma föregåendepå räkenskapsår, skalläven sär-
skild redovisning, moderbolag förekommandei i fall omfattande även
koncernredovisning, för det året.avges

34 § Likvidatorema skall söka kallelse på bolagets okändagenast
borgenärer.

rörelsenAvveckling av

skall35 § Likvidatorema så det kan ske försäljning påsnart genom
offentlig ellerauktion på lämpligt förvandla bolagetssättannat
egendom till den deti mån behövs för likvidationen, samtpengar,
betala bolagets skulder. Bolagets rörelse får fortsättas, det behövsom
för ändamålsenlig avveckling eller för de anställda fåskall skäligatten

skaffa anställning.tid sigatt ny

Årsredovisning

Likvidatorema skall36 § för varje räkenskapsår årsredo-avge en
skall framvisning, läggas på ordinarie bolagsstämma för god-som

kännande. fråga och redovisningenI skall kap.9 7§stämmanom
andra stycket och1 2 denna lag kap.5 17-23 §§, 6 kap. och2 §samt
bestämmelserna finansieringsanalys kap. tredjei 2 1 § stycket och 6om
kap. årsredovisningslagen3 § 1995:1554 tillämpas. före-inte I
kommande fall behöver inte heller bestämmelserna kap.i 2 § 3 och5 6
kap. lagen 1995:15593 § årsredovisning kreditinstitut ochiom
värdepappersbolag tillämpas.

balansräkningen detI kapitalet Aktiekapitaletitas post.egna upp en
särskilt, förekommande fall fördelati på olika aktieslag.anges
tillgång får inte till högre värdeEn den beräknas inbringaäntas upp

efter avdrag för försäljningskosmadema. tillgångOm kan beräknasen
inbringa väsentligt högre belopp det balansräkningeniänett upptagna
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särskilt vid tillgångsposten.skall det beräknade beloppetvärdet, anges
likvidationskostnad kan beräknas kräva beloppskuld ellerOm etten

från redovisad skuld skall det beräknadeväsentligt avvikersom
skuldposten.beloppet vidanges

årsredovisningslagen tillämpas på årsredo-Bestämmelserna kap.i 8
fastställd årsredo-likvidation. Vad därundervisning sägs omsom

årsredovisningen.stället den godkändavisning gäller i

Skifte

inställelsedagenkallelsen på okända borgenärerden i37 § När utsatta
skall likvidatorema skiftaskulder har betalats,förbi och alla kändaär

förfallenskuld tvistig eller intebehållna tillgångar. Ombolagets ären
orsak kan betalas, skall erforderligaintetill betalning eller av annan

skiftas.skulden och återstodentill betalningmedel sättas avav

Klander skifteav

skiftet bolagetvill klandra skall väcka talanAktieägare38 § motsom
framefter det slutredovisning enligt lades påmånader 39 §senast tre

bolagsstämma.

Slutredovisning

uppdrag, skall de så detlikvidatorema fullgjort sittSedan39 § snart
för förvaltning förvalt-slutredovisning sinkan ske genom enavge

Berättelsen skalllikvidationen i dess helhet.ningsberättelse rörande
skiftet. berättelsen skall fogasredogörelse för Tillinnehållaäven en

likvidationstiden.redovisningshandlingar för hela
skall avlämnas tillredovisningshandlingamaBerättelsen och

därefter skallmånad revisions-bolagets revisorer, inom avge ensom en
förvaltningen under likvida-slutredovisningen ochberättelse över

tionen.
skalltill likvidatoremarevisionsberättelsen avlämnatsEfter det

för granskningtill bolagsstämmadenne kalla aktieägarnagenast av
bifogade redovisningshand-medslutredovisningen. Slutredovisningen

för och sändasskall hållas tillgängligalingar revisionsberättelsenoch
Bestyrktakap. och läggas fram påtill aktieägare enligt 9 16 § stämman.

Föreslcriñemaregistreringsmyndigheten. iskall tillkopior därav inges
stycket skall tillämpas.stycket och kap. 9 § andrakap. andra 3 99 7 §
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Upplösning

lagt fram slutredovisning, bolaget upplöst.likvidatorerna40 § När är
skall förAnmälan därom registrering.görasgenast

Preskription

ladesfem år efter det slutredovisning§ aktieägare inte inom41 Har
anmält för lyfta vad han erhållit vidfram bolagsstämma sigpå att

skiftet tillagts honom. Medskiftet, han förlorat sin till det ihar rätt som
skiftas mellanskall kvarvarande tillgångar dåtillämpning 44 §av

Är tillgångarna obetydligt värde, kanaktieägare.bolagets övriga av
skall tillfallalikvidator förordna tillgångarnaanmälanpårätten attav

arvsfonden.allmänna

Skadeståndstalan

tiondel samtligakan tillvad i 40 §42 § Trots ägaresägs en avsom
frågaför behandlingpåkalla bolagsstämmaaktier hos likvidator av om

andra stycket skallkap. 12 §kap. Bestämmelsen i 9talan enligt 15 7
tillämpas.

Obestånd

kanobestånd eller intelikvidatorerna finner bolaget på§43 Om äratt
försättsskall de ansöka bolaget ibetala likvidationskostnadema, attom

konkurs.

likvidationFortsatt

upplösningför bolaget efter desstillgång framkommer44 § Om en
bolaget eller det skäleller talan väcksenligt §40 mot annatavom

fortsättas.likvidationsåtgärd, skall likvidationenuppkommer behov av
likvidatorernaskallAnmälan fortsatt likvidation görasgenast avom

efter återupptagan-för Kallelse till första bolagsstämmanregistrering.
kallelseskall skriftligdet skall ske enligt bolagsordningen. Dessutom

aktieboken ellersändas postadress införd itill varje aktieägare ärvars
känd för bolaget.på sättannat

Är kanförsta stycket obetydligt värde,tillgång i rättensom avses av
skall tillfalla all-likvidatorerna förordna tillgångenpå anmälan attav

arvsfonden.männa
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likvidationUpphörande av
beslutgrund bolagsstämmanslikvidation påibolaget45 § Har trätt av
grundstycket, påandraoch 49 §14 §ifalleller, ienligt §1 avsessom

yttrandeavgivitrevisorernasedankanbeslut, stämmanrättensav
verksamhet åter-bolagetsochskall upphöralikvidationenbesluta att

pålikvidationsanledningfattas,dock intebeslut fårSådantupptas. om
bolagetsellerföreliggerbolagsordningenellerlaggrund denna omav

yttrande inteenligt revisorernasenligt 11 §beräknatkapitaleget
utskiftningaktiekapitalet eller ägtregistreradetill detuppgår rum.om

denskallstycket,forstabeslut enligtfattarbolagsstämmanNär sam-
styrelse.tidigt välja

valupphörande ochlikvidationensbeslutBolagsstämmans avom
Beslutetregistrering.föranmälaslikvidatoremaskallstyrelse genastav

skett.registreringförränverkställasfår inte

bliviteller 22 §21ilikvidationsbeslut§ Om46 upp-ett avsessom
lik-skallbeslut,ellerdomlagakraftägandedomstolshävt genom

kalla tillregistreringföranmälan därom samtvidatorema göragenast
styrelse.valförbolagsstämma av

tillämpas.skall §39eller 46 §enligtupphört 45likvidation§ När47

Konkurs

före-beslutellerkonkursförsätts iaktiebolagOm48 § omett
företagsrekonstruktion1996:764enligt lagentagsrekonstruktion om

registrerings-underrättaregistreringförskall tingsrättenmeddelas,
konkursförvaltaretillharbeslutet,myndigheten utsettssomvemom

tillsyntillsynsmyndighet överutövarvilkenochrekonstruktöreller som
förvaltningen.

denkonkursgäldenärföreträds bolagetUnder konkursen avsom
vidfinnslikvidatorerdirektör eller deverkställandeochstyrelse som

bestämmelsernakonkursenundergällerDockbörjan.konkursens även
nytillsättning.ochentledigandeavgå,denna lagi rätt attom

enligtföretagsrekonstruktionelleravslutats,harkonkursNär enen
förskall tingsrättenupphört,harföretagsrekonstruktionlagen om

falletdet förrairegistreringsmyndighetenunderrätta samtregistrering
for registre-skalleller inte. Tingsrättenfinns ävenöverskottange om
upphävtharhögre ettregistreringsmyndigheten rättnärunderrättaring

företags-beslutellerkonkursbolaget iförsättabeslut ett omatt
rekonstruktion.
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49 § Om aktiebolag försatt i konkurs ochett är denna avslutas utan
överskott, bolaget upplöst konkursenär avslutas.när Finns det efter
konkursens avslutande kvar tillgångar inte omfattas konkursen,som av
skall på ansökan den berörs därav eller flerarätt likvidatorerav vars en
förordnas Kallelse till första bolagsstämmanrätten. skall ske iav
enlighet med vad föreskrivs i 44som

Om konkurs avslutas med överskott eller läggs ned efter frivillig
uppgörelse eller egendomen konkursboeti återställs till bolaget tillom
följd ackord fastställts, skall bolagsstämman inomatt månad frånav en
det konkursen avslutades besluta bolaget skall gå i likvidation.att

Var bolaget likvidationi det försattes konkurs,inär skall likvida-
tionen fortsättas enligt 44 konkursen avslutas med överskott.om

14 kap.
§2

fårFusion ske hinder överlåtande bolag harutan lik-iatt trättav
vidation, förutsättningunder skifte bolagets tillgångar haratt inteav
påbörjats.

fallI förstai fallI förstaisom avses som avses
stycket skall likvidatorema, stycket skall likvidatorema,när när

fusionsplan har fusionsplanupprättats har upprättatsen en- en en-
ligt 4 slutredovisning ligt 4 slutredovisningavge avge

förvaltning.sin Slutredo-över sin förvaltning. Slutredo-över
visningen skall, sedan fusions- visningen skall, sedan fusions-
planen har blivit gällande bo-i planen har blivit gällande bo-i
laget, framläggas på laget, framläggasstämma. på stämma.
För slutredovisningen och dess slutredovisningenFör och dess
granskning gäller i övrigt vad granskning gäller i övrigt vad

föreskrivs kap.13 14 föreskrivs kap.i 13 39som som
Likvidationen skall avslutad anmälan enligt harnär 19 §anses

registrerats eller registrering enligt har28 § skett.

20
När anmälan enligt har19 § registrerats, överlåtande bolagären

Överlåtandeupplöst. bolags tillgångar och skulder med undantag för
skadeståndsanspråk enligt 15 kap. l-3 övergår samtidigt till det
Övertagande bolaget och aktieägare i överlåtande bolag blir, aktierom
ingår i fusionsvederlaget, aktieägare deti Övertagande bolaget.

Ägare Ägaretill minst tiondel till minst tiondelen av en av
samtliga aktier i överlåtande samtliga aktier i överlåtandeett ett

‘ Senaste lydelse l994:802.
2 Senaste lydelse 1998:760.
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bestämmelserna ibolag kanbestämmelserna ibolag kan trotstrots
styrelsenförsta stycket hosstyrelsenstycket hosförsta

bolagsstäm-det hållsbegärahålls bolagsstäm-begära det attatt
frågaför behandlingfrågaför behandling av ommaomavma

kap. DärvidDärvid talan enligt 715kap.talan enligt 15 7
andra stycketskall 9 kap. 12 §andra stycketskall kap. 12 §9

talan väcks,tillämpas. sådanväcks, Omsådan talantillämpas. Om
tillämpligakap. igäller 13 §tillämpliga 4416 § igäller 13 kap.

delar.delar.

18 kap.
§2

RegistreringsmyndighetenRegistreringsmyndigheten
ochdröjsmål i Post-och skalldröjsmål i Post-skall utanutan
vadkungöraInrikes TidningarvadkungöraInrikes Tidningar

aktiebolagsregist-införes iaktiebolagsregist-införes i somsom
undantag registreringmedregistreringundantagmed retret avav

enligt 13 kap.underrättelsekap.enligt 13underrättelse avav
kungörelse48 Enkungörelse20 En avsersomsom avser

förhållandeändring iförhållandeändring i ettett somsom
har införts i registrettidigareregistretinförts itidigare har

ändringensskall endaständringensskall endast art.art. angeange

4
vadiakttagitregistreringanmälan för ärsökande vidHar som

tidvissföreläggas inomsökandenskallanmälan,föreskrivet att av-om
registrerings-gäller,rättelse. Detsammavidtagayttrande eller omge

ellerregistreringanmäles förbeslutfinnermyndigheten att som
ordningi behörighar tillkommitanmälningenbifogashandling som

ellerförfattninglag ellerstrider motinnehålleller till sitt mot annan
otydlig ellerhänseendeviktigarehar i någotellerbolagsordningen

före-efterkommasökandenUnderlåteravfattning.vilseledande att
på-dennaUnderrättelseavskrivas.skall anmälningenläggandet, om

yttrandeefter detFöreliggerföreläggande.i ävenföljd skall intagas
haft tillfällesökandenoch harregistreringhinder för att yttraavgivits

förekommeranledningregistreringskallhindret,sig vägras,över om
föreläggande.sökanden nyttatt ge

registreringhindrar intestycketförsta ettBestämmelserna i av
förloradhar gåttbeslutettill talanbolagsstämmobeslut, rätten motom

stycket.förstaenligt kap. 40 §9

1985:58.lydelseSenaste
2 lydelse 1998:760.Senaste
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Registreringsmyndigheten Registreringsmyndigheten
skall skriftligen under- skall skriftligen under-genast genast

bolaget registrerings- bolaget registrerings-rätta när rätta när
myndigheten fattar beslut enligt myndigheten fattar beslut enligt

stycket, kap. kap. stycket,4 kap. § andra 6 4 § andra 6 kap.13 13
stycket, kap. tredje kap.§ tredje 13 6 7 § stycket, 13 277 a

eller kap. första kap. första stycket,18 14 15 § 14 15 § 21
stycket, eller 29 § eller 19 eller 29 § eller 19 kap.21 2
kap. 2

7§
myndighets beslut i tillståndsärende enligt kap. 8 kap.En 2 1

kap. får överklagas tilleller 10 kap. 14 § eller 12 8 §26 31 rege-
ringen.

beslut enligt denna lag fall enligt förstaLänsstyrelsens i änannat
allmän förvaltningsdomstol.stycket får överklagas hos

beslut registrerings- beslut registrerings-Ett Ett avav
avskrivamyndigheten avskriva myndigheten attatt an- an-

mälan eller registreringmälan eller registreringvägra vägra
fårenligt första får enligt första stycket§ stycket 4 §4 över-över-

förvaltnings-klagas allmän förvaltnings- klagas hos allmänhos
domstol två månader fråndomstol två månader från inominom

dag. gällerbeslutets dag. gäller beslutets DetsammaDetsamma
sådant beslutsådant beslut registrerings- registrerings-ettett avav

myndighetenmyndigheten i 4i 4 som avses asom avses a
kap. andra stycket, kap.kap. andra stycket, kap. 4 13 § 64 13 § 6

tredje stycket, kap.tredje stycket, kap. 18 § 14 15 §7 § 13 7
ochkap. första stycket, första stycket, 21 2914 § 2115 samt

och kap. kap.29 19 2 19 2samt
överklagande till kammarrätten.Prövningstillstånd krävs vid

8§2
Beslut registreringsmyn-Beslut registreringsmyn-av av

ärende enligtdigheten i ärende enligt 13 kap. digheten i 13 kap.
eller överklagas till eller överklagas till§ 22 28 §4 7a

tingsrätten i den där bolagets tingsrätten i den där bolagetsort ort
styrelse har sitt Skrivelsen styrelse har sitt Skrivelsensäte. säte.
med överklagandet skall med överklagandet skallin inges ges
till registreringsmyndigheten in- till registreringsmyndigheten in-

Senaste lydelse 1998:760.
2 Senaste lydelse 1996:256.
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be-fördagenfrånveckorbe-fördagen trefrånveckor omtreom
slutet.slutet.

regi-överklagandenVidregi-överklaganden avVid av
beslut istreringsmyndighetensbeslut istreringsmyndighetens

ellerkap. 22enligt 13ärendenellerkap. 413enligtärenden a
1996:242gäller lagen28 §1996:242 omlagengäller7 § om

domstolsärenden.domstolsärenden.

2001.januarikraft den 1träder ilagDenna
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Förslag till
Lag ändring i årsredovisningslagenom

1995: 1554

Härmed föreskrivs kap.8 7 § i årsredovisningslagenatt 1995:1554
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 kap.
7 §

Har registrering skett be- Har registrering skett be-av av
slut bolaget försattsatt i slut bolaget försattsom att iom
konkurs eller likvidation,trätt i konkurs, får beslut förse-om
får beslut förseningsavgift ningsavgift inte meddelas.om
inte meddelas.

Denna lag träder krafti den 1 januari 2001.
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uppdragKommitténs1

Jukommittéregeringentillkallade1990juni21beslut denGenom en
Dir.aktiebolagslagenuppdrag översynmed göra1990:08 att aven

förordnadesochsakkunniga experterledamöter,Kommitténs1990:46.
densammanträde 5förstahöll sittkommitténoch1990höstenunder

Aktiebolagskom-dåKommittén namnetår. antogdecember samma
mittén.

förstskallKommitténdelar.tvåomfattaruppdragKommitténs
denföranledsaktiebolagslageniändringardetillförslag avlämna som
radkommittén övervägaskallDärefterintegrationen.europeiska en

utformning.aktiebolagslagensfrågorandra rörsom
ursprungligenomfattadedelenförstadenuppdrag i enKommitténs

bolagsdirektiv.samtligaEG:still bl.a.aktiebolagslagenanpassning av
1992:18Dir. över-1992februariden 13regeringenbeslutGenom av

bolagsdirek-redovisningsinriktadedeföremellertidfördes ansvaret
meddeladesSamtidigt1991:07.JuRedovisningskommitténtilltiven

särskildutredas iskullerevisorsdirektivets.k.till detanpassningenatt
tilldärigenombegränsades attuppdragKommitténs avseordning.

direktiven.bolagsrättsligadeendast rent
delbe-uppdrag isittdelenförstadenavrapporteradeKommittén av

ochAktiebolagslagenoch1992:13SOUaktierBundnatänkandena
1992:83.EG SOU

intefrågoruppdragkommitténsdelenåterstående somDen avserav
direktivenIEG-anpassningen.medsambandomedelbartnågothar

ochkapitalAktiebolagetsrubrikernaunderuppgifterkommitténsanges
Minoritetsskyddetorganisation,Aktiebolagetsfinansiella instrument,

rubriksistnämndaUnderfrågor.aktiebolagsrättsligaAndraochm.m.
andraoforhindrad ävenbörkommittén att tasärskilt uppatt varaanges

utredningsuppdragetmåndeniaktiebolagsrättenavseendefrågor
det.föranleder

den1995majikommitténavrapporteradebegäranregeringensPå
där-ochroller samtbolagsorganensuppdragetdel rör ansvarsomav

straff. Detochskadeståndrörandefrågorsammanhängandemed
1995:44.SOUorganisationAktiebolagetsdelbetänkandetskedde i
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delbetänkandetI Aktiebolagets kapital SOU 1997:22, över-som
lämnades till regeringen i 1997, behandlade kommittén lagens be-mars
stämmelser bl.a. bolagsbildning, aktiers överlåtbarhet, ökning ochom
nedsättning aktiekapitalet, aktiebolags förvärv aktierav samtav egna
inlösen minoritetsaktier. Kommittén i betänkandet ocksåtogav upp
frågan s.k. erbjudandeplikt bör införas på den svenska aktie-om en
marknaden.

delbetänkandetI Vinstutdelning aktiebolagi SOU 1997:168, som
överlämnades i december 1997, behandlade kommittén frågor rörande
vinstutdelning och andra värdeöverföringar från aktiebolag.

Genom regeringens beslut den 15 oktober 1998 Dir. 1998:90av
ombads kommittén i delbetänkande redovisa förslagatt styrel-ett mot
selösa bolag. Kommittén, funnit det lämpligt i detattsom samman-
hanget också behandla reglerna likvidation aktiebolag, över-om av
lämnar hänned resultatet det arbetet.av

Kommittén fortsätter sitt arbete med slutbetänkandet.nu
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gällandeiHuvuddragen rätt2

gällandeihuvuddragenkapitel förförevarandeiredogörKommittén
styrelseledamöter,entledigandeochtillsättandedelsfrågai avrätt om

likvidation.dels

entledigandeochTillsättande2.1 av

styrelseledamöter
kap.8finns istyrelsenReglerstyrelse.skall haaktiebolagAlla omen

ABL.
aktiebolagprivataStyrelsen iledamöter.ha minstskallStyrelse tre

finns minstdetledamöter,tvåellerbestå supp-dock enfår omenav
ledamöter,antaletoch högstalägstaellerAntalet,§.kap. 1leant 8

§.kap. 42bolagsordningeniskall anges
behörig-ochbosättnings-vissagällerledamöterstyrelsensFör

styrelseledamöterantalethalvaskall minstSålunda varahetskrav.
PRVintesamarbetsområdet,ekonomiskaEuropeiskainom ombosatta
ellerunderårigdenkan ärVidare§.kap. 88bestämmer somannat

styrelseleda-inteföräldrabalkenkap. §7enligt llförvaltarehar vara
§.kap. 9näringsförbud 8hargäller denDetsammamot. som

emellertidfårbolagsordningenIbolagsstämman.Styrelsen utses av
Ipåskall sätt.styrelseledamöter annatutsesfleraellerföreskrivas att en

ledamöterstyrelsens utsesmajoritetalltidskallaktiebolagpublika aven
enskildellerstyrelsentillåtetinteDet attbolagsstämman. är geav

§.kap. 68styrelseledamöterstyrelseledamot rätt att utse
itidför dengällerstyrelseledamot angesUppdraget somsom

räkenskapsårfyraomfatta änfår inteUppdragetbolagsordningen. mer
ordinariedenslutetvidupphördetsåskall bestämmasoch att av
ochårsredovisningbolagetsbehandlaskall sombolagsstämma som

ledamotendåefter deträkenskapsåretfjärdedetunderhålls senast
§.108 kap.utsågs

styrelseleda-förtid,upphör istyrelseledamotuppdragEtt omsom
skalluppdragetanmälerhonom atthareller den utsettmoten som
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upphöra. Anmälan detta skall till styrelsen.göras Om styrelse-om en
ledamot inte vald bolagsstämmanär vill avgå, skall hansom anmälaav
detta hos den haräven honom 8 kap.utsett ll §. Framgår det intesom

ledamotens anmälan från vilken tidpunkt han önskarav avgå får han
ha avgått i samband med anmälan kom styrelsenanses att till handa,

under förutsättning styrelsen inte kommeratt med honomöverens om
Ävennågot då den medannat. stöd bolagsordningenavsom utsett

styrelseledamot anmäler till styrelsen ledamotens uppdrag skallatt
upphöra torde uppdraget upphöra anmälan komnär styrelsen till handa,

inte framgår omständigheterna.annatom av
Upphör uppdrag styrelseledamotett förtidi och finns detsom en

suppleant, så träder denne i styrelseledamotens ställe. Om det inte finns
någon suppleant kan träda in, skall övriga styrelseledamöter vidtasom
åtgärder för styrelseledamot föratt den återståendeutses mandat-en ny
tiden. Skall styrelseledamoten väljas bolagsstämman, får valet anståav
till ordinarienästa vid vilkenstämma styrelseval förrättas, styrelsenom

beslutförär med kvarstående ledamöter och suppleanter 8 kap. 12 §.
Styrelsen beslutför,är hälften helaän antalet styrelseleda-om mer av

eller det högremöter antal föreskrivs bolagsordningeni är när-som
varande 8 kap. 18 §.

Bolaget skall till förPRV registrering anmäla har utsettsvem som
till styrelseledamot. Anmälan skall första gångengöras bolagetnär
anmäls för registrering och därefter efter det ändring inträffatgenast att
i förhållande har anmälts. Anmälan skall innehålla uppgift bl.a.som om
styrelseledamötemas Ävenpostadress och denpersonnummer. som
anmälan gäller har anmälanrätt tillgöra PRV 8 kap.att 36 §.

De uppgifter anmäls till PRV läggs in i aktiebolagsregistret,som
fortlöpande uppdateras. När någon registreras i eller avförs frånsom

registret skall PRV underrätta den berörde åtgärden 44 § ABF.om a
En underrättelse därom sänds omedelbart till den berörde hanspå
folkbokföringsadress enligt det statliga och adressregistretperson-
SPAR eller, sådan adressuppgift saknas, till den i ärendetom upp-
givna adressen.

2.2 Likvidation

Ett aktiebolag kan upphöra rättssubjektatt ett egetvara genom
likvidation, fusion eller avregistrering till följd bolaget kanatt antasav
ha upphört med sin verksamhet. Vidare kan aktiebolag varitett som
försatt i konkurs betraktas upplöst i och med konkursenattsom
avslutas.
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likvidationenUnderkap. ABL. ärfinns i 13likvidationRegler om
medanlikvidatorer,styrelsendärrättssubjekt,bolaget ersattsett av

Bolagsorganensfungerar.fortfarandeoch revisorerbolagsstämma
tidigare,desammadelartillskyldigheterochrättigheter är stora som

tillmed hänsynbegränsasförändras ocharbetsuppgifterderasäven om
ochverksamhetenavveckla göralikvidationenmedsyftet är attatt

för upplösning.färdigtbolaget
inteaktieägarnadärförlikvidationträda ikan attaktiebolagEtt

likvidation. Menfrivilligverksamhetenfortsättaönskarlängre
aktie-likvidation,iskyldigt ävenocksåbolaget kan att omvara

kapitaldå bolagetsfalletförstaför det egetvill det. Detinte ärägarna
dåfallaktiekapitalet. Ett ärregistrerade annatdethälftenunderstiger av

missbrukat sittharaktieägarmajoritetanledningmed atträtten enav
Ytterligarelikvidation.träda iskalldettafinner,bolagetinflytande i att

Likvidationsskyl-finns.likvidationspliktharbolagetfall dåantalett
bola-kanVidarebolagsordningen.enligtföreliggasålundadighet kan

likvidation.beslutfattatintekonkursiöverskottha fått omget men
anmäldtill PRVsaknardå bolagetocksåföreliggerLikvidationsplikt
bolagetdåeller revisordirektörverkställande samtstyrelse,behörig

till PRV inomrevisionsberättelseochårsredovisningininte har sänt
utgång.räkenskapsåretsfrånmånaderelva

denkonsekvensernabolagsstämmanfall kandessa tasamtliga avI
likvida-träda iskallbolagetbesluta,ochsituationen attföreliggande

effek-skalllikvidationsskyldighetreglernaförtion. Men varaatt om
genomförd,likvidation ävenfåmöjlighetdet finnas att ommåstetiva,

ellersker rättenbesluta därom. Detta attvillintebolagsstämman genom
tvångslikvidation.likvidationbeslutarPRV om

likvidationFrivillig

likvidation.träda iskallaktiebolagbeslutakanBolagsstämman att ett
giltigtbeslutetföreligger,därtillskyldighet ärbeslutetFattas attutan

avgivnadehälften rösterna,med änbiträttsdet omägare avmeravom
tvångslikvida-förgrundbolagsordningen. Närföreskrivs iinte annat

kvalificeradbolagsordningenföreskrift i attskallföreliggertion omen
§.kap.13 ldärhänlämnaslikvidationbeslutförkrävsmajoritet om

aktiekapitaletförtäckningbristandevidTvångslikvidation

hälftenunderstigerkapitaletdetskälfinnsdetSå attatt antasnart egna
ofördröjligenstyrelsendetaktiekapitalet åligger attregistreradedetav

oftabalansräkning,särskildgranskarevisorernaoch låtaupprätta en
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kallad kontrollbalansräkning. Samma skyldighet inträder bolagetom
vid utmätning befunnits sakna utmätningsbara tillgångar 13 kap. §.2

Beräkningen det kapitalets storlek skall ske med utgångs-av egna
punkt i balansräkning enligt vanligaupprättats regler. Fören attsom
hindra bolag tvingas i likvidation, då det haratt ett dolda reserver av
sådan storlek, det i verkligheten inte föreliggeratt ekonomisk grund för
tvångslikvidation, skall emellertid inom linjen tilläggas post ut-en
visande den ökning tillgångamas sammanlagda värde skulleav som
följa, dessa redovisades till försäljningsvärdet med avdrag förom
försäljningskostnadema. Beträffande sådana anläggningstillgångar som
undergår fortlöpande värdeminskning gäller dock de tillatt tas upp
anskaffningsvärdet minskat med erforderliga avskrivningar och ned-
skrivningar, därigenom erhålls högre värde. Vidare skall vid be-ettom
räkningen hänsyn inte till skuld på grund statligt stöd förtas vilketav
återbetalningsskyldigheten beroende bolagets ekonomiskaär ställ-av
ning, stödet- för det fall bolaget försätts i konkurs eller träderatt iom
likvidation skall återbetalas först sedan övriga skulder till fullo—
betalats.

Visar kontrollbalansräkningen bolagets kapital understigeratt eget
hälften det registrerade aktiekapitalet, skall styrelsen möjligtsnarastav
till bolagsstämma hänskjuta fråga bolaget skall träda i likvidation.om
Godkänns inte på bolagsstämma inom åtta månader efter hänskjutandet

revisorerna granskad balansräkning avseende ställningen viden av
tiden för och utvisar det kapitaletstämman uppgår till detattsom egna
registrerade aktiekapitalet, skall styrelsen, bolagsstämmaninte be-om
slutar bolaget skall träda i likvidation, hos ansökaatt bolageträtten att
försätts likvidation.i Sådan ansökan kan styrelseledamot,göras även av
verkställande direktör, revisor och aktieägare, inte borgenär.men av

När ansökan likvidation gjorts skall förordna bolageträtten attom
skall träda likvidation.i Om det emellertid under ärendets handläggning
i styrks balansräkningrätten utvisar bolagetsatt kapitalatt egeten som
uppgår till det registrerade aktiekapitalet blivit granskad revisorernaav
och godkänd bolagsstämma, skall inte förordna likvida-rättenav om
tion.

Om styrelseledamöterna, misstanke bolagets kapitaltrots att egetom
understiger hälften det registrerade aktiekapitalet underlåter attav

kontrollbalansräkningupprätta eller försummar möjligtatt snarast
därefter till bolagsstämma hänskjuta frågan, bolaget skall träda iom
likvidation, de och andra med vetskap denna under-svarar som om
låtenhet handlar på bolagets solidariskt för de förpliktelservägnar som
därefter uppkommer för bolaget. En styrelseledamot undgår dock

han visar underlåtenheten inte beror på försummelse frånattansvar, om
hans sida. Solidariskt för de förpliktelser uppkommer föransvar som
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likvidationspliktnärför aktieägareinträderbolaget även som,
fort-beslutideltarlikvidationsplikten attvetskapmedföreligger, om

dockgällervadenligtAnsvarighet sagtsverksamhet.bolagets nusätta
harlikvidationsfrågansedanuppkommerförpliktelserförinte som

balansräkning, ut-sedanellerprövningtill somhänskjutits rättens en
aktiekapitalet,registreradetill detuppgårkapitalbolagetsvisar egetatt

bolagsstämma.godkändochrevisorernagranskadblivit avav

maktmissbrukvidvångslikvidationT m.m.
bolagetinflytande imissbruk sittuppsåtligenaktieägareHar avgenom

års-lagtillämpligaktiebolagslagen,överträdelsetill ommedverkat av
grund miss-påkanbolagsordningen, rätten,ellerredovisning avom

före-därtillskälsärskildaanledningellerlångvarighetbrukets annan
besluta,aktiersamtliga atttiondeltilltalanpå ägareligger, avenav

sådantdock ikan§. Rättenkap. 313likvidationträda iskallbolaget
tidvissinombolagetåläggastället attibolagetyrkandefall på av

inomaktiernalösabolaget attaktier. Försummarkärandensinlösa
inlösasskolataktierdentalanpåskalltid,fastställd rätten varsav

likvidation.träda iskallbolagetbesluta, att

Övriga tvångslikvidationfall av
underlåterochbolagsordningenenligtlikvidationsskyldighetFöreligger

bolagetförordnakan attbeslut därom, rättenfattabolagsstämman att
detilikvidation prövasFråga§.kap. 413likvidationträda iskall om

styrelse-styrelsen,ansökanpåellerPRVanmälanpåfallet avav
aktieägare.ellerdirektörenverkställandeledamot,

likvidation,träda iskallbolagetförordna omkan PRVVidare att
bolagsstämmanochöverskottmedavslutaskonkursibolaget är som

beslutfattatavslutadeskonkursendetmånad från ominominte en
likvidation,

behöriganmältharregistrettillföreskrivetpå sättintebolaget
elleroch revisor,direktörverkställandestyrelse,

enligtrevisionsberättelseochårsredovisninginharbolaget inte sänt
räkenskapsåretsÅRL frånmånaderelvainomstycketförstakap. 3 §8

§.413 kap.utgång a
eller påsjälvmantPRVfalldessailikvidationFråga tas upp avom

aktie-direktören,verkställandestyrelseledamot,styrelsen,ansökan av
finnsdetberoendekan atteller rättborgenär avvaraägare, varsannan

bolaget.företrädakannågon som
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örfarandetF hos och PRVrätten

Fråga tvångslikvidation på grund bristande täckning för aktie-om av
kapitalet eller enligt bestämmelse bolagsordningeni handläggs som
domstolsärende tingsrätten. Rätten skall kalla bolaget aktie-samtav

och borgenärer villägare sig i ärendet inställa försigyttra attsom
på dag, då frågarätten skyldighet för bolagetutsatt träda iattom

likvidation skall prövas.
Vid fråga tvångslikvidation handläggs skallPRVom som av myn-

digheten förelägga bolaget aktieägare och borgenärer villsamt som
sig i ärendet komma in med skriftligt yttrandeyttra eller efterfrågadeatt

handlingar till myndigheten inom viss tid. Förfarandet hos myndigheten
skriftligt. Föreläggandet skallär möjligt delges bolaget kun-samtom

i Post- och Inrikes Tidningargöras minst två och högst fyra månader
före utgången den tiden 13 kap. 5 §. Föreläggandet får,utsattaav a
eftersom underlåtenhet följa det kan leda till bolaget blir skyldigtatt att

träda likvidation,i förenasinte med vite 19 kap. 2 §.att
Om PRV, veckor före det bolaget föreläggs, skickar på-attsex en

minnelse till bolaget och därefter meddelar bolaget likvida-ett
tionsföreläggande på den grunden bolaget inte anmält behörigatt
styrelse för registrering, skall bolaget förpliktas betala särskildatt en
avgift för kostnadema likvidationsärendeti 13 kap. Avgiften6 §.a
uppgår f.n. till 2.700 kr 19 § ABF.a

Om likvidationsgrunden upphört under ärendets handläggning hos
PRV skall beslut likvidation inte meddelas.om

Genomförandet likvidationen och bolagets upplösningav

När bolagsstämman har fattat beslut likvidation skall dettaom genom
försorg anmälas tillstämmans PRV, skallgenast genast utsesom en

eller flera likvidatorer. domstolNär eller PRV beslutar bolagetatten
skall träda i likvidation, skall eller flera likvidatorer samtidigt utses.en
Likvidatorema träder styrelsensi och verkställande direktörs ställe och
har i uppgift genomföra likvidationen 13 kap. 7 §.att

Bestämmelserna styrelse och styrelseledamöter i aktiebolags-om
lagen och tillämplig lag årsredovisning gäller frågaiävenom om
likvidator, inte följer likvidationsbestämmelsema. Upp-annatom av
drag revisor upphör inte bolaget träder likvidation.iatt attvara genom
Bestämmelserna i kap. tillämpas10 under likvidation.

När bolaget i likvidation skall styrelsen och verkställandeträtt
direktör redovisning för förvaltningsin bolagetsgenast avge av ange-
lägenheter under den tid, för vilken redovisningshandlingar förutinte
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fram påskall läggasRedovisningenbolagsstämma.har lagts fram på
§.ske 13 kap. 9det kanbolagsstämma så snart

okända borge-bolagetssöka kallelse påskallLikvidatorema genast
känd ochförut inteinteFordringsägare,§. är13 kap. 10närer som

förlorat sinmånader, hartid rätt.heller anmäler sig inom en av sex
försäljning påkan skedetskall såLikvidatorema snart genom

förvandla bolagetslämpligteller påoffentlig auktion sättannat egen-
betalaför likvidationen,det behövsden måndom till i samtpengar,
förbehövsdetfår fortsättas,Bolagets rörelsebolagets skulder. enom
skäligtskall fåanställdaför deavveckling ellerändamålsenlig att

kap. §.anställning 13 11skaffarådrum för sigatt ny
årsredovisning,räkenskapsårförskall varjeLikvidatorema avge

godkännande 13 kap.förordinarie bolagsstämmafram påläggssom
§.12

inställelsedagenokända borgenärer ärkallelsen påden iNär utsatta
skiftaskall likvidatorernabetalda,skulder blivitkändaförbi och alla

bolags-såvida intemellan aktieägarna,tillgångarbolagets behållna
användasskallresterande behållningföreskriftinnehållerordningen att

för-eller intetvistigskuld§.kap. 13 Om13 ärpå något sättannat en
betalas, skallkanorsak inteellerfallen till betalning er-annanav

skifte skallVidskiftas.återstodeninnehållas ochmedelforderliga
förhållande till helaaktier ipå hansvad belöpererhållaaktieägare som

annorlunda.stadgarbolagsordningenbolaget, inteantalet aktier i om
det kanskall de såuppdrag,fullgjort sittSedan likvidatorerna snart

förvaltnings-förvaltningför sinslutredovisningske genomavge
skallBerättelsenhelhet.dess ävenlikvidationen irörandeberättelse

redo-fogasberättelsen skallVidskiftet.redogörelse förinnehålla en
redo-Berättelsen ochlikvidationstiden.för helavisningshandlingar

skall inomDessatill revisorerna.skall avlämnasvisningshandlingama
slutredovisningenrevisionsberättelsedäreftermånad överenavgeen

revisionsberättelsenEfter detlikvidationen.underoch förvaltningen
tillkalla aktieägarnaskall dessalikvidatorernaavlämnats till genast

§.kap. 14slutredovisningen 13för granskningbolagsstämma av
upplöst.bolagetslutredovisningframlagtlikvidatorerna ärNär

§.kap. 15för registrering 13skallAnmälan därom görasgenast

likvidationFortsatt

talanellerupplösningefter dessför bolagettillgångOm omyppas
likvida-uppkommereller behovväcks bolaget sättannatmot av

skallAnmälan häromfortsättas.skall likvidationen genasttionsåtgärd,
§.13 kap. l6likvidatorerna för registreringgöras av
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Återupptagande verksamhetenav

bolagetHar likvidationi på grund bolagsstämmansträtt beslut eller,av
vid bristande täckning för aktiekapitalet, på grund beslut, kanrättensav

sedan revisorernastämman avgivit yttrande besluta likvidationenatt
skall upphöra och bolagets verksamhet åtempptas. Sådant beslut får
dock inte fattas, likvidationsanledning på grund aktiebolagslagenom av
eller bolagsordningen föreligger eller bolagets kapital beräknategetom
enligt vad kontrollbalansräkning inte uppgår till detsagtssom ovan om
registrerade aktiekapitalet eller utskiftning 13 kap. 17 §.ägtom rum

Upplösning bolag avförande aktiebolagsregistretav genom ur

Om någon anmälan rörande bolaget inte kommit tillin underPRV de
tio åren, skall på lämpligtPRV undersöka huruvidasenaste bolagetsätt
upphört med verksamhet.sin Om myndigheten därvid fårinte upplys-
ningar bolaget fortfarande består, skall det avförasatt registretom ur
och därmed upplöst kap.13 18 §.är

Konkurs och med överskottutan

Om aktiebolag försatt i konkurs och denna avslutasär överskott,utan är
bolaget upplöst konkursen avslutas. Finns detnär överskott kon-i
kursen, skall bolagsstämman inom månad från det konkursenen
avslutades besluta bolaget skall träda likvidation.i Fattas inteatt något
sådant beslut kan PRV förordna bolaget skall träda likvidationi 13att
kap. §.19
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och vissa utländskabolagsrätt3 EG:s

rättsordningar

lagstiftningen påverkas iaktiebolagsrättsliga i EuropaDen stor ut-
bolagsrättsliga regel-harmonisera detsträckning EU:s strävan attav

underHarrnoniseringsarbetet påbörjades 1960-verket inom unionen.
blivit allt omfattande. hartalet och successivt Dethar mer genom

inkludera allt flerockså kommittillkomsten medlemsstater attav nya
länder.

ålägger medlems-sker med hjälp direktivHarrnoniseringen somav
bolagsrättsliga lagstiftning till direktivenssindelsstaterna att anpassa

lagstiftningensådana framtida ändringarkrav, dels underlåta attav
uppfylls.dessa längrekrav inte

behandlar före-aktiebolagslagen kommittén ide delarFör somav
77/91/EEG68/151/EEG och andraförstavarande betänkande är

kommitténshar utförligt redovisats ibolagsdirektivet intresse. Dessaav
och SOU 1992:83.Aktiebolagslagen EGbetänkande

framställningenrättsordningar koncentrerasutländskaSåvitt avser
nordiska länderna.till deregleringen i

Danmark1

nämligenbolagsformer personligtDanmark finns tvåI ägaransvar,utan
aktie-anpartsselskab. nuvarande lagenaktieselskab och Den om

samarbetenordisktaf tillkom iselskaber, 13. juni 1973,lov 370nr.
l970-talet.och börjanunder slutet Den1960- överensstämmeravav

Bolagsforrnenaktiebolagslagen.med den svenskadärför delari stora
inträde isamband med Danmarks i EGtillskapades ianpartsselskab

anpartsselskaberlänge lagenbörjan l970-talet och reglerades i omav
anpartssel-genomgripande revideringaf Efter13. juni 1973. aven
aflov 22. majbestämmelserna i 378skabsreglema finns numera nr.

1996.
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3.1.1 Aktieselskab

3.1.1.1 Tillsättande och entledigande styrelseledamöterav

Ett aktieselskab skall ha styrelse med minst ledamöter. Dessatreen
väljs bolagsstämman, det inte bolagsordningen framgår attav om av
styrelsen skall väljas representantskapef eller den delvis skallattav

på Majoriteten styrelsens ledamötersätt. skallutses alltidannat av
väljas stämman.av

likhetI med vad fallet i svenskt aktiebolag gäller förär ett ettsom
aktieselskab uppdraget styrelseledamot gäller för den tidatt som som

bolagsordningeni och uppdraget fårinte omfatta fyraatt änanges mer
räkenskapsår.

Ledamot styrelsen i aktieselskab kan helst skiljas frånett närav som
sitt uppdrag den valt eller honom.utsettav som

Styrelseledamot kan också helst avgå på begäran.när som egen
Meddelande därom skall lämnas till styrelsen och, han påutsettsom

till densätt än honom. Sedanstämman, ledamotenannat utsettav som
underrättat styrelsen sin avgång han befriad från sinaom anses
skyldigheter bolaget.gentemot

Styrelsen skall till aktiebolagsregistret för registrering anmäla att
ledamoten entledigats eller avgått på begäran. Meddelar leda-egen en

registret han avgått och han förgäves försökt förmåmot styrelsenatt att
anmäla detta till registret, registreras avgångenatt normalt på basis av

dessa uppgifter.
Upphör uppdrag styrelseledamot förtid och finnsi detett som en

suppleant, så träder denne i styrelseledamotens ställe. det finnsOm inte
någon suppleant kan träda in, skall övriga styrelseledamöter vidtasom
åtgärder för styrelse skall för den återstående mandat-att utsesen ny
tiden. Skall styrelseledamoten väljas bolagsstämman gäller, i likhetav
med vad fallet enligt den svenska lagen, valet fårär anstå tillattsom

ordinarie vid vilkennästa styrelseval förrättas,stämma styrelsen ärom
beslutför med kvarstående ledamöter och suppleanter.

3.1.1.2 Likvidation

aktieselskabEtt kan upplösas likvidation, konkurs, fusion ellergenom
fission. likhet medI den svenska lagen skiljer den danska lagen om
aktieselskaber mellan frivillig likvidation och tvångslikvidation.
Tvångslikvidation kan aktualiseras bolaget saknar styrelse ellerom
revisor eller inte till Erhvervs- Selskabsstyrelsen föreskriveninomog
tid inkommit med årsredovisning. Tvångslikvidation kan också komma
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representerande tiondelmajoritetsmissbruk,fråga vidi ägare avenom
det.aktiekapitalet lqäver

tvångslikvidationbestämmelseraktiebolagslagenssvenskaDen om
delvis sinhar endastför aktiekapitalettäckningvid bristande mot-

bolagsdirektivetsandraTill följd detaktieselskabslagen.svarighet i av
hälftenför styrelsen,handlingspliktföreskrivs i lagenkrav om aven

styrelsen inomankommer då pågått förlorat. Detaktiekapitalet att sex
dels lämnavid dennaochsammankalla bolagsstämmamånader atten

åtgärder bördels föreslåekonomi,för bolagetsredogörelse somen
sanktioneradBestämmelsen intebolaget.likvideravidtagas, ärattt.ex.

generellt åvilarskadeståndsansvardetpå sätt änannat somgenom
styrelsens ledamöter.

fattas bolagsstämman.aktieselskablikvidationBeslut ett avavom
giltigtbeslutethuvudregelnlikvidationfrivillig ärbeslutFör är attom

ochtredjedelar de avgivnamed två rösternadet biträtts ägare avavom
påFöreliggerföreträdda aktierna.de påtredjedelartvå stämmanav

beslutSelskabsstyrelsensErhvervs-bestämmelse i lag,grund ogav
bolaget,likviderabolagsordningen skyldighet ärföreskrift ieller att

hälftenmeddet biträttsgiltigtbeslut änägarestämmans avmeravom
de avgivna rösterna.

ellerbolagsstämmanlikvidationsbeslutettillanslutningI utser en
Aktieägaregenomföra likvidationen.uppgiftmedflera likvidatorer att

med-aktiekapitalet harfjärdedelrepresenterande rätt att utse enaven
lik-valdaden eller demedtillsammanslikvidator stämmanatt av

likvidationen.genomföravidatorema
därtillskyldighetfattaslikvidation intebeslutOm trots attom

likvidationbeslutarbolagsstämmanföreligger eller utan attomom
Selskabs-anmodan Erhvervs-påskallvälja likvidator, rätten ogav

likvidationen.genomförastyrelsen
meddelarstyrelsesaknarfallet bolagetsärskilt gällerVad att

veckorfyra inomnormalt fristSelskabsstyrelsenErhvervs- omenog
ibolageteller anmälastyrelse trättharvilken bolaget attatt utse ny

anmodamyndigheten kommerlikvidation, vid attäventyr att annars
genomföra likvidation.rätten att en

ställe underoch direktionensträder i styrelsensLikvidatorerna
bolagetsbehåller ställningsinlikvidationen. Bolagsstämman som

följer lik-inskränkningarmed debeslutandehögsta avsomorgan, men
lik-uppdrag upphör inteRevisorsvidationsbestämmelsema. genom

vidationen.
likvidatorlikvidation skallaktieselskab i upprättaNär trättett en

fastställda årsredo-från denför tidenresultatredovisning senast
sist-balansräkninglikvidationsutbrottetfram tillvisningen samt peren

hållas tillgängligochskall reviderasRedovisningennämnda tidpunkt.
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för och fordringsägareaktieägare hos bolaget sändas tillinsamt
Selskabsstyrelsen.Erhvervs- og

Likvidator skall utfärda kallelse på bolagets fordringsägare,genast
månader anmälainom sina krav på bolaget. prekluderarFristenatt tre

fordringarinte gällande, har betydelse så till vida,rätten göraatt men
skifte får ske dessförinnan.inte Anmärker likvidatom be-att mot en

vakad fordran har borgenären månader på få frågansig prövadtre att
Fordringar bevakats efter det boet "optaget tillrätten. ärattav som

slutning" kan gällande endast i icke utskiftade tillgångar.göras
Sedan bolagets skulder betalats, tremånadersfristen gått till ända och

eventuella tvistigheter lösts, skall behållningen skiftas mellan aktie-
Likvidatorema skall därefter lämna slutredovisning för sinägarna. en

förvaltning till bolagsstämman och, efter godkännandestämmans
därav, anmäla till Erhvervs- Selskabsstyrelsen bolaget upplöst.ärattog

Finner likvidator tillgångarna förslårinte till betalning skul-att av
derna kallaskall han till bolagsstämma för beslut konkursansökan.om

insolvent bolag får upplösasEtt inte likvidation.genom
likhet med vad fallet enligtI den svenska lagen finns ocksåärsom

enligt den danska lagen möjlighet fortsätta likvidationen, detatten om
efter upplösningbolagets framkommer ytterligare tillgångar i bolaget
eller det finns behov därav.i övrigt Beslut fortsatt likvidation fattasom

rätten.av
beslutat likvidation,Har kan vid be-stämman stämmaom en ny

slutas likvidationen skall upphöra och bolagets verksamhet åter-att
förutsättning för så skall kunnaEn ske lagens krav påupptas. är,att att

aktiekapitalets storlekminsta uppfyllt och bolaget ned sittär sätteratt
aktiekapital detså till fullo bolagets nettotillgångar.att motsvaras av

Även vid domstol pågående tvångslikvidationstörfarande skallett
avbrytas bolaget inom månader från förfarandets påkallandetreom
inkommer med anmälan verksamheten skall återupptas. Tillattom
anmälan skall fogas dels stämmoprotokoll vilket skall framgåett attav

beslutat verksamheten skall återupptas, valt styrelse ochstämman att
beslutatrevisor och eventuell ökning eller nedsättning aktie-om av

kapitalet, dels frånintyg revisor bolagets kapital minstett att eget mot-
aktiekapitalet vid tidpunkten för och eventuella lånstämman attsvarar

till aktieägare betalats tillbaka. Till anmälan skall fogasockså samtliga
årsredovisningar inte tidigare in till Erhvervs- Selskabs-säntssom og
styrelsen. ytterligare förutsättningEn för dettapå kunna avbrytasättatt

pågående tvångslikvidation bolaget under de feminteär, att senasteen
åren föremål forvarit tvångslikvidation.
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Anpartsselskabl

Tillsättande och entledigande styrelseledamöter3.1.2.1 av

direktion eller styrelse eller såvälanpartsselskab ledsEtt avav en en en
ledningsorgan, direk-direktion styrelse. bolaget endastHar ettsom en

ledningsuppgifter.styrelse, så det samtliga Hartion eller utövar organet
ledningsorganet medbolaget så styrelsen dettvå är överstaorgan,

och osedvanlig medan direk-för frågor betydelsestörre art,ansvar av
verksamheten. det fallför ledningen den dagligationen Försvarar av

det omfattas lagens bestämmelserbolaget sådan storlekär att av omav
anställda styrelse obligatoriskt led-för destyrelserepresentation är ett

ningsorgan.
bestämmelserinnehåller inte några hurAnpartselskabslagen om

skall ankommer på delägarnastyrelse eller direktion Det attutses.
reglera detta i bolagsordningen.

entlediga styrelseledamot iBeträffande möjligheten att ett anparts-
förtid avgå från uppdragför sådan ledamot i sittselskab och rätten att
aktieselskaber.frågahänvisas till vad isagts omsom ovan

3.1.2.2 Likvidation

anpartsselskaber iReglerna likvidation överensstämmer storom av
aktieselskaber. skalllikvidation Härutsträckning med reglerna om av

regelverketendast två skillnader i noteras.
handlingsplikt vid bristandeförsta skillnaden gäller styrelsensDen

för anpartsselskaber på dennatäckning för aktiekapitalet. Reglerna är
Medan styrelsens hand-reglerna för aktieselskaber.punkt strängare en

då hälften aktiekapitalet gåttlingsplikt aktieselskab inträderi ett av
redananpartsselskabförlorat, uppkommer denna skyldighet i närett

förlorat.anpartskapitalet, gåttmotsvarande kapital,40 procent av
underkastad långtgåendeanpartsselskab ocksåStyrelsen i ärett mer

till med situationen. Detkrav på åtgärder för komma rättaatt an-
månader sammankallasålunda styrelsen inomkommer på att sex en

fullföreslå åtgärder för åstadkommabolagsstämma och vid denna att
föreslå bolaget skall itäckning anpartskapitalet eller attattav

åtgärder för komma tilllikvidation. Skulle inte beslutastämman attom
genomföra åtgärdermed kapitalbristen eller dessa inominterätta en av

regel fyraErhvervs- Selskabsstyrelsen fastställd tidsfrist somog
bolaget. Bolagetveckor kan myndigheten besluta upplösningom av

kan längre tidsfrist under vilken saneringdock beviljas en aven
intjänadebolagets finansiella får ske med bolaget successivtsituation i

aktieselskab sanktionerasmedel. likhet med vad fallet förI ärsom
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handlingsplikt i nämnda hänseenden inte påstyrelsens sätt änannatnu
skadeståndsansvar generellt åvilar styrelsens ledamöter.det somgenom

anpartsselskaberskillnaden mellan aktieselskaber ochandraDen
möjlighet till för-sammanhang kan gäller dendettai ettnoterassom

lagenför upplösning anpartsselskab infördes ienklat förfarande somav
däromsamtliga anpartshavareden januari 1997. Om1 är överensper

upplösas de tillsammanskan anpartsselskab attett avger engenom
all bolagets gäldförklaring till Erhvervs- Selskabsstyrelsen ärattog

tillskall myndighetenbolaget upplöst. Anmälanbetald och aratt vara
från undertecknandet och åtföljas intygveckorhanda inom två ettav

har några krav påfrån och skattemyndigheterna dessa intetull- att
anpartshavamaupplösts häftarbolaget. Sedan bolaget på detta sätt

undertecknandet.förelåg vid tidpunkten förpersonligen for gäld som
lagenfördelas bland anpartshavama,Eventuellt överskott skall men ger

skall till.regler hur dettainga närmare om

3.2 Norge

personligtbolagsformtraditionellt funnits endastharI Norge utanen
aksjeselskaper.aksjeselskap, reglerad lov 4 juni 1976iägaransvar, om

lagstittningssamarbetetför det nordiskatillkom inomLagen ramen
inträdetill il970-talet. anslutning Norgesunder och början I1960- av

Samarbetsområdet påbörjadesEkonomiskadet Europeiska en
framlettaksjeselkapslagen, så småningomomfattande översyn somav

personligtfinns två bolagsforrnertill det i dagi Norge ägar-utanatt
allmennaksjeselskaper.aksjeselskaper ochansvar,

allmennaksjeselskaperAksjeselskaper och3.2.1

1997lov aksjeselskaper 13. juniAksjeselskaper, regleras i avsom om
medel-bolagsform för små ochförsta hand avseddi44 är att vara ennr

allmennaksjesel-begränsad ägarkrets, medanföretag medstora en
lov allmennaksjeselskaper 13. juni 1997skaper, regleras i avomsom

ochavsedd för företag medförsta hand45 i är större storennr
bolagsforrnemaprincipiella skiljelinjen mellanväxlande ägarkrets. Den

kapitalanskaffning.till allmänheten förbestäms vända sigrätten attav
tillkommer aksjeselskaper.allmennaksjeselskaper inteDen rätten men

milj. NKR,Allmennaksjeselskaper skall ha aktiekapital minst 1ett om
för 100.000 NKR.medan motsvarande kapitallcrav aksjeselskaper är

styrelseledamöterReglerna tillsättande och entledigande avom
ochför aksjeselskaperliksom likvidation i det identiskaär närmasteom



utländskaSOU 1999:36 bolagsrätt och rättsordningarEGxs 67vissa

behandlas därför under rubrikallmennaksjeselskaper. De gemensam
nedan.

I
Tillsättande och entledigande styrelseledamöter3.2.1 av

aksjeselskap skall huvudregel ha styrelse medEtt minst tresom en
ledamöter. bolagets aktiekapital mindre milj. fårOm 3 NKRär än an-
talet styrelseledamöter färre allmennaksjeselkap skallIän tre. ettvara
styrelsen alltid ha minst ledamöter.tre

Styrelsens ledamöter väljs bolagsstämman, inte annatav om
föreskrivs bolagsordningen. tillåtet styrelsen elleri Det inteär att ge en-
skild styrelseledamot styrelseledamöter.rätt utseatt

styrelseledamot gäller förUppdraget två år, inte annatsom om an-
bolagsordningen. bolagsordningen får längrei I integes anges en

mandatperiod fyra Uppdraget upphör vidår. slutet den ordinarieän av
bolagsstämma hålls under mandatperiodens sista år.som

uppdrag styrelseledamot upphör förtid,Ett i styrelse-som om
ledamoten eller den honom anmäler uppdraget skallutsett attsom
upphöra. styrelseledamot vill avgå, skall han lämna styrelsenOm en
och den valt honom rimelig forhåndsvarsel därom.som

3.2. 1 Likvidation

likhetI med vad i fråga den svenska och danskasagtssom ovan om
lagstiftningen skiljer den norska regleringen mellan frivillig likvidation
och tvångslikvidation. kan komma fråga bolaget saknarDet isenare om
styrelse, verkställande ledning eller revisor eller inte till Räkenskaps-

föreskrivenregistret inom tid inkommit med årsredovisning. Tvångslik-
vidation kan också aktualiseras vid majoritetsmissbruk, något som
enligt den norska lagen kan ske på begäran enskild aktieägare.av en

såväl aksjeselskaper allmennaksjeselskaperFör gäller bola-attsom
dels skall ha aktiekapital uppgår till visst i lagen angivetget ett ettsom

minimibelopp se ovan, dels skall ha kapital vid varjeett eget som
tidpunkt försvarligt med hänsyn till risken och omfattningenär av
bolagets verksamhet.

det kanOm bolagets kapital lägre vad krävsantas att är äneget som
för den bedrivna verksamheten, skall styrelsen föreslå stämman
lämpliga åtgärder för bolaget "försvarligt" kapital. Det-att ett egetge

gäller det kan det kapitalet mindreantas att motsvararsamma om egna
hälften aktiekapitalet eller mindre balans-tioän än procentav av

omslutningen. Om styrelsen inte finner det meningsfullt föreslåatt
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åtgärder för komma till med underkapitaliseringen ellernågra rättaatt
åtgärder låter genomföras, skall styrelsen föreslåsådana inte sig attom

likvideras. Bestämmelsen sanktioneras skadeståndsreglemabolaget av
för styrelsens ledamöter.

Beslut frivillig likvidation fattas bolagsstämman. Beslutet äravom
med tredjedelar deregel giltigt det biträtts tvåägaresom om av av

företräddaoch tredjedelar det påavgivna två stämmanrösterna av
for tvångslikvidation kan beslutet fattasaktiekapitalet. Föreligger grund

med enkel majoritet.
eller allmennaksjeselskap ombesörjsLikvidation aksje-ett av enav

denavvecklingsstyrelse, bolagsstämman och träder is.k. utsessom av
verkställande ledningens ställe. Avvecklings-gamla styrelsens och

uppsägningstidstyrelsen obestämd tid och med påpå treutses en
tillämpas lagens styrelseregler, liksom reglernamånader. övrigtI om

avvecklingsstyrelsen.för de anställda, pårepresentation även
femtedel aktie-begäran aktieägarePå representerar en avav som

för besluta densärskilda skäl talar detta,kapitalet kan rätten, attom
Avvecklingen bolaget sker då enligtskall genomföra likvidationen. av

reglerna den norska konkurslagen.i
behåller bolagsstämman sin ställningUnder likvidationen som

inskränkningar beslutanderättenbeslutsorgan med de ibolagets översta
upphörlikvidationsbestämmelsema. Revisorsuppdragkan följasom av

likvidationen.inte till följd av
avvecklingsstyrelsenlikvidation skallbolaget iNär upprättaträtt en

egendom och balansförteckning bolagets göraöver somupp en
avvecklingen. skall därefter utfärda kallelse påutgångspunkt för Den

månader anmäla krav påfordringsägare, inom två sinabolagets att
bolaget.

skuldernatillgångar omvandlats till kontanter,Sedan bolagets
skiftastill ända, skall behållningentvåmånadersfristen gåttbetalats och

får uttrycklig be-Skifte sakvärden enligtmellan aktieägarna. enav
aktieägare därom. Lik-ske endast samtligastämmelse är överensom

för-avlämna slutredovisning för sinskall däreftervidatorema en
och efter godkännande däravtill bolagsstämmanvaltning stämmans

bolaget upplöst.anmäla till Företagsregistret äratt
ytterligare tillgångarefter bolagets upplösning framkommerdetOm

eller,utskifta dessa efterskottsvisbolaget, skall avvecklingsstyrelseni
till välgörande,det olämpligt, använda detbeloppet så litetär ärattom

ändamål.humanitära eller miljömässiga
grund bolaget saknar styrelse,tvångslikvidation påBeslut attavom

efter anmälan frånledning eller fattasverkställande revisor rättenav
likvidationsskyldigtbolagetgällerFöretagsregistret. Detsamma ärom

bestämmelse eller föreskrift bolagsordningen,enligt i lag i stäm-men
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likvidation påBeslutlikvidation.fatta beslutunderlåter att omomman
medtid inkommit års-föreskrivenbolaget inte inomgrund attav

Räkenskapsregistret.frånefter anmälanfattasredovisning rättenav

Finland3.3

personligtbolagsformendast ägaransvar,Finland finnsI utanen
lag aktie-aktiebolagslagen,finländskanuvarandeaktiebolaget. Den om
och börjanunder 1960-nordiskt samarbetetillkom ibolag 734/78, av

svenskamed denutsträckningi1970-talet. Lagen överensstämmer stor
aktiebolagslagen.

aktiebolagpublikaochPrivata3.3.1

årAktiebolagskommissionenden s.k.betänkande frånPå basis ettav
presenteradfyra årochKommittébetänkande 1992:321992 senareen

riksdagenfinländskabeslutade den89/96prop.proposition om-om
ändringarna,Syftet medaktiebolagslagen.ifattande ändringar som

tilllagen EG:sbl.a.september 1997,trädde kraft den 1i att anpassavar
bolagsdirektiv.

Finland pådet ibestämmelserna innebär sättDe att somsammanya
ochprivataaktiebolag,kategorierfinns tvåi Sverige avnumera

50.000minstaktiebolagAktiekapitalet skall i privatapublika. vara
FMK.500.000aktiebolag minstpublikaoch iFMK

styrelseleda-entledigandeochtillsättandeBestämmelserna avom
motsvarandemedibolag överensi privata settstämmer stortmöter

aktiebolagpublikaochPrivatapublika bolag.förbestämmelser
nedan.rubrikdärför underbehandlas gemensam

styrelseledamöterentledigandeochTillsättande3.3.1.1 av

ledamöter.styrelse med minstskall haaktiebolagfinländskt treEtt en
får styrelsen500.000 FMKaktiekapital lägrebolagets änOm är

skall det dessutomfallsåfärre ledamöter. Iemellertid bestå än treav
styrelsen.suppleant ifinnas minst en

emellertidfårbolagsordningenbolagsstämman. IStyrelsen väljs av
tillsättas iskallledamöternahälftenmindreföreskrivas änatt annanav
skall lämnastyrelseledamöterväljas tillskallordning. ettDe som

detill uppdraget innansamtyckeoch undertecknat,skriftligt, daterat
möjlig-atte1iminerabestämmelsemed sistnämndaSyftetblir valda. är
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heterna till sådana i registerpraxis uppdagade missbruk innebär attsom
bolagsledningen anmäls bestå vilka käntinte till deattav personer,
blivit invalda prop. 89/96 107.s.

Mandatperioden för styrelseledamot skall bolagsordningenianges
och bestämmas den löperså under den fjärde räkenskaps-att ut senast
perioden efter valet, vid slutetantingen den bolagsstämma där nyvalav
förrättas eller i slutet räkenskapsperioden.av

styrelseledamot kan avgå mandatperioden ända.En innan tillär
Anmälan avgång skall till styrelsen och, ledamoten integöras ärom om
vald denbolagsstämman, till har honom. Avgångs-utsettav som
anmälan skall dateras och underteclmas. styrelseledamot kan ocksåEn

helst skiljas från uppdrag den har tillsattsitt honom.när som av som
Upphör uppdrag styrelseledamot förtid och finns detiett som en

suppleant, så träder denne i styrelseledamotens ställe. det finnsOm inte
någon suppleant kan träda in, skall styrelseledamöter tillövrigasom se

ledamot väljs för den återstående mandattiden. Skall styrelse-att en ny
ledamoten bolagsstämman, får valetväljas anstå till ordinarienästaav

vid vilken styrelseval förrättas, beslutförstyrelsen medstämma ärom
kvarstående och suppleanter.ledamöter

styrelseledamot vid bolagetOm sin avgång har skäl att anta atten
längre har några andra styrelseledamöter, han skyldiginte är att sam-

mankalla bolagsstämma för välja skyldig-styrelse. Dennaatten en ny
het sanktionerad på lagens skadestånds-inteär sätt änannat genom
regler.

Likvidation3.3.1

finländska aktiebolagslagens harDen bestämmelser likvidationom
likheter med regleringen nordiska särskilt Sverige.i övriga länder,stora

Även Finland kan frivillig likvi-i likvidationsinstitutet indelas i
dation, bolagsstämman fritt kan besluta tvångslikvidation,ochsom om

förordna förkan bl.a. det fall bolaget salmar behörigrättenvarom
styrelse eller verkställande direktör eller föreskriven tidinte inom in-
kommit med bokslutshandlingar till registreringsmyndigheten. An-
mälan ansökaneller till domstol tvångslikvidation kan görasom av
registreringsmyndigheten, styrelsen, verkställandestyrelseledamot,
direktören eller aktieägare. Ansökan grundtvångslikvidation påom av

bolaget saknar styrelse eller verkställande direktör kan ocksåatt göras
borgenär eller kan beroende harbolageträtt attav annan vars vara av

behörig styrelse eller verkställande direktör. Tvångslikvidation kan
också komma fråga vid maktmissbruk.i Talan sådan likvidationom
kan i Finland föras enskild aktieägare.av
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likvidation fattas huvudregelBeslut bolagsstämman. Be-om som av
slutet biträttsgiltigt det med två tredjedelar deär ägareom av av av-
givna och två tredjedelar de vid företrädda aktier-rösterna stämmanav

det bolaget finns aktier olika slag medförOm i rösträtt,na. av som
krävs också beslutet biträtts aktieägare med minst två tredjedelaratt av

Ärföreträdda aktiernade vid inom aktieslag. bolagetvarjestämmanav
likvidationspliktigt enligt bestämmelse i aktiebolagslagen eller en
föreskrift bolagsordningen, beslut giltigt deti biträttsär stämmans om

hälften demed avgivnaägare än rösterna.av mer av
styrelsen anledning bolagetsHar kapital mindreäratt anta att eget

hälften aktiekapitalet, skall styrelsen dröjsmålän upprättautanav en
balansräkning för reda bolagets ekonomiska ställning. Styrkeratt ut
balansräkningen styrelsens antagande, skall styrelsen dröjsmål låtautan
revisorerna granska densamma och sammankalla bolagsstämma fören

behandla frågan bolaget skall träda likvidation.i skallStämmanatt om
hållas månader från det balansräkningeninom två upprättades.

Bolaget skall träda likvidation,i inte bolagsstämma,om en ny som
hålls tolv månader efter den nämnda godkännersenast stämmannyss

bolagets granskad balansräkningrevisorer bolagetsvisar atten av som
kapital till hälftenuppgår minst aktiekapitalet. Omeget stämmanav

inte fattar beslut likvidation, skall styrelsen ansöka därom hosom
Ansökan kan revisor och aktieägare medrätten. göras även av av en

tiondel aktierna i bolaget.av
Till skillnad från falletvad enligt den svenska lagen dessaär ärsom

bestämmelser den finländska lageni inte sanktionerade med något per-
sonligt betalningsansvar, med de sedvanliga skadeståndsreglema iutan
lagen.

bolagsstämma eller domstol fattarNär beslut likvidation, skallom
samtidigt eller flera likvidatorer, träder i styrelsens ochutses en som
den verkställande direktörens ställe och har genomföra likvida-att
tionen.

Bolagsstämman behåller ställningsin högsta beslutandesom organ
under likvidationen med de inskränkningar kan följa bolagetattsom av
skall likvideras.

kvarstår uppdrag underRevisor i sitt likvidationen.
När bolaget har likvidation skalli styrelsen och verkställandeträtt

direktören dröjsmål bokslut och koncembokslut för denupprättautan
tid före likvidationens inträdande, för vilken bokslut inte har lagtsännu
fram på Bokslutet skall så möjligt läggas fram påstämma. snart som
bolagsstämma.

Likvidatorema skall så möjligt anmäla likvidations-snart som
beslutet för registrering och söka offentlig bolagetsstämning på borge-
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till skulderna betalasegendom skall förvandlasBolagetsnärer. pengar,
skiftas till aktieägarna.kvarvarande tillgångaroch ut

skalltill betalning skulderna,förslårbolagets tillgångar inteOm av
egendom till konkurs.bolagetsavträdalikvidator

uppdrag skall hanfullgjort sittlikvidator upprättaSedan en
Bolagetför bolagsstämman.framlägga densammaochslutredovisning

upplöst.dåanses
täckandeförslår tilltillgångarlikvidation intebolag iHar ett avsom

för-likvidatoremaanmälanskall pålikvidationskostnadema, rätten av
bolaget upplöst.och förklaraskall upphöralikvidationenordna att

tillfallaskallBolagets tillgångar staten.
talantillgångar eller väcksupplösningbolagetsefter motYppas nya

skall likvida-likvidationsåtgärder,skälerfordrasbolaget eller annatav
fortsätta.tionen

beslutgrund bolagsstämmanslikvidation påibolagetHar trätt av
be-grundaktiekapitalet, påtäckningbristande rättenseller, vid avav

yttrande beslutaavgivitsedan revisorernaslut, attkan stämman
Sådantfoitsättas.verksamhetoch bolagetsskall upphöralikvidationen

grund aktie-likvidationsanledning påfattas,beslut får dock inte avom
bolagetsföreligger ellerbolagsordningenbolagslagen eller egetom

attutskiftningefter detaktiekapitalethälften ägtmindrekapital änär av
fördet behövsbolagsstämman,uttryckligen attlagenI sägs att omrum.

änd-beslutafårverksamheten,och fortsättaavsluta likvidationen om
options-emissionaktiekapitalet,ökningbolagsordningen,ring avavav
och s.k.konvertibla skuldebrevupptagande lån moträtter samt avom

kapitallån.
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övervägandenKommitténs4

bolagStyrelselösa4.1

Inledningl

ochrättigheterförvärvakanjuridiskaktiebolagEtt är person somen
hos PRV.blivit registreratbolaget harskyldigheter såikläda sig snart

fysiskaaktiebolagetmåstejuridiskSom personeragera genomperson
skydd såväl för aktieägarnaTillhandlar på bolagets vägnar. somsom

aktiebolagslagenharmed bolaget iförbindelseträder iför dem som
skall fattas ibeslutreglerar hurdetaljbestämmelser iupptagits som

olika situationer.företräda bolaget iharbolaget och rätt attvem som
ochnyligenharledningsorganisationAktiebolagets översetts nya

behandlaslagenår 1999. Isedan ingångenbestämmelser gäller nu-av
verkställandestyrelse,bolagsstämma,nämligenfem bolagsorgan,mera

Kompetensfördelningenlekmannarevisor.ochdirektör revisorsamt
på följandekorthet beskrivaskan sätt.bolagsorganen imellan de olika

beslutandehandöverordnade, i sistadetBolagsstämman organet.är
Finnsangelägenheter.bolagetsförvaltningenhandStyrelsen har avom

löpandedenne dendirektör handharverkställandedet bolageti en
styrelsen.påankommerförvaltningen i övrigtmedanförvaltningen

verkställandestyrelsens ochgranskauppgifthar tillRevisorn att
räkenskaper.och bolagetsförvaltningdirektörens

skall förstyrelse,alltså finnasdetalla aktiebolagI svararsomen
angelägenheter.bolagetsoch förvaltningenorganisationbolagets av

organisationtill bolagetsstyrelsen skall ärbl.a. ut-imebärDet attatt se
ekono-och bolagetsmedelsförvaltningenbokföringen,formad så att
Styrel-betryggandekontrolleras påövrigt sätt.förhållanden imiska ett

moderbolag,bolagetbolagets och,skall fortlöpande bedöma äromsen
ekonomiska situation.koncernens

för bolagetsövergripandebara detstyrelsen har inteMen ansvaret
företräderockså styrelsenförvaltning.och Detorganzsation är som

verkställandeStyrelsen kantecknar dess firma.utåt ochbolaget utse
rättshandlingar påkan företasärskild firmatecknaredirektör och som
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bolagets harMen det inte skettvägnar. det bara styrelsenär ärsom
behörig firmatecknare.

Det tydligt det skaparär problem för bolagetsatt borgenärerstora
det inte finns någon styrelse kan företräda bolaget. Denom som som

vill föra talan bolaget måste kunna få ansökanmot stämningen om
delgiven med detta och det sker normalt handlingenatt över-genom
lämnas till någon ledamot styrelsen. Om sådant försök tillettav
delgivning med aktiebolag har misslyckats eller delgivningstörsökett
bedöms utsiktslösa och det inte olämpligt med hänsynär tillsom
omständigheterna, får enligt bestämmelser delgivning skenya genom

myndigheten sänder handlingen medatt till aktiebolaget och minstpost
dag skickar meddelande handlingen harett att säntsen senare om

särskild delgivning med aktiebolag. Handlingen och meddelandet
skall skickas till den postadress registrerad för bolagetär isom
aktiebolagsregistret.

Även det sistnämnda bestämmelser för detom genom mestanumera
praktiskt möjligt delgeär aktiebolag ansökanatt ett stämningen om

eller meddelande det för bolagsborgenäremaärannat angeläget detatt
finns någon kan företräda bolaget och exempelvis träffasom en
uppgörelse aktiebolagslagenI finnsrätta.utom också sedan gammalt
bestämmelser bolagsstämma för kompletteringsvalextraom av
styrelseledamot, domstolsförordnande för styrelseledamotersättareom
och tvångslikvidation styrelselösa bolag. Rätt ansöka dom-attav om
stolsförordnande och tvångslikvidation har borgenär eller annan vars

kan beroenderätt det finns någon kan företrädaatt bolaget.vara av som
Som framgår de nämnda bestämmelserna problemet medärav

styrelselösa aktiebolag inte för lagstiftaren, Statsmaktemanytt tvärtom.
har också efter hand skärpt sin inställning och det regelverk finns isom
dag på många effektivt.är Samtidigtsätt tvingas konstatera attman nya
bestämmelser upphov till beteenden och bl.a. deatt ägnarger nya som
sig åt ekonomisk brottslighet fortlöpande sina metoder efteranpassar

lagstiftning. finnsDet därför vissa problem med styrelselösa bolagny
kvarstår också efter de bestämmelserna särskild delgivningsom nya om

med aktiebolag.
Det denna bakgrundär regeringensmot uppdrag kommittén att

föreslå åtgärder styrelselösa aktiebolag skallmot ses.

4.1 Problemet

Riksenheten ekonomisk brottslighet harmot i Bolags-rapporten
Översiktligplundring, kartläggning och förslag till åtgärder rapport

1996:1 uppgivit antal aktiebolagatt ett stort varje år plundras på
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sannolikt mycket värden. skerDet oseriösastora attgenom personer
köper aktiebolag, på samtliga eller huvuddelentöms sina till-som av
gångar. plundrade bolagenDe innehåller därefter regel enbartsom
skulder. förundersökningarDe sådan bolagsplundring ärsom avser som
regel mycket omfattande och svåra beroende på gärningsmännenatt
vidtagit åtgärder för försvåra polisens utredningsarbete och döljaatt
vilka i praktiken har haft det bestämmande inflytandet ipersoner som
bolagen.

Det förekommer sålunda aktiebolag köps för plundras.att Denatt
gamla styrelsen brukar avträda från sitt uppdrag i samband med köpet. I
regel köparen inte någon styrelse. I stället hanutser ny agerar genom en
bulvan, s.k. målvakt, har generalfullmakt företräda bolaget.atten som
När bolaget plundrats och förundersökning inleds finns det inte någon
styrelse kan redogöra för vad förekommit i bolaget.som som

En teknik för dölja vilka i sambandatt ageratannan personer som
med ekonomisk brottslighet låta det bolag skall plundras bytaär att som

och styrelse upprepade gånger.ägare När brottet fullbordat ochär
förundersökning inleds de bolagetssuttit i styrelse invänd-gör som
ningar de avgått innan oegentlighetema började och därför inteattom
känner till vad förekommit. Vanligen företes protokoll och andrasom
handlingar stöder sådan invändning, avgången intesom en men om
registrerats i aktiebolagsregistret kan det ibland finnas skäl miss-att
tänka handlingarna förfalskade elleratt är osanna.

Det tydligt vilseledande åtgärder det slagär haratt av som nu
beskrivits ställer polis och åklagare inför problem. Om aktie-stora
bolagsregistret alltid korrekt bild vilka suttit i styrelsengav en av som
för visst bolag vid tillfällevarje skulle det tveklöst underlätta arbetetett
med utreda ekonomisk brottslighet.att

Det emellertid inte bara eller främst polis och åklagare fårär som
problem bolag saknar styrelse. aktiebolagslagenI finns bestäm-ettom
melser personligt betalningsansvar för styrelseledamöterom som
fortsätter bolagets verksamhet bolaget saknar föreskriven täck-trots att
ning för aktiekapitalsitt eller försummar sända in bolagetsattsom
årsredovisning till PRV. Vidare finns bestämmelser skadestånds-om

för styrelseledamöter bl.a. bolagets borgenärer. Detgentemot äransvar
tydligt bolagsborgenär önskar vända sig styrelsen föratt moten som
betalning bolagets skuld eller utkräva skadestånd denna möterav en av
oväntade svårigheter han från aktiebolagsregistret får besked attom
bolaget saknar registrerad styrelse. Detsamma gäller om en
styrelseledamot vilken skadeståndstalan förs invänder hanmot att
avgått styrelsen deninnan skadeståndsgrundande handlingen före-ut

försummat anmäla saken till aktiebolagsregistret.togs attmen
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Som har de tidigare ofta påtalade svårigheternanämnts attovan
delge aktiebolag styrelsen inte fulltalig i utsträck-när är stornumera
ning avhjälpts reglerna särskild delgivning med aktiebolag.genom om

emellertid fortfarande räkna med det längre tidMan måste att tar att
delge styrelselöst bolag bolag med styrelse finnsänett ett som

aktiebolagsregistret. händer dessutom ibland,registrerad i Det t.ex.
skett med registrerad styrelseledamot, densedan delgivning atten

han vid tiden för delgivningen haderegistrerade påstår attpersonen
styrelsen.avgått ur

bolag registrerad behörigkomma till med saknarFör rättaatt som
möjlighet besluta bolaget skallstyrelse aktiebolagslagen PRV att attger

emellertid del bolag försökerträda likvidation. har visat sigi Det att en
kringgå likvidationsreglema. har sålunda förekommitDet ettatt

styrelsestyrelselöst bolag till aktiebolagsregistret anmält straxen ny
före enligt meddelat skulle fråganden dag då vad verketPRV avgöra

lilcvidationsfcirfarandet. Sålikvidation. har då tvingats avbrytaPRVom
har styrelsen avgåttsistnämnda beslut förelegat denPRV:ssnart nya

och bolaget stått registrerad styrelse.på nytt utan

rutiner4.1.2.1 PRV:s

aktiebolags-förs register samtliga aktiebolagHos PRV överett
aktiebolagfinns för närvarande drygt 260.000registret. I registret

publika bolag ochregistrerade, drygt 1.000 privata.är restenvarav
iantal ärenden ändringarVarje år hanterar PRV rörett stort som

ungefär 60.000bolagens styrelser. Under år handlade1998 PRV
sådana ärenden.

detfortlöpande de registrerade aktiebolagen harbevakarPRV att
och bolagsordningenantal styrelseledamöter aktiebolagslagensom

föreskriver ledamöterna uppfyller bosättnings- och behörig-och att
ledamöternashetskraven. kontrollerar sålunda bl.a.PRV SPARmot

ålder de och myndigheten får kännedom bl.a.innan registreras om
för dess-dödsfall och utflyttning riket detta register. PRVgenomur

självt de landsomfattande kon-registren iäröverutom personer som
kurs omständigheterrespektive underkastade näringsförbud. deAvär

har betydelse för styrelseledamots behörighet det bara beslutärsom en
förvaltare enligt föräldrabalken rutinmässigtinterättenav om som

till PRV.rapporteras
fårOm de nämnda registren eller på uppgiftPRV sättannatgenom

exempelvis styrelseledamot har avlidit, försatts konkursiattom en
eller fått näringsförbud avför det finnsledamoten registret. OmPRV ur

suppleant kan träda vidtar verket ytterligarein inte någonen som
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medbeslutförstyrelsenkansuppleantnågondet inteåtgärd. Finns vara
styrelsenregistretiantecknar PRVfall attsåledamöter. Ikvarvarande

registreringsbevisdepåockså införsAnteckningenfulltalig.inte är
börbolagetpåminnelse utseattutfärdas. Den utgör er-enomensom

bolagsstämma.ordinarievid nästasättare senast
tillgåttstyrelseledamöterantaletinnebäravgångenOm att ner

styrelseledamöterantaldethelaandelmindrehälften eller ännu aven
styrelsevalet,detsamband medfastställt i senastebolagsstämmansom

styrelse.beslutförsaknardåbolageteftersomingripa,måste PRV en
bolagettillpåminnelsesändermed PRVinledsIngripandet att en
förbehövsledamöter attså mångaanmaningmed att utse somen

inomtill PRVnyvaldaanmäla deochfulltaligbliskall sexstyrelsen
delgesintebehöverPåminnelsenABL.§kap. 6jfr 13veckor a

till bolagetsvanligmedsändsdentillräckligt postdet attbolaget ärutan
Under år 199736.l994/95:67prop.postadressanmälda s.senast

1998antal årMotsvarandepåminnelser.sådana1.182PRVutfärdade
672.var

före-tidenangivnadenåtgärder inomnågraintebolagetVidtar
sig ivilloch borgenärer yttraaktieägarebolagetlägger PRV samt som
vissinommyndighetentillyttrandeskriftligtmedinkommaärendet att

likvidationiförsättaskanbolagetupplysesföreläggandet att omtid. I
skallFöreläggandettid.angivenanmäls inomstyrelse intebehörig

kungörelse-ske påkan sätt ändet annatbolaget,delges genomom
ioch kungöras1970:428,delgivningslagen15-17enligtdelgivning

föremånaderfyraoch högsttvåminstTidningarInrikesochPost-
tiden.denutgången utsattaav

förpåminnelse attskickarPRVdeträckerfallflestade attI en
vidbolagförelägga attMöjlighetenrättelse.vidtaga attskallbolaget

saknadesstyrelsebehörigsigtvångslikvidation över attyttraäventyr av
under 1998.falloch 252år 1997fall under422utnyttjas ibarabehövde

1998 iunderoch 156under 1997276försattesbolagdessaAv
likvidation.

åtgärdertillFörslag4.1.3

lösaförbehövsåtgärder attvilkaskallKommittén överväga som
bolagen.styrelselösamed deproblemen

tillkommaförålagd överväga attkommittén är attmöjlighetEn som
deskärpastyrelseregistrerad är attsaknarheltbolagmedrätta som

åstad-tvådirektiven sätt attlikvidationsreglema. Inuvarande anges
tidsfristerdeförkortaDetskärpning. ärsådan att somkomma enaen

införaandraoch det1 är attlikvidationsförfarandetförgäller
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bestämmelser aktiebolag underatt ett viss längre tid har saknatom som
registrerad styrelse kan försättas likvidationi hinder detutan attav
under likvidationsförfarandet anmäler styrelse 2. Kommittén friärny

andra lösningar.prövaatt även
Kommittén skall vidare problemetöverväga styrelseledamöteratt

påstår de har avgått. En lösningatt kan utseende ochattvara
entledigande styrelseledamöter skall rättsverkan först i och medav ges
registreringen 3. Kommittén skall också överväga begränsademera
regler, beslutt.ex. styrelseledamotatt ett elleratt utse styrelse-en en
ledamots avgång eller entledigande förfaller det inte anmäls förom
registrering inom viss kortare tid 4.en

Kommittén behandlar dessa fyra frågor under särskilda rubriker.

4.1.3.1 Frågan förkortade tidsfrister i likvidationsförfarandetom

Behövs påminnelse

Likvidationsförfarandet kan indelas i två faser, påminnelsefasen och
föreläggandefasen. förstaDen fråga inställer sig det blirnärsom
aktuellt snabba på förfarandetatt det möjligtär avstå frånär på-attom
minnelse vid tvångslikvidation. Påminnelseinstitutet lagfástes samtidigt
med möjligheten besluta särskildatt avgift motsvarande kost-om en
naderna i likvidationsärendet och nödvändig förutsättningutgör fören

sådana avgifter skall kunnaatt åläggas. Det dock i och förär sig möjligt
såväl avskaffa dessa avgifteratt döma dem föregåendeatt ut utansom
påminnelse.

Som framgått det föregående emellertidär påminnelseinstitutetav
allt döma väl fungerandeatt institut.ett Det rimligtav PRVär att

inleder sitt förfarande med enkel påminnelse i vanligt brev,en attom
bolagets styrelse inte uppfyller lagens krav och bolaget bör anmälaatt

ledamot så styrelsen blir behörig igen. Eftersomatt delgivningny inte
erfordras det billigt medär påminnelser. tidDen veckorom sex som
PRV brukar i sina påminnelser inte särskilt långär och harange
bestämts med hänsyn till den tid det kalla till och hålla bolags-tar att

Den kanstämma. därför inte mycket kortare.göras förDet kommittén
avgörande emellertidär påminnelseinstitutetargumentet framståratt

förhållandevis effektivt med hänsyn till den begränsadesom och billiga
myndighetsinsatsen. I 60 fallen räcker detprocent PRV skickarattav

påminnelse för bolaget skall vidtagaatt rättelse.en
Det kan förekomma PRV har sådan informationatt bolagettom

eller dess styrelse det får mindreatt lämpligt utfärda på-attanses
minnelse. Det kan för exempel gällaatt ta bolagett varitett som
föremål för likvidationsförfarande i sista stund anmält styrelse imen ny
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styrelsenlikvidationsärendet. denavskrivit Omföljd PRV nyavarav
omedelbartmeddelats, böravskrivningsbeslutet PRVavgått så snart

skekan emellertidlikvidationsföreläggande. Detkunna utfärda ett nytt
bestämmelser.nuvaranderedan enligt

finns skälkommittén det inteanfördagrund detPå attattanserav
nuvarande påminnelserutinema.ändra i de

förkortasyttrandetiden förKan

anmälträttelse intevidtagapåminnelsefåttOm bolag attett menomen
utfärdavidare ochtid, måste PRVangivenstyrelsebehörig inom ett

och borgenärer inomdess aktieägareför bolagetföreläggande attsamt
skall försättas ifrågan bolagetyttrande imedtid komma inviss ett om

före-tillmed hänsynbestäms PRVTidenlikvidation. atttagenav
ochtvåInrikes Tidningar minstochi Post-läggandet skall kungöras

prak-tiden. iden Detföre utgångenmånader ärhögst fyra utsattaav
detdagföreläggandetkungöramöjligttiken inte att somsamma

månader.tvådärför drygtyttrandet blirtiden förmeddelas. Minsta
och halvtill tvåregelmässigttidenbestämsrutinerEnligt PRV:s en

innebärveckorpåminnelsetidmedtillsammansmånad vilket om sexen
drygtlikvidationförsätts istyrelse normaltbehörigbolag utanatt ett

förfarandet.inlettefter det PRVfyra månader att
allvarlig bristgrund sålikvidationsförfarande på attEtt somav en

såmening inteenligt kommitténsstyrelse börbehörigbolaget saknar ta
nuvarande rutiner.regler ochgällande PRV:smedlång tid det görsom

bolagsborgenärema ikallelse påden förupplystMyndigheten har att
tvåtidABL tillämparkap. 16 §fusion se 14samband med aven

tidlämpligkommitténs meningenligtmånader. Det är menmeraen
aktuelltvångslikvidation påärendenikommittén att nuomanser man

angelägettill detmed hänsyntiden ytterligare ärkan kortagrund attav
Föreläggandet harbehörig styrelse.haraktiebolagvarjeatt somen

överraskande fördåoch kommer intepåminnelseföregåttsregel enav
föremellertid tidenborgenärer börtill bolagetsbolaget. hänsyn ytt-Av

understigaaldrig bördenKommitténför kort.rande inte attmenarvara
detför ifinnas möjlighet PRVemellertidmånad. börDet atten

yttrandettid förlängreenskilda fallet bestämma än sagts nu,somen
längstapåminnelse. Någonföregåttsföreläggandet inte harnärt.ex. av

lagen.därför iyttrandet bör intetid för anges
för yttrandettidenföreslår kommitténanfördagrund detPå attav

behörig styrelsesaknarbolagmånad. Ettskall minst somenvara
veckor pluspåförsättas i likvidationkunnakommer då att ensex
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månad, dvs. drygt två månader från det förfarandet inleddes. Det inne-
bär halvering tiden jämfört med nuvarande ordning.en av

ändamålsenligt denDet kortaste tiden för yttrande enhetligär att är
för samtliga likvidationsgrunder harPRV ochprövaatt attsom samma
tid förgäller kallelse till förhandling i de fall skall lik-rätten pröva
vidationsfrågan. Kommittén föreslår därför den tid angivits iatt som
föregående stycke skall gälla för likvidationsgrunder.övrigaäven

Behöver föreläggandet kungöras

Den minsta tid för föreläggande kan tillämpas blir den tidsom som
i lagen med utgångspunkt i dagen för kungörande före-anges av

läggandet i och Inrikes Tidningar.Post- Det väcker frågan det ärom
möjligt avskaffa kungörelseförfarandet.att

förKommittén vill sin del besvara den frågan nekande. bolagetAtt
riskerar försättas i likvidation kan ha betydelse för dessatt stor
aktieägare och borgenärer. haDe måste möjlighet bevaka bolagetatt att
inte upphör de får kännedom det. sådan bevakning kanEnutan att om
de uppnå läsa och Inrikes Tidningar. kungörelse-Post- Omattgenom
plikten försvinner finns det lika enkelingen och billig möjlighetannan

ordna denna bevakning. avskaffa kungörelseförfarandetAtt medatt är
hänsyn till det sagda inte möjligt.

Behöver föreläggandet delges bolaget

Den tid enligt vad kan vinnas tiden för yttrandesagts attsom nu genom
förkortas förutsätter bolaget kan delges föreläggandet inomatt samma
tid. Lagen kräver nämligen föreläggandet delges bolaget, varvidatt
kungörelsedelgivning inte vidare godtas. ligger i sakensDetutan natur

det kan finnasvårt någon behörigatt att är att ta emotvara som en
delgivning på bolagets detta enligt aktiebolagsregistret heltvägnar när
saknar styrelse. Tidigare delgivningssvårighetema också betydan-var
de. Genom de bestämmelserna särskild delgivning mednya om
aktiebolag har allt döma situationen förbättrats radikalt. Deattav nya
bestämmelserna har visserligen kraftinte varit i under så lång tid detatt
går problemen helt lösta enligt vad upplystsäga PRVatt att är men
fungerar den ordningen tillfredsställande. bolag harFör någonnya som
eller några styrelseledamöter registrerade tillämpar för tidsPRV
vinnande ofta delgivningslagens bestämmelser ordinär delgivning,om
dvs. föreläggandet sänds i vanligt brev med mottagningsbevis, eftersom
sådan delgivning, omgång sänder mottagnings-när mottagaren utan
beviset till går fortarePRV, särskild delgivning med aktiebolag.än
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traditionellaanvända sigmåstedå PRVsituationerfinnsDet av
anmält någoninte harexempelvis bolagetdelgivning. Omförmetoder

ske.aktiebolag intemeddelgivningsärskildkantill PRVpostadress
delgiv-allatidhamåste PRV uttömmasituationersådana attFör
någonföregående föreslagitdetKommittén har i attningsmöjligheter.

för PRVlagenskall iföreläggandet inte attförlängsta tid geanges
slag.ifrågavarandeläglighet i situationerefterlagamöjlighet att av nu

framkommitsåvittalltsådelgivningförnuvarande rutinernaDe ger
rimligtockså högstproblem. Detpåtagliga attärtill någraupphovinte

ärendeavgörandebeståndför bolagetsföreläggande i ett omett
därför någrainteföreslårKommitténbolaget.delgestvångslikvidation

ellerföreläggandetbolagetdelgeskyldighetengällersåvittändringar att
för delgivningen.formerna

fullföljasskall kunnatvångslikvidation utanFrågan4.1.3.2 om
anmälerförfarandetunderbolagethinder att en nyav

styrelse

heltaktiebolagsregistretenligtaktiebolagförekommitharDet att ett
likvidations-inletttid. PRVNärunder längrestyrelsesaknat en

behöriganmältför registreringhar dettabolaget,förfarande mot en
ärendet.och avslcrivitlikvidationsförfarandetavbrutitochstyrelse PRV

ochstyrelsen avgåtthar denfattatsavskrivningsbeslutetSå snart nya
återigenbolagetlett tillvilketregistreringföranmält dettabolaget att
likvida-inletthar dåstyrelse. PRVregistrerad ett nyttheltstått utan

Detavslutas pådetta ärrisk för sätt.medtionsförfarande att samma
detuppdragfått ikommittén har prövabakgrund attdenna ommot

fullföljaomständigheterangivnaundermöjligtborde att envara
anmälerförfarandetunderbolagethindertvångslikvidation attutan av

styrelse.behörigny
bolagetgrundendenbolag påtvångslikvidation attOm ettaven

styrelse intesaknathelt haraktiebolagsregistrettid enligtunder längre
styrelsebehörigdetbolagetskulle kunna utserattstoppas genomav

hos PRV,stårmedan ärendetför registrering öppetanmäler denoch
föreläggandeochpåminnelsesändaanledningmycket litefinns det att

ochmed delgivningmotiveratdetheller framstårtill bolaget. Inte som
bolagsborgenärernaochAktieägamaföreläggandet.kungörelse av

lik-utgången ipåverkakunnahellerregel intesådanskulle med en
bolagetförhindrakunnaskulleenda attvidationsärendet. Det som

bolagetomständigheter, säntextraordinära atttvångslikvideras är som
verketförfarandetinleddePRVregistrering innanföranmälanin men

skefår förutsättasnågotuppgifterna,registreraförsummathar att som
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så sällan det inte finns skälatt i detta sammanhang räknaatt med den
möjligheten. Det tydligt denär reglering haratt skisserats kansom nu
karaktäriseras summarisk på till drakonisk.gränsensom

finnsDet då anledning hålla i minnet den statistikatt rörande PRV:s
rutiner har redovisats Siffrorna vid handen det endastsom attovan. ger

fåtal bolag,är motsvarande någraett promille samtliga bolag,av som
varje år under kortare eller längre tid saknar behörig styrelse.
Problemet med andra ord inte såär bara tillstort antalet be-om man ser
rörda bolag.

Det finns dessutom skäl det bara iatt undantagsfallanta att är rena
bolag styrelse eller med obehörigutan styrelse kansom isättas

samband med bolagsplundring och ekonomisk lqiminalitet. Somannan
kommittén det skapas de problemen förstörsta polis och åklagareser

arbetar med ekonomisk brottslighet inte aktiebolag saknarsom attav
behörig styrelse styrelsen består bulvaner,utan s.k.att målvakter.av av
Det problemet kan emellertid inte komma till medrättaman genom
bestämmelser förordnande tvångslikvidationatt ivissa fall skallom om
kunna meddelas hinder bolaget under förfarandetutan anmälerattav

behörig styrelse till PRV.ny
Det finns sannolikt 200.000 aktiebolag,nära motsvarande närmare

80 samtliga aktiebolag, därprocent styrelsen består endaav av en
ledamot och enda suppleant. Inte sällan suppleantenär näraen en
släkting till styrelseledamoten och saknar kunskapernärmare om
aktiebolaget. Avlider styrelsefunktionären måste styrelsen kompletteras
med styrelseledamot eller suppleant och anmälan for registreringny
ske till PRV. Man kan inte räkna med suppleanten eller döds-att
bodelägarna alltid känner till detta och under rådande omständigheter
omedelbart vidtar de åtgärder aktiebolagslagen kräver. be-Ensom
stämmelse aktiebolag i aktiebolagsregistretatt ett stått utanom som
registrerad styrelse i månader i sträck skall försättast.ex. tre i likvida-
tion hinder behörig styrelseutan anmäls medan likvidations-attav
ärendet kanPRV därförprövas enligt kommitténs mening slåav
orimligt hårt.

Kommittén sammanfattningsvis den ordning antydsatt imenar som
direktiven inger betänkligheter. Aktieägarna ochstora framför allt
bolagsborgenärema riskerar rättsförluster bolaget vidare för-utanom

i likvidation.sätts De nuvarande rutinerna framstår också i de fall som
diskuteras på det hela väl utformade. PRV bevakartagetnu som

automatiskt registrerade bolag har behörigatt styrelse och har rutiner
innebär verket snabbt utfärdar påminnelseatt till bolagetsom en om

behörigheten bristfällig. framstårDetär också självklartnärmastsom
för kommittén PRV upptäcker aktiebolagatt i aktiebolags-att ettom
registret står helt styrelse, verket bör sändautan påminnelse tillen
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styrelse.behöriganmälaveckoranmodan inommedbolaget att ensex
kommitténförresultat detleder tillpåminnelsen inte ärOm avsett

behörigbristen påbolaget sigföreläggerPRVnaturligt att yttraatt om
aktie-till bolagetstvångslikvidation. Hänsynenvidstyrelse äventyr av

bolagetochföreläggandet ktmgörskräverborgenärer attoch attägare
förelagdablivitbolagErfarenheten visarföreläggandet.delges att som
och 1998skedde 1997styrelse. årDetanmäler behörigoftasigatt yttra

uppgifter ifinns ingafallen. Detrespektive 38i 35 procent omav
tidunder längrestyrelsesaknatbolag heltdessautsträckningvilken

långvarigbestämmelsedrakoniskpå attsiffrorna tyder att omenmen
hand-ärendetsunderavhjälpaskanstyrelse intebehörigbrist på

effekter.olyckligafåkanhos PRVläggning
förslagfram någotkommittén inteanförda läggerdetgrundPå av
bolagethinderfullföljasskall kunna atttvångslikvidation utanatt avom

styrelse.anmälerförfarandetunder en ny

styrelseledamöterregistreradeFrågan4.1.3.3 somom
avgåtttid harvid vissdepåstårsanningslöst att

bolagsplundring1996:1åklagarväsendet rapportfrånI rapport omen
vanligtdetanförstill regeringen är attöverlämnats54 att perso-soms.

aktiebolagsregistretstyrelseledamöter iregistreradeär somner som
ochkritisk tidpunktvissförehade avgåttverketde älvapåstår iatt en

företagits ihandlingarför deansvarigakande därför inte göras somatt
bolagsstämmo-förfalskatIblandbolagens ettpresenterasnamn.

kommapåståendet. Förstöd förStyrelseprotokoll till attellerprotokoll
kretseniförändringarföreslås iproblemettill med attrapporten avrätta

uppgifternamedochförst irättsverkanskall attstyrelseledamöter ges
uppdragfått iKommittén harhos PRV.registrerasförändringarnaom

ordning.sådanproblem medfinns någradetprövaatt enom
positivaregistreringensbestämmelserfinnsaktiebolagslagenI om

till syftebestämmelser har atträttsverkningar. Dessanegativaoch
ochaktiebolagmedförbindelseträder itredje ettskydda somsomman

förställföreträdareregistreradedelita påkunna ärmåste att somsom
alltsåharBestämmelsernabinda detta.behörighetockså harbolaget att
vilkaingentingochintresseomsättningens sägertillkommit i om

ställföreträdarekriminellellerförsumligkan åläggaspåföljder ensom
styrelseledamot iregistreradståromständigheten någonDen att som

förvaltningbolagetsåtgärd iför vissvid tidenaktiebolagsregistret en
leda-förtalaromständighetdet,kommittén attutgör somensersom

denpådet ankommeråtgärdenförhakan ett sommoten menansvar
förhåller sigfaktisktdetstraff visaellerskadeståndtalanför attattom
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på det viset. Bevisvärdet registreringen skall enligt kommitténsav
mening inte överdrivas. Avgörande torde praktikeni bli andra bevis så-

Styrelseprotokoll, kontrakt och andra sådana handlingar visarsom som
eller vilka deltog deti omtvistade beslutet eller vidtog denvem som

ifrågavarande åtgärden.
En ordning innebär uppdrag styrelseledamot börjaratt ettsom som

och slutar med registreringen i aktiebolagsregistret löser alltså inte de
ofta påtalade bevissvårighetema i brottmål och mål skadestånd ochom

dessutom enligt kommitténsär bedömning förenad med raden
praktiska olägenheter.

Alla bolag skulle då i omedelbar anslutning till styrelseval vara
gför registrering anmäla vilkatvungna styrelseledamöteratt till-som

kommit och vilka avgått. Vid försummad anmälan skulle det blisom en
problem med de beslut den styrelsen fattade, eftersom densom nya
gamla styrelsen skulle komma stå kvar i aktiebolagsregistret och iatt
lagens mening kompetent fatta beslut i styrelsensattvara ensam namn.
Dessa problem skulle komma uppstå i samtliga aktiebolagatt nära nog
eftersom styrelse normalt väljs på ordinarie bolagsstämma och
traditionen bjuder den styrelsen omedelbart efteratt hållerstämmannya

konstituerande Det tydligt konstituerandeett möte. är styrelse-att om
sammanträde hålls så inpå valet, det inte finnsnära någon möjlighet for
PRV hinna registrera den styrelsenatt innan sammanträdetnya av-
slutas.

Med tanke på vad skulle kunna tänka sig densagtsnu man
ordningen styrelseuppdraget började anmälanatt valet kommitnär om
in till förutsattPRV, naturligtvis anmälan efter vederbörlig kom-att
plettering ledde till styrelseledamoten registrerades aktiebolags-iatt
registret. Med sådan modell skulle det ställa naturligtsig atten
exempelvis verkställande direktören, före bolagsstämman gjorde i
ordning anmälningsblankett till PRV med uppgift deen om personer

skulle komma föreslås styrelseledamöter och deatt styrelse-som som
ledamöter inte föreslås omvalda. Följde detta förslagstämmansom
kunde verkställande direktören omedelbart efter beordrastämman
någon medarbetare på bolagets kontor fax elleratt över-e-postper
bringa anmälan till PRV. Så anmälan expedierats skulle densnart nya
styrelsen kunna sammanträda och fatta giltiga beslut, allt under
förutsättning anmälan sedermera ledde tillatt registrering. dettaI sam-
manhang skall kräverPRV underskriftnämnas i original frånatt nya
styrelseledamöter. Dessa skulle då få överbringas efterhandi till-

med i förekommande fall kompletterande uppgiftersammans orn
styrelseledamötema.

Den rutin skisserats tvekan fullt möjligär utan attsom nu genom-
föra i aktiebolag. Mera tveksamtstörre det detsamma kanär sägasom
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medendastdetkanfinns. Det attbolag antasmindremångade somom
möjligtskulle attinformationsinsatsermassiva genom-stöd varaav

bolags-ordinariestyrelseval påinnebarordning attförslag somen
styrelse-konstituerandeinnananmäls till PRVomedelbartstämma

hålls.sammanträde
konstituerandedetmedÄven problemenkan bemästramanom

iuppkommersvårigheterdelösaåterstårstyrelsesammanträdet att som
dagförtid. Iavgår istyrelseledamotnyordningenden tänkta om en

avgångenmedsambandomedelbart i attupphöruppdragetgäller att
för registre-anmäla sakenskyldigtBolaget attstyrelsen. ärtillanmäls

denMedanmälan.självkan göraledamotenavgångnedenochring
registre-avgångentill dessbeståuppdragetskulleordningenskisserade

villför denkonsekvenserfåskulleDetaktiebolagsregistret. somirats
finnerstyrelsesammanträdepågåendeunderledamotavgå. Antag att en

bereddmajoriteten atteftersom ärstyrelsenkvar ivillhan inteatt vara
lagstridiga. Handirekthanåtgärder an-beslutfatta varaansersomom

omedelbartoch lämnarbordsittandevidavgång samman-mäler sin
avgången.utlöstbeslutdedärefterfattarkvarvarandeträdet. De som
och dettaavgåtthantidefter någonsjälvanmäler attavgångneDen

veckornågraellernågonregistreras senare.
i dettastyrelseledamotenavgångnedenuteslutettorde attDet vara

beslutdeföransvarigstraffrättsligthållaskunna somfall skulle
kunnatorde hanhellerIntelämnatsedan hanfattade rummet.styrelsen

grundpåaktiebolagslagenenligtskadeståndsansvar sammaavåläggas
till last.honomläggasförsummelse kanelleruppsåtVarkenbeslut.
bolagetstyrelseledamotensmeddet sigförhållerhur ansvar omMen

innehållnainbetalaintebeslutatsammanträdet attlämnatsedan han
blivitavgånghansinfaller innandagföreskrivenpåkällskatter som

kvarståendehändervadOchaktiebolagsregistretregistrerad i om
13enligtvadbestämmelsernabryterstyrelseledamöter mot somom

for sitttäckningföreskrivensaknarbolagetskeskallABLkap. 2 § om
tidiårsredovisningbolagetssända införsummarElleraktiekapital att

bestämmelserinförasskalldetdet klartstårkommittén attFör om
medslutarochbörjarstyrelseledamotuppdraginnebär ettatt somsom

tillkopplasmåstedessa ettaktiebolagsregistret, ansvariregistreringen
sistnämntförsummelservidförpliktelseruppkommandeför bolagets av
rimligenmåstedag,redan ifinns ansvaretsådantslag. Ett menansvar

bestämmelser.medmeningnågonskalldetskärpas något nyavaraom
styrelseledamotförmöjlighetkvarfinnasdetmåsteSjälvklart enen

tillavgångenanmälanomedelbarsigfredaavgår avatt engenomsom
anmäla avgångenforbiseremellertidhan attOmaktiebolagsregistret.

tillsam-styrelseledamotenanmälan, måstehellerbolaget inte göroch
förpliktelser. Detuppkommandebolagetsförde övrigamed svaramans
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tydligt sådanär reglering kan ledaatt till resultat framståren som som
stötande i det enskilda fallet.

.På grund det anförda lägger kommittén inte fram något förslagav
förändringar i kretsen styrelseledamöteratt skall rättsverkanom av ges

först i och med uppgifterna förändringarnaatt registreras ellerom an-
mäls till PRV.

4.1.3.4 Andra åtgärder

Kommittén har fått i uppdragäven begränsadeövervägaatt mera
åtgärder såsom införa regler styrelseledamotsatt anmälanattom en om
sin avgång eller beslut styrelseledamots entledigandeett förfallerom en

anmälan eller beslutet inte anmäls för registrering till PRV inomom en
viss kortare tid. Bulvanutredningen har ställt sig positiv till sådanen
lösning och föreslagit kommittén i första hand undersökeratt det ärom
möjligt införa reglering det slaget SOUatt 1998:47 65.en av s.

Den Bulvanutredningen föreslagna regeln har till syfte kommaav att
till med situationerrätta då polis och åklagare sig kunna kon-anser

ekonomiska oegentligheter i bolaget.statera De styrelseledamöter som
finns registrerade aktiebolagsregistreti vill emellertid inte någotta

for vad skett i bolaget hävdar de avgått innan deutanansvar attsom
ifrågavarande åtgärderna vidtogs. Till stöd för sin invändning kan de
förete protokoll sammanträde medöver styrelsen vilket framgår attav
de gjort avgångsanmälan. Tanken med den föreslagna regeln är att en
sådan invändning avgång skulle sakna betydelse anmälningenom om
inte följts med anmälan avgången till aktiebolagsregistretupp en om
inom månader. Frågan emellertid vadtre är uppnår med sådanman en
regel.

Om styrelseledamot anmält till styrelsen han vill avgåatten
omedelbart Ärupphör hans uppdrag med inteannat sägs.ens om
styrelsen behörig och beslutför honom kan styrelsen fortsättautan som
vanligt till bolagsstämma dånästa kompletteringsval sker. Beslut som
styrelsen fattar blir alltså giltiga. Skulle bolaget och den avgångne
styrelseledamoten underlåta anmäla avgången till innebärPRV denatt
föreslagna regeln styrelseledamoten återinträder i styrelsen.att För be-
slut fattats i hans frånvaro har han emellertid inte någotsom ansvar.
Han får ha giltig ursäkt för han inte deltagit besluten.iattanses

framstårDet då skäligen poänglöst med regel före-som en som
skriver styrelseledamoten automatiskt återinträderatt i styrelseupp-
draget. Ett sådant återinträde har ingen betydelse beträffande beslut

har fattats i hans frånvaro under mellantiden. Och styrelse-som om
ledamoten komma tillvägrar styrelsesammanträdenatt kan hannya
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endadessa. Denfattas påför beslutansvarighållasknappast som
sådantåläggsstyrelseledamoten ettkanregelnbetydelse är att per-

följer vissaförpliktelserbolagetsförbetalningsansvarsonligt avsom
kommitténsEnligtkap. 2aktiebolagslagen, 13bestämmelser i t.ex.

betänklig-regelnaspekten påsistnämndaemellertid denmening inger
heter.

förslagfram någotkommittén inteläggeranfördadetgrundPå av
beslutelleravgångsinanmälan ettstyrelseledamots omatt omenom

beslutetanmälan ellerförfallerentledigandestyrelseledamots omen
tid.kortarevisstill inomPRVregistreringanmäls förinte en

ordningdenberöranågotkommitténvillsammanhangdettaI som
avgår istyrelseledamötemaallainnebärochFinlandfinns i att omsom

vändaskyldigtillkvarstår sist attstyrelseledamotförtid denså är som
påutlysatillstånd stämmaoch begära extralänsstyrelsen attsig till en

skyldigocksåbehandlas. Hanskallstyrelse ärnyvalvilken fråga avom
ändåhanAvgåravgår.självhankallelse innansådanutfärdaatt en

3.3.1.1.avsnittskadestånd seriskerar han
kalla tillskyldigheteninledningsvis attKommittén attnoterar

svenskadenredan finns istyrelsekompletteringsvalförstämma av
innebärafårBestämmelsen att§.kap. 128aktiebolagslagen anses

tillkallakanstyrelseledamöter stäm-ellerstyrelseledamotkvarvarande
ledamöterantalethälftenändamål, änfor detta även avmeromma

fåsåledes såstyrelseledamötema är attkvarvarandeoch dehunnit avgå
Kom-kap. 18huvudregeln i 8beslutför enligtlängrestyrelsen inte är

§kap. 12bestämmelsen i 9 säger attpeka påvill ocksåmittén omsom
aktiebolagslagen, inteenligthållasskallbolagsstämma sam-somen

anmälanlänsstyrelsen påskallföreskrivetmankallas på sätt, enav
sammankallabekostnad stämman.bolagetspåstyrelseledamot genast

denmedsåledes näraordningensvenska överensstämmerDen
finländska.

förbjudafrågakomma iintemeningkommitténs attenligtkanDet
tillfällighet ikanavgå. Detstyrelseledamotenden siste att renvara en

ingentingdet finns sägeroch attskeravgångamaordningvilken som
styrelseledamotvillhan inteinsikttillkommersistden att varaomsom

skall levabolagetförbehövsåtgärderdevidtaga attskickadär att som
styrelseledamot är ettgod ordning. Attavvecklas ividare eller vara

sig,kunna sär-måsteuppdragstagaren avsägaförtroendeuppdrag som
förbetalningsansvarpersonligtriskerarhanskilt han ettattanserom

sineljestellerförbindelseruppkommande äventyrarbolagets person-
kvarstår.hanekonomiliga om

ocksådetanmärkningenfogas denkansistnämnda attTill det
hanförsanktionerstyrelseledamot attåläggaframstår svårt att ensom

sistedenlagenfinländskadenuppdrag. sägs attIavgår från sitt
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styrelseledamoten riskerar skadestånd han avgår kallaförstutan attom
till frågan inställer sig: vilken skada uppstårstämma, den sistemen om
styrelseledamoten avgår vidtaga kallelseåtgärder och kanutan att
skadan i så fall adekvat följd hans underlåtenhetanses vara en av

förslårKommittén bakgrund vad inte några inskränk-mot sagtav nu
ningar avgå styrelsen.i rätten att ur

Upplösning4.2 likvidationgenom

kap. Likvidation ochI 13 upplösning behandlas flera olika institut. Det
främst frivillig likvidation och tvångslikvidation, i kapitlet finnsär men

också bestämmelser upplösning bolag avförande aktie-om av genom ur
bolagsregistret vid konkurs. Bestämmelserna har i doktrinen be-samt
handlats bl.a. Lindskog, S., Aktiebolagslagen och 23:e kap.12:eav
Kapitalskydd och likvidation, Juristförlaget, uppl.2 1995.

4.2.1 Frivillig likvidation

aktieägarnaAtt måste ha möjlighet upplösa aktiebolaget, deatt om
skulle vilja det självklarhet. Beslut frivillig fattaslikvidationär en om
enligt kap.13 § bolagsstämmanl ABL med enkel majoritct. I 1944av
års lag krävdes kvalificerad fråganmajoritet. Kommittén har prövat om
det finns skäl återgå till kvalificerad majoritet. skulle visstDetatt ettge
skydd aktieägarrninoritet med marginalmajoriteten knappmot atten
försätter bolaget likvidation bedöm-i det enligt minoritetenstrots att
ning har goda framtidsutsikter. regelNackdelarna skullemed sådanen
emellertid framtidsut-Om majoriteten bedömer bolagetsstora.vara
sikter dystra medan minoriteten tycker kan det ntetvärtom,som anses
lämpligt generellt låta minoritetens bedömningatt Ei fortsattsegra.
drift under sådana omständigheter kan knappast bli framgångirik. Som
kommittén det det i sådan situation bättre låta flertaletär attser en
bestämma och låta minoritetsskyddet ligga i andra bestämmelser i
aktiebolagslagen.

På grund det anförda föreslår kommittén institute frivilligattav
likvidation behålls och giltigt beslut därom skall kunna fattasatt av
bolagsstämman med enkel majoritet.

börDet emellertid liksom hittills finnas möjlighet i bolagsord-att
ningen föreskriva kvalificerad majoritet för beslut frivilligom
likvidation. sådan bolagsordningsbestämmelseEn får enligt nivarande
ordning tillbaka forstå huvudregeln enkel majoritet, grund förom om
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ändring påföreslår ingenKommitténföreligger.tvångslikvidation
punkt.denna

beslutsunderlagvilketbestämmelserfinns ingagällandeI rätt om
trädaskall ibolagetskallaktieägarna prövaskall finnas när omsom

bestäm-föreslårkommitténochbristframstårlikvidation. Det ensom
de be-efterutformatshar mönsterBestämmelsernahärom.melser av

kommit-aktiekapitaletoch nedsättningökningstämmelser somavom
1997:22.kapital SOUAktiebolagetsdelbetänkandettén förslagit i

fattig-s.k.bestämmelserfanns ABL1980-talet iTill början omav
sak-detlikvidationsförfarande,förenklatinnebarlikvidation. De ett om

likvidations-betalatilldet räcktebolaget så atttillgångar inades att
avskaffadesABL. Institutetstyckettredjekap. 15 §jfr 13kostnaderna

bort.fattigkonkurstill s.k.möjligheterna togskonsekvens attavsom en
återinförandeönskemålframkommithar ettårUnder avomsenare

likvidationsförfarandetdärförfattiglikvidationtill attmöjligheterna
alltför kostsamt.varaanses

hållamöjligtdetpåpekasammanhanget är attvill iKommittén att
formelltstyrelsen, innanlikvidationskostnaderna ettattgenomnere

tilltillgångaromvandlar bolagetsfattas,likvidationfrivilligbeslut om
fordringsägamaskulder,samtligabolagetsbetalarkontanter, accep-om

bankräk-bolagetspåöverskotteventuelltplacerardetta, och ettterar
förföreliggaförutsättningar överens-tordeskettdettaning. Har en

Ende övriga.köperaktieägarnainnebär utkommelse att avensom
inteaktiebolagiende aktieägarendenansökan ettpålikvidation somav

någraföranledakan intebankenpåkontanterskiftahar änannat att
möjligheterfinnsdet attsärskiltlikvidationskostnader,större som

såräkenskapsårsskifte och på sätttilllikvidationsutbrottetförlägga ett
villKommitténredovisningskostnadernaochhålla revisions- nere.

bestämmelserbehovetpraktiskadetdärför ifrågasätta omnyaav
fattiglikvidation.

också ingeskullefattiglikvidationinstitutetåterinförandeEtt av
dag iifinns inteinstitutmotsvarandeNågotbetänkligheter.vissa

lik-finnsdetfattiglikvidationBestämmelser attutankonkursrätten. om
eko-tillledabefaraskanfattigkonkurs attbestämmelsernande om

brottsligiutnyttjatdebolagdeförsätterbrottslingarnomiska som
be-granskningdenundgåsyftefattiglikvidation iverksamhet i att
fördag sker inomioegentligheterekonomiskaträffande ramensom

framläggaböradärför intesigKommitténkonkursförfarandet. anser
fattig-bestämmelseraktiebolagslagenåterinförande iförslag omavon

likvidation.



90 Kommitténs överväganden SOlU 1999:36

4.2.2 Tvångslikvidation på grund kapitalbristav

4.2.2.1 Inledning

I 13 kap. 2 § finns bestämmelserABL täckningskontroll. Be-om
stämmelserna innebär kortheti styrelsen, så det finns skälatt snart att

bolagets kapital understiger hälftenanta detatt registreradeeget av
aktiekapitalet, möjligt till bolagsstämma skall hänskjuta frågasnarast

bolaget skall träda i likvidation. Samma skyldighet gällerom om
bolaget vid utmätningsförsök visat sig sakna utmätningsbara tillgångar.
Beslutar bolaget skall bestå, måste aktieägarnastämman inom åttaatt
månader från hänskjutandet läka kapitalbristen. bolagsstämmanHar
inom denna tidsfrist inte kontrollbalansräkning konsta-genom en ny

det kapitalet täcker hela det registrerade aktiekapitalet,terat att äregna
bolaget skyldigt gå i likvidation. Beslutar inteatt stämman om
likvidation, skall styrelsen ansöka härom hos Sådan ansökan kanrätten.
också styrelseledamot, verkställandegöras direktören, ellerrevisorav
aktieägare. Styrelseledamot inte efter det påbjudna mönstretsom agerar
blir medansvarig för förpliktelser bolaget ådrar sig. Detsammasom
gäller aktieägare vetskap likvidationsplikten deltar itrotssom om
beslut bolagets verksamhet skall fortsätta.attom

doktrinenI har bestämmelserna kap.i 13 2 kritiserats§ ABL för att
ha oklart syfte och, deni mån den skall skydda bolagets fordrings-ett

mindre ändamålsenliga. Borgenärsskyddetägare, tillgodoses, harvara
det på fullgott reglerna i konkurs- och strafflagstift-sagts, sättett av
ningen.

Kommittén vill först erinra aktiebolagsformens främstaattom
kännetecken aktieägarna inte personligen förär ansvarigaatt är
bolagets skulder. Endast bolagets tillgångar kan i anspråk för betal-tas
ning skulderna. aktiebolagslagenI finns därför rad bestämmelserav en

skall bolagsfönnögenhet skapas vid bolagetsgarantera attsom en
bildande och den såvitt möjligt inte försvinner under bolagetsatt
bestånd. bolagetOm fritt kunde avhända tillgångarsig sina och ådra sig

skulder, skulle bolagsborgenärema riskera kvarvarandeattnya
förmögenhet inte räckte till betalning skulderna. lagen finns därförIav
begränsningar aktieägarnasi vederlagsfritt minska tillgångarnarätt att
och öka skulderna, de s.k. kapitalskyddsreglema.

Begränsningama innebär, enkelt uttryckt, sådana värdeöver-att
föringar tillåtna endast det därefter kvarstårär viss marginalom en
mellan bolagets tillgångar och skulder. Marginalen bolagetsutgörs av
aktiekapital och vad i betecknasövrigt bolagets bundnasom som egna
kapital. bokfördaDet värdet bolagets tillgångar skall uppgå till minstav
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bundnaplus detskulder och avsättningarbokfördabolagets egna
Är kapitalet täckt.det bundnadetta falletkapitalet. sägs varaegna

omedelbartdet intetill aktieägarna,får dela vinstBolaget inte ut om
kapitalet.för det bundnafinnas full täckningskulleefter åtgärden egna

försiktighetsregeln iakttas.skall den s.k.Dessutom
del kapitalskydds-täckningskontrollBestämmelserna är en avom

aktiekapitaletkontrolleraned påmöda läggsStor attattsystemet.
bolagsbildning och ökningsamband medbolaget iverkligen tillförs av

värde-därefter beslutarinteoch aktieägarnaaktiekapitalet att om
fulllängre finnsdet inteinnebärfrån bolagetöverföringar attsom

emellertidför aktiekapitalet kanTäckningenaktiekapitalet.täckning för
därförfårverksamhet.förlustbringande Detminska också ansesgenom

får fortsätta innanverksamhetenför hur långtrimligt gränssättaatt en
likvidation.avbrytasmåsteintresseden bolagsborgenäremasi genom
sådan kon-motsägelsefullt ingenframståskulle, kortDet sagt, omsom

med det lägsta registre-särskilt i bolaggäller alldelestroll fanns. Det
och 500.000 krkr i privatatillåter, 100.000lagenrade aktiekapital som

skulle bli iminimikapitaletBestämmelsernaaktiebolag.publikai om
förtäckningenfritt låtadetmeningslösadet attnärmaste voreom

helst.sjunka hur lågtaktiekapitalet som
lagenpåkallathög graddet alltså idetkommittén attSom ärser

förbolagsborgenäremas intresse, gränsfortsättningsvis, i sätteräven en
verksamhetensjunka innanaktiekapitalet fårförtäckningenhur långt

skulle ställa sigSakenträda likvidation.bolaget iavbrytas ochmåste
falletvad ilikhet medaktiebolagslagen, i ärannorlunda somom
tillåtnaföreskrifter lägstasaknadeexempelvis Förenta staterna, om

emellertidkapitalet. Vibundnaskydd för detaktiekapital och äregna
hänseende och EG-i dettaamerikansk situationmycket långt ifrån en

förändradjupgåendesådantfrån påhindrar sätträtten ettatt meross
lagstiftningen.svenskaden

andra bolags-del föreskrivs i EG:spublika aktiebolagensdeFör
bestäm-skall finnaslagstiftningdet i medlemsstaternasdirektiv att

och nedsättningstorlek, ökningaktiekapitalets minstabl.a.melser om
före-direktivetartikelvinstutdelning. 17aktiekapitalet Isamt avav

kallelse skallaktiekapitaletbetydande förlustvidskrivs också att aven
upplösas ellerbolaget skallskallske till bolagsstämma pröva omsom

fårförlust inteför betydandevidtas.åtgärder skall Gränsenandraom
såledesutgåraktiekapitalet. Direktivethälftentillhögre änsättas av

bestämmelserinnehållerlagstiftningmedlemsstaternasfrån att om
täckningskontroll.

det enligtfinnsaktiebolagengäller de privataheller detInte när
grundenförförutsättningar ibedömning några omprövakommitténs att

betydelsedenminstvittnar intekapitalskyddssystem. Däromlagens
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kravet på visst minsta aktiekapital tillmätts i denett politiskasom
diskussionen. Kommittén har inte heller erfarit bestämmelserna i 13att
kap. 2§ i praktikenABL skulle medföra några problem sådanav
storlek de skulle påkalla dessa utrnönstrades lagen.att att ur

På grund det anförda föreslår kommittén aktiebolagslagenattav
fortsättningsvis motsvarighetäven till den nuvarande regle-upptar en

ringen i kap.13 2 § ABL. Vissa mindre ändringar saklig börartav
emellertid och paragrafen bör redaktionellt brytasgöras flerapåupp
bestämmelser.

4.2.2.2 Kontrollbalansräkningen

fråganNär uppkommer bolaget skall träda i likvidation ligger detom
till hands fråga efter vad bolagetsnära tillgångar skulle kunna in-att

bringa vid försäljning. Skulle likvidationsfrågan medprövas ut-en
gångspunkt tillgångamasi slaktvärde, emellertid utgången given ivore
de flesta bolag där det finns skäl aktiekapitalet inteatt antaga äratt
lagenligt täckt. Tillgångarnas slaktvärde understiger nämligen normalt
deras bokförda värden och kontrollbalansräkning baserad slakt-en
värdet skulle då visa täckning för aktiekapitaletännu densämre än
ordinarie balansräkningen. ordningI syftar till livs-räddaatten som
kraftiga företag undan tvångslikvidation på grund kapitalbrist kanav
därför slaktvärdet inte användas vid beräkningen bolagetsav egna
kapital, jfr NJA 1993 484 "Trancom-målet. kanDetta visserligens.

följa kontrollbalansräkningensägas skall medatt upprättas ut-av
gångspunkt tillämpligi lag årsredovisning, detså viktigtär attom men
enligt kommitténs börmening framgå direkt lagen. före-Kommitténav
slår därför uttrycklig lagregel kontrollbalansräkning skallatten om en

under antagande bolagets verksamhetupprättas skall fortsätta.att
kontrollbalansräkningEn alltså enligt de vanliga reglernaupprättas i

ÅRL. ÅRLVärderingsreglema i 4 kap. innebär enkelt uttryckt att
anläggningstillgångarna till anskaffningsvärdet med de juste-tas upp
ringar följ gjorda avskrivningar, nedskrivningar och uppskriv-som er av

ÅRLningar 4 kap. 3-6 medan omsättningstillgångar tilltas upp
det lägsta anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagenav

ÅRL.4 kap. 9-12
ÅRL:s värderingsregler, liksom de värderingsregler i bokförings-

ÅRLlagen 1976:125 gällde för alla aktiebolag innan trädde isom
kraft, bolagen skapa dolda Sådanautrymme attger reserver. reserver
skall fram i samband med kontrollbalansräkningentas föratt upprättas

förhindra vad självai verket kapitalstarka bolagatt tvingasatt är isom
likvidation.
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Uppskrivningar

styrel-inleds medkontrollbalansräkningmed attArbetet upprättaatt en
ÅRL. tillförläggsBalansdagenenligtbalansräkningupprättar enensen

vilketstyrelsesammanträdedetmöjligtligger sådag nära somsom
styrelsensamband medbehandlas.skall Ikontrollbalansräkningen att

uppskrivningarföreta defår denbalansräkningdennaupprättar av
ÅRL beloppvarvidtillåter,anläggningstillgångar ettvärdet på som

bola-underuppskrivningsbeloppensvarande tasmot uppsumman av
undernedanframtida skatt,föravdragkapital medgets seegna

definitiva iinteuppskrivningarskatteskuld. Dessa ärrubriken latent
redovisasmåsteårsredovisningtillgångarna i nästaden meningen att

i principkorrigeringsposterbetraktatill beloppdessa är attutan avsom
vadenligtfår företasjusteringardekaraktär somsomsamma

detta förstaiUppskrivningamaföljande. stegi detföreslårkommittén
förhindra bolagavseddasålundakontrollbalansräkning attattärmot en
kapitalstarka.delikvidationi ärtvingasdolda trots attmed reserver
ytterligare juste-syfte vissastyrelsen iföretarI nästa steg samma

kontroll-föreliggergjordadessabalansräkningen. När ärringar i en
mening.lagensbalansräkning i

Nettoförsäljningsvärdet

styrelsenskallABLförsta meningenstycket tatredje§Enligt kap. 213
detberäkningenviddoldeventuellfram att egnaavgenomreserven

ökningdenutvisartillläggalinjenstorlek inomkapitalets post somen
redo-defölja,skullevärdesammanlagdatillgångamas omsomav

försäljningskostnadema,föravdragförsäljningsvärdet medvisades till
medutformadbestämmelsennettoförsäljningsvärdet. Den ärdet s.k.

föreskrivsbokföringslagen. Därbestämmelserna i 14 §till bl.a.hänsyn
Äranskaffningsvärdet.till högstskallomsättningstillgång tasatt upp

emellertid lägrebalansdagen änpåtillgångenvärdetverkligadet an-av
värde.verkliga Ingen-dettafår den inteskaffningsvärdet övertas upp

tillgångenredovisarbokföringsskyldigedenemellertidhindrarting att
verkligaoch detanskaffningsvärdetdet lägstavärdetill lägre änett av

under-hindernågotbokföringslagen inte motfinns ivärdet. Det
nämndastyckettredjejämföromsättningstillgångar,värdering para-av

med be-jämföraskanlagerreserv. Dettaredovisninggraf avom
ÅRL omsättningstillgångarstycketförstakap. 9 §stämmelsen i 4 att

eller detanskaffningsvärdetlägstadettill antingenskall tas avupp
ÅRL möjlighet tillmotsvarandealltså intevärdet.verkliga ger

meningenförstastyckettredjekap. 2 §Regeln i 13undervärdering.
medsambandbetydelse ibegränsad attfåttsåledesharABL meraen
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ÅRL bokforingslagen i alla aktiebolag, eftersom den doldaersatt
normalt inte kan skillnaden mellan anskaff-större änreserven vara

ningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Kommittén föreslår motsvarighet till 13 kap. tredje2 § stycketatt en

första meningen ABL i den regleringen. framgått blirSomtas upp nya
den tillämplig bl.a. omsättningstillgång bokförts till anskaff-när en
ningsvärdet. Då kan nettoförsäljningsvärdet högre och fall fåri såvara
skillnaden användas för öka det kapitalets storlek ikontroll-att egna
balansräkningen.

Ett aktiebolag får i sin årsredovisning pågående arbeten förta upp
räkning till belopp överstiger anskaffningsvärdet, detannans som om

finns särskilda skäl och värderingen står i överensstämmelse med god
ÅRL.redovisningssed och kravet på rättvisande bild 4 kap. 10 § Det-

gäller vid upprättandet kontrollbalansräkning. innebärDet attsamma av
bolaget under förutsättningarangivna i denna kan redovisa dolda

i pågående arbeten. Därvid får övervärde bara med såtasreserver som
del beräknad vinst motiveras färdigställandegraden.stor av en som av

Beräknad vinst i orderportfölj eller icke påbörjade kontrakt får inteen
med. Någon särskild bestämmelse hur redovisningen ikontroll-tas om

balansräkningen pågående arbeten skall ske behövs inte.av
Om leasad tillgång omgående kan lösas in och säljas får ien

kontrollbalansräkningen övervärde, beräknastas ettupp som som
skillnaden mellan nettoförsäljningsvärdet och lösenvärdet. Någon
särskild bestämmelse detta behövs inte.om

Det planmässiga restvärdet

För anläggningstillgångar undergår fortlöpande värdeminslcningsom
gäller enligt 13 kap. tredje2 § stycket andra skallmeningen deABL att

till anskaffningsvärdet minskat med erforderliga avskrivningartas upp
och nedskrivningar, detta värde högre såväl det bokfördaär änom
värdet nettoförsäljningsvärdet. Den bestämmelsen kan jämförassom
med första15 § stycket bokforingslagen föreskriver anlägg-attsom
ningstillgång skall till högst anskaffningsvärdet, förbudNågottas upp

den till lägre värde finns inte och det vanligtmot att ta ett ärupp
förekommande bokföringsskyldiga längre gående avskrivningaratt gör

företagsekonomiskt motiverat. länge bokföringslagensän Såärsom
värderingsregler gällde för alla aktiebolag kunde räkna med detattman

bolageni förekom betydande dolda anläggningsreserver. och medI att
ÅRL i stället skall tillämpas så inte längre fallet; anläggningstilhgångär
skall till anskaffningsvärdet, avskrivningama skalltas upp syste-vara
matiska och nedskrivning skall ske vid bestående värdeförsämring. En
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ÅRL:s värderingsregler leder därmed normalttillämpningkorrekt av
kontrollbalansrälming harstyrelsen vid upprättandetill attatt av en

anläggningstillgången till det bokförda värdetmellanvälja att ta upp
nettoförsäljningsvärdet.eller till

finnasUndantagsvis kan det emellertid anläggningstillgångar som
bokfördahar nettoförsäljningsvärde understiger det värdet,ett som

samtidigt det bokförda värdet framstår för lågt, tarsom om mansom
exempelhänsyn till anläggningens fortsatta ekonomiska livslängd. Ett

kan belysa den saken.
bolag 300 milj. la i maskin och dennainvesterarAntag attatt ett en

enligt reglerna räkenskapsenlig avskrivningskatteskäl skrivs omav av
till kommunalskattelagen 1928:370,punkt anvisningarna 23 §13 i

dvs. den ekonomiska livslängden längre. Under årpå fem år, ärtrots att
bokförd till milj. kr, kontroll-maskinen 60 upprättasnär är netto

Maskinens nettoförsäljningsvärde understiger det bok-balansräkning.
förda maskinen har enligt styrelsen och revisorernavärdet, men en
fortsatt livslängd år. detta läge bör styrelsen ikon-ekonomisk på 5 I
trollbalansrälcningen kunna maskinen till planmässigtett rest-ta upp

skatteskuld be-milj. kr. den latentavärde 6/10x300 180 Att somav
lastar skall redovisas till diskonterat värdeuppskrivningsbeloppet
behandlas nedan.

tillde nuvarande möjligheterna hänsynKommittén att taattmenar
dolda finnas kvar. Kommittén föreslår därför lag-övervärden bör en
bestämmelse möjlighet ikontrollbalansrälmingen taatt uppsom ger

restvärdet.vissa anläggningstillgångar till det planmässiga
skall tillämpas också på immateriellaDen föreslagna regleringen

anläggningstillgångar, forskning och utveckling,såsom patent, varu-
kostnads-märken, licenser och liknande rättigheter. Om omedelbaren

föring får tillgångarhar skett skatteskäl, denna iäven typ avav
kontrollbalansräkningen restvärdetill det planmässigatas somupp

kontroll-framstår motiverat med hänsyn till förhållandena närsom
balansräkningen upprättades eller till nettoförsäljningsvärdet, ettom
sådant kan fastställas. sakens särskild försiktighetligger iDet natur att

kan fråga utvecklingskostnader,med aktivering påkallad it.ex.vara om
jfr NJA 1993 484.s.

Statligt stöd form lån med efterställningsgarantii av

redo-Bokföringsnämndens rekommendation anvisningarI R5 omges
stödstatligt stöd. rekommendationen framgår statligavisning Av attav

skall intäktsföras endast det med högtmed återbetalningsskyldighet om
bedömas stödet kommer utkrävas.grad sannolikhet kan inteatt attav
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Stöd skall intäktsförasinte skall enligt rekommendationen skuld-som
föras. innebär statliga stöd enligt BokföringsnämndensDet rekom-att
mendationer i många fall redovisningsmässigt skall skuldforas.

Syftet med de statliga stöden hjälpa företag med soliditetär att svag
har finansiera verksamhetsvårt sin på kapitalmarlcnaden. Be-attsom

hovet stöd alldeles särskilt tydligt beträffande företag med brist påärav
kapital sådan omfattning bolaget skyldigti äreget att upprättaatt en

kontrollbalansräkning. skuldförtinte statligt stöd skallFör ledaatt ett
till tvångslikvidation har aktiebolagslageni tagits in särskilda bestäm-
melser hanteringen statliga stöd i kontrollbalansräkning.om av en

13 kap. tredje stycket sista meningen finns sålundaI 2 § ABL en
uttrycklig regel "hänsyn skallinte till skuld på grundatt tas stat-om av
ligt stöd för vilket återbetalningsskyldigheten beroende bolagetsär av
ekonomiska ställning, stödet- för det fall bolaget försätts konkursiom
eller träder i likvidation skall återbetalas först sedan skulderövriga-
till fullo betalats".

förutsätter det fråga skuldUndantagregeln till följdäratt om en av
statligt stöd med återbetalningsskyldighet beroende bolagetsärsom av

Återbetalningsskyldighetenekonomiska ställning. kan exempelvis
ställning sådan utdelning tillåten ellerinträda företagetsnär är äratt

bolagets kapital på dess skulder. Vidarevisst överstiger krävssätteget
skulden försedd med s.k. efterställningsklausul innebördäratt attav

andra borgenärer konkursstår efter samtliga vid eller likvidation.staten
således från betalning såvida inte borgenärer blirStaten avstår övriga

fullt tillgodosedda.
omfattar det uttryck-Enligt 1982/83:94 s. 59 regeln, utan attprop.

ligen framgår lagtexten, inte bara stöd direkt från ävenstaten utanav
uppgifterstöd lämnas via andra fullgör inom den stat-organ somsom

liga stödverksamheten. Som exempel regionala utvecklings-nämns
fonder. avvecklade och ALMI-koncemen,Dessa är ersattanumera av
bestående statligt helägt moderbolag med regionala dotterbolag.ettav
Stödverksamheten tidigare författningsreglerad. Däremotär som om-
fattar regeln skulder till "vanliga" statligt ägda aktiebolag. Regelninte
gäller heller kommunala lån.inte

för tydligt statliga stödkommittén i den utsträckningDet är att
skuldförs enlighet med vad Bokföringsnämnden rekommenderat,i
syftet det statliga stödet kan förfelas, ograverad skallmed skuldenom
föras ordningenin i kontrollbalansräkningen. nuvarande har så-Den
ledes skäl för och kommittén föreslår den behålls.goda sig att

fråga blir då motsvarande ordning bör gälla ocksåNästa om en
andra efterställningsklausul ungefär innebördlån med av samma som
de statliga stöden
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frågan nekande.Kommittén besvarar för sin del den Att staten anser
från bolagetsdetta sammanhang och avståkunna isig generös attvara

beaktas det kapitalet beräknas iskuld grund stödetpå när enegnaav
till grund för ordning i vilkenkontrollbalansräkning kan inte läggas en

från trygghet kapitalskydds-får avstå denalla bolagsborgenärer som
Härtill kommeravsedd dem.regeln kap 2 § ABLi 13 är att attge

har fåttaktieägartillskott redovisningspraxisframför allt i numera en
redo-innebär de huvud intetillfredsställande lösning över tagetattsom

och därmed ocksåden ordinarie årsredovisningenskuld ivisas som
jfrkontrollbalansräkningen, 1988 620.faller utanför NJA s.

skatteskuldLatent

Övervärden fallde flestabalansräkning skulle itillgångarna ipå geen
därrealiserades. situationskattepliktig de Itill vinst,upphov enomen

finnskontrollbalansräkningskyldigbolagstyrelsen i är upprättaattett
frånkan räknasavdragsgilla förlusterdet skattemässigti regel avsom

latentdärför beakta någonbehöver intesådana Normaltvinster. man
kontrollbalansräkning. Menskatteskuld vid upprättandet när manav en

eller återföraperiodvinstkommer redovisakan förutse bolaget attatt en
rörelseförlustneutraliserasden kanobeskattad utan att enavreserven

effektiv skatt.skall beräknaför förlustavdrag,året eller ett enmanav
det uppståutlandet, kantillgångar itillgångar,För vissa t.ex.typer av

inkomstskatt.svensk statlig Dessaslagskattekostnader änannatav
reserveringVidare måstebeaktas vid värderingen.måste då också en
Övervärdenrealisationfall dåberäknad skatt i sådanaförgöras aven

grundinkomstbeskattning påeffektivhelt delvis skulle medföraeller en
underskott.avdragsgilla Iskattemässigthar någrabolaget inteattav

kon-för skatt ireserveringarbehöver idag inteövrigt görasstörre en
Förslagbalansräkningen. FAR:sden ordinarietrollbalansrälcning iän
ändradbeträffande Kontrollbalansräkning,Rekommendationtill senast

november 1998.
för närvarande ochredovisningsområdet snabbtgårUtvecklingen på

fåunder tid kanhar aktualiseratsfinns frågordet vissa senare somsom
gäller bl.a. hurpassivsida.för kontrollbalansräkningens Detbetydelse
framtida skatt.betalningskuld avseendebolaget skall redovisa av

inkomst-f.n. med rekommendationRedovisningsrådet arbetar omen
Standard.International Accounting Iskatter bygger på IASensom

skatteskuld, vilket kan fådiskontering latentdenna godtas inteIAS av
skatteskuld. kan exempelvisbolag har latent Detbetydelse i som en

fastighetsinnehav. fastigheterna intedrabba med Antagbolag attstora
värde,eftersom de minska ihar avskrivits bokföringen intei ansetts
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bolagen under följd år skattemässigagjortatt storaenmen av
återförasavskrivningar skall till beskattning den dag fastigheternasom

säljs. i god redovisningssed godtar kan det leda tillOm IAS attman
bolag befinner sig i den situationen kontroll-tvingas upprättasom
balansräkning för bestämma vad aktiekapitalet täckti mån äratt egetav
kapital hänsyn till den nominella latenta skatteskulden.när tas

Kommittén rekommendation latentIASC:s rörandeattmenar om
skatt implementeras här i landet, kan bolag och för hari sigsom
överlevnadsförmåga riskera tvångslikvidation. finns därför skälDet att

Åsärbehandla sådana skulder kontrollbalansräkningen. andra sidani
ikontrollbalansräkningen skulderinger det betänkligheter tillatt ta upp

ÅRLfrånvärden avviker och internationell redovisningspraxis.som
finns dessutom andra såväl aktiv- passivsidanDet iposter som

skulle diskonteras till nuvärdebalansräkningen också kunna omsom en
konsekvent diskonteringsprincip ansågs önskvärd. Avgörande för kom-

skatteskulderställningstagande emellertid latenta löpermitténs är att
och skulderna därför uppenbarligen har ochränta ett annatutan att

det nominella. Till bilden hör också detlägre nuvärde inteän äratt
kontraktsförhållande skuld till detfråga skuld i ett utan om enom en

påföras samband med framtidaallmänna kan komma iatt ensom
önskanomständigheter förening med inte itaxering. iDessa atten

föranledereljest livskraftiga företag i likvidation kom-onödan tvinga
föreslå värdet latent skatteskuld skall diskonteras tillmittén att att av en

får överlämnas till denuvärde kontrollbalansräkning.i Det nonn-en
första hand Bokförings-givande på redovisningsområdet, iorganen

nämnden, meddela allmänna råd vilken tid och räntaatt om som
med,bolagen därvid skall räkna jfr RR3.

Obeskattade reserver

obeskattade behandlats kapital ikontroll-I praxis har egetreserver som
balansräkningen. Kommittén föreslår emellertid obeskattadeatt reser-

framtidadelas på kapital och skuld avseende skatt.skall egetver upp

Pensionsåtaganden

ÅRL pensionsåtaganden skuldförs. kan redovisaskräver inte Deatt
linjen ansvarsförbindelse. God redovisningssed kan dockinom som an-

fall enligt allmän pensionsplan börinnebära i varje utfästelseatt enses
redovisas skuld. god redovisningssed medger pensions-När attsom

utelämnasåtaganden redovisas skuld, bör de också kunna iinte som
kontrollbalansräkningen. åtaganden redovisas skuld iMen somsom
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balansräkningen får utelämnas till den del de redo-den ordinarie inte
och omfattasunder rubriken Avsatt till pensioner" tryggande-visas av

balanspost ovannämndaförbud minska denna FAR:slagens attmot
bör enligt kommitténsförslag till rekommendation. praxisDenna

kodifieras.mening

Uttömmande reglering

dem enligt det föregående fårNågra justeringar iutöver görassom en
till balansräkningkontrollbalansräkning förhållandei upprättasen som

ÅRL får enligt kommitténs mening ske. Uppräkningenhelt enligt inte i
påföljderlagen avsedd uttömmande. knutna tillDe ärär att somvara

försummelse kontrollbalansräkning och försätta bolaget iupprättaatt
likvidation kapitalbrist nämligen så ingripande med bl.a.vid är ett per-

för bolagets uppkommande skulder,sonligt betalningsansvar att
tydliga och enkla för leda till rättsosäkerhet.reglerna måste inteattvara

betalningsansvar för styrelseledamöter m.fl.Personligt4.2.2.3

stycket regleras det personliga betalnings-kap. sista ABLI 13 2 §
styrelseledamöterna underlåterför styrelseledamöter. Om attansvaret

fullgöra enligt paragrafens första stycke devad åligger dem svararsom
försolidariskt för de förpliktelser uppkommer bolaget, oavsett omsom

denna skada för bolagets borgenärer ellerunderlåtenhet lett till någon
har till syfte bolagsledningen bevakaej. Bestämmelsen tvinga attatt

förändringar och kapitalbristen blirbolagets kapital ingripai näreget
kritisk vidtaga åtgärder läker bristen inomantingenattgenom som
föreskriven tid eller låta bolaget träda likvidation.i

bestämmelsens syfte möjligen förhållandevis klart,sålundaOm ärär
föremellertid flera hänseenden oklart.dess innebörd i Det ärnärmare

omfattasoklart vilka underlåtenhetsfalldet första i viss mån avsom
kommitténs handlar det fyra tänkbarabestämmelsen. Enligt mening om

fall underlåtenhet. första fallet styrelsen underlåterDet är att att, omav
därtill finns, på föreskrivet och låta revisorernaanledning sätt upprätta

andra styrelsenkontrollbalansräkning. falletgranska Det är atten
kontrollstämman kon-underlåter sammankalla den första trots attatt

kapital understiger hälftentrollbalansräkningen visar bolagetsatt eget
fallet under-registrerade aktiekapitalet. tredje styrelsendet Det är attav

den föreskrivnasammankalla den andra kontrollstämman inomlåter att
fristen månader, och det fjärde fallet styrelsen underlåterpå åtta att att

denbolaget försätts i likvidation,hos ansökarätten trots attattom
fastställt kontrollbalansräkningandra kontrollstämman inte en som
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visar aktiekapitalet till fullo täckt. Kommittén föreslår dessaäratt att
fyra fall i lagtexten.anges

oklarhet gäller vid vilken tidpunktEn styrelsen har attannan
kontrollbalansräkning för ledamöterna deninte påupprätta atten

grunden skall drabbas frågan behandlades rättsfalletDen iav ansvar.
rättsfallet framgår förhålla620. styrelsen inte kanNJA 1988 Av atts.

dess den fått kunskap den kritiska harsig passiv till gränsenattom
domstolen uttalade målet åtgärder måste vid-underskridits. iHögsta att

redan styrelsen har kännedom bolagets ekonomi harnärtas attom
försämrats misstanke finns aktiekapitalet har gått nedoch i angivenatt

solidariskautsträckning. Styrelseledamötemas betalningsansvar, sades
omfatta de bolagets förbindelser uppkommerdet vidare, får anses som

vidtagits. bestämmelsenefter det åtgärd skulle ha Däremot kanatt om
den innebörden sådantbetalningsansvar rimligeninte attges ansvar

bolagets kapital inte kan haskulle uppkomma även eget ansesom
Kommittén föreslår dennafaktiskt underskridit den kritiska gränsen. att

uttryck i lagtexten.innebörd kommer till tydligt
styrelseledamötemas betalningsansvars-fråganVad gäller närom

ansvarigheten inteframgår nuvarande lagtextperiod upphör, attav
likvidationsfrågan haruppkommer sedangäller för förpliktelser som

sedan kontrollbalansrälcning,ellerhänskjutits till prövningrättens en
registrerade aktie-kapital uppgår till detbolagetsutvisar att egetsom

och godkänd bolagsstämma.granskad revisorernakapitalet, blivit avav
Även ansvarsperioden.emellertid punkt förandra händelser kan sätta

åttamånadersfristenefterBolagsstämman kan exempelvis utgången av
under eller efterockså tänkasbesluta likvidation. kan PRVDet attom

grundlikvidationsbeslut exempelvis påfristens fattarutgång attett av
förlikvidation bör förpliktelserbolaget styrelse. Går bolaget isaknar

därefter drabba styrelseledamöterbolaget uppkommer inte somsom
föreslår detta kommer tillför likvidator. Kommitténlämnat plats att

uttryck i lagen.
gäller innebördenoklarhet den nuvarande lagtextentredje iEn attav

bolagetsandra handlar påbara styrelseledamöter ocksåinte utan som
Enligt orda-det föreskrivna betalningsansvaret.kan drabbasvägnar av

förutom bolagets verk-därmed kunna drabba,lagen skulle ansvar
Kommitténsärskild firmatecknare.ställande direktör, attt.ex. menar

mellan denföreligga överensstämmelsedet detta hänseende böri en
personligt betalningsansvariga och dekrets kan bliav personer som

själva ansökakan freda sig från attansvaret omgenompersoner som
utformasföreslår därför lagtexten såtvångslikvidation. Kommittén att

verkställande direktörenförutom styrelsens ledamöter, endastatt, som
Kommitténföreträdare för bolaget kan drabbas betalningsansvar.av

åsyftat utesluta möjlighetenhar härmed emellertid inte ettatt av ansvar
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sådantfactoorganställning deinta utövatför den ettattutansom
skulleHuruvida sådantoch för bolaget.beslutsfattande i ett ansvar

rättstillämpningöverlämnas tillhittillsfår liksomfrågakunna komma i
fortsatthuruvidagäller frågandoktrin Detsammaoch avgöra.att om

styrelse-åvilaskulle kunnaomständighetersärskildaunder enansvar
styrelsen.ledamot utträtt ursom

aktieägaresgrundTvångslikvidation på4.2.3 av
maktmissbruk

grundlikvidationbestämmelserfinnskap. 3 § ABLI 13 avom
föreskrivslikvidationtillalternativmaktmissbruk. Somaktieägares ett

dessaKommitténaktier.minoritetenstvångsinlösen attanserav
denbehövs iaktieägarminoritetskydd för äventillbestämmelser en

s.k.från den Trustor-erfarenheternautgångspunkt iMedlagen.nya
medkompletterasbestämmelsernakommitténföreslåraffären att en

förutsättningar,lagen angivnaunder vissa imöjlighet för rätten att,
förvaltauppgiftmedsysslomanförordnakunna attomedelbart en

avgjord.slutligtlikvidationsfrågan har blivitdessbolaget till

Övriga tvångslikvidationsgrunder4.2.4

dåsituationerövrigabestämmelserfinns4-6 ABLkap.I 13 om
stämmobeslutgrundlikvidation inte påträda utanskall ibolaget ettav

dessamotsvarighet tillellerdomstol PRV. Enförordnandeenligt av
införandeVidlagen. ABL:sdenfinnas ibestämmelser måste även nya
prövning.föremål förtvångslikvidationsgrunder bli rättensskulle alla

indelning igenomförtsdärefterskäl harhandläggningstekniskaAv en
tvångslikvidationsgmnder där de prövasoch formellamateriella senare

bolagetförordnargällandeenligtinnebär PRV rätt attPRV. Det attav
medavslutaskonkursbolaget ilikvidation,skall träda i är somom

fattat besluttidföreskriveninte inomochöverskott stämman om
inkommittill harPRVpå föreskrivetbolaget intelikvidation, sättom

ellerverkställande direktörstyrelse,sådan behöriganmälanmed av
bolaget inteaktiebolagslagen,finnas enligtskallrevisor samt omsom

ochårsredovisningmedtillhar inkommit PRVföreskriven tidinom
ochkoncemredovisningfall,förekommanderevisionsberättelse isamt,

1993/94:43.koncemrevisionsberättelse prop.
någonkommittén intedessa fall föreslårförstaBeträffande det av

grundlikvidation påbeslutdäremot gällerändring. Vad attavom
revisorellerverkställande direktörstyrelse,behörigbolaget saknar
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föreslår kommittén bestämmelsen utvidgas till ocksåatt att ute-avse
bliven anmälan sådan delgivningsbar skallav person som numera
finnas bolaget harinte någon behörig ställföreträdare bosattärom som
i Sverige. sådan utvidgningEn ligger väl i linje med de syften som
ligger bakom bestämmelsen i dess ursprungliga lydelse.

Frågor tvångslikvidation på grund bestämmelse i bolagsord-om av
ningen handläggs i dag Många de bolagsordningsbestäm-rätten.av av
melser föreskriver likvidation vid viss tidpunkt eller händelsevisssom
torde emellertid mycket enkla tillämpa. Skall bolaget upphöraattvara
vid utgången visst år, likvidationsplikten odiskutabelär året löptnärav
till ända. Detsamma gäller för exempel i bolags-att ta ett annat om
ordningen har föreskrivits likvidation bolaget visstnär antal år iett
följd inte har lämnat någon utdelning aktierpå visst slag eller överav
huvud framstårDet för kommittén rationellttaget. låta PRVattsom

för prövningenöverta denna likvidationsgiund.ansvaret Kommitténav
har därvid ordning liknandeövervägt den tillämpas i ärendenen som

fusion se kap.14 17 § ABL Det skulle innebära någonom att om.aktieägare eller har intresse bolaget beståratt motsätterannan som av
sig bolaget försätts i likvidation, PRV skulleatt skyldig attvara
överlämna ärendet till i den där styrelsenrätten skall ha sittort säte.
Kommittén räknar emellertid med ärenden diskuterat slagatt av nu
skall kunna handläggas PRV problem. Verket har bredstörreutanav en
erfarenhet aktiebolagsrätt i allmänhet och likvidationsfrågor iav
synnerhet. På grund det anförda föreslår kommittén frågorattav om
tvångslikvidation på grund bestämmelse i bolagsordningen i fortsätt-av
ningen skall handläggas PRV.av

4.2.5 Genomförande likvidationav

I 13 kap. 7-17 finnsABL bestämmelser genomförandet lik-om av
vidation. Kommittén föreslår dessa bestämmelser allti väsentligt be-att
hålls i sak redaktionell utformning.men ges en annan

4.3 Upplösning avförandegenom ur

aktiebolagsregistret
I 13 kap. l8§ ABL finns bestämmelser upplösningom genom av-
förande aktiebolagsregistret. Bestämmelsen förutsätter inte någonur att
anmälan rörande bolag har kommit in till PRV under deett tio senaste
åren. Med hänsyn till harPRV skyldighet bevaka bolagenatt att att
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sänder in årsredovisningar årligen och verka för likvidation bolagenav
denna skyldighet försummas kan bestämmelsen knappast längreom

fylla någon praktisk funktion. Kommittén föreslår därför be-att
stämmelsen aktiebolagslagen.utrnönstras ur

4.4 Upplösning efter konkurs

I 13 kap. och19 20 ABL regleras aktiebolags upplösning efter kon-
kurs och vissa frågor rörande bolagsföreträdare under konkurs.

aktiebolag skallEtt upplöst konkurs och avslutatsägtanses om rum
överskott. innebär bolaget efterDet konkursen saknarutan att rätts-

kapacitet och därmed partshabilitet NJA 1979 700.även s.
Flera rättsfall den situationen efter konkursattavser en som av-

slutats överskott talan förs den förutvarande konkursgälde-utan av
rättsfalletI NJA 1982 820 blev aktiebolag,Inären. etts. som var

kärande i rättegång upplöst efter konkurs. Sådana omständigheteren
föreliggaansågs inte bolaget efter upplösningen bevarat sinatt rätts-

kapacitet i målet. avvisade därför bolagetsHD talan. Jämför NJAäven
1982 820 heller talanII. Inte den förutvarande konkursgälde-mots.

har tillåtits under speciella omständigheter, kon-nären änannat om
kursen överskott,avslutats 1987NJA 552.utan s.

huvudregelFrån nämnda har emellertid i rättspraxis gjorts vissanu
undantag rättshandlingarsåvitt nödvändiga för fullgörandeavser av
bolagets avveckling och särskildaandra uppgifter. bolagAtt ett som
upplösts efter konkurs alltjämt måste ha rättshandlingsförmåga ianses
den utsträckning dess egenskap konkursgäldenär föranleder ärsom av
enligt kommitténs mening uppenbart. Detta ligger också väl i linje med

rättsfalleträttspraxis. NJA 1954 421 nedläggandeI ansågs etts. av
aktiebolags konkurs enligt konkurslag149 § äldre se kap.12numera

konkurslagenl § hindra fördeinte bolaget talan klanderatt om av
konkursförvaltarens redovisning och bolaget inte upplöstsnäratt -
efter likvidation sådan talan fördes styrelsen. rättsfalletI NJAgenom-
1988 110 ansågs konkurs upplöst bolag kunna föra talanetts. genom

konkursbeslutet och rättsfallet framgårNJA 1979 700mot attav s.
klander slutredovisning kan föras gäldenären aktie-även närmot är ett
bolag skall upplöst i och med konkursens avslutande. Detsom anses
upplösta bolaget kunna företrädasansågs firmatecknare ut-av en som

styrelse valts bolagsstämmapå efter konkursenssetts av en som en
avslutande. I rättsfallet 1944 års tillämplig.ABL Bestämmelserna ivar
den nuvarande lagen torde emellertid anledninginte till be-ge annan
dömning. rättsfalletI NJA 1996 459 tilläts upplöst konkursbolagetts.
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Jämförföregått konkursen.likvidationsbeslutöverklaga ävenett som
Önovember mål 1485-98.domstolens beslut den 4 1998 iHögsta nr
svarandepart ihar också kunnaupplöst aktiebolagEtt ansetts vara

svarande NJAlag 1987aktiebolag i anvisatsrättegång när ett som s.
tillmätts talerättVidare har aktiebolag13.och 1974552 NJA etts.

konkursförvaltares slutredovisning och krav påbeträffande klander av
skadestånd frånbeträffande krav pådenne, inteskadestånd avmenav

sysslomän NJA 1988 374.anlitadekonkursförvaltningen s.
uppgift utreda i vilkendet sinKommittén har inte ut-attsett som

lagstift-området bör föranledaoch övrig praxis påsträckning denna
bör lösas idet, frågakommitténning. Det ettär, en somsersom

aktiebolags-iprocessrättsligt sammanhang än översynen avsnarare
lagen.

aktiebolagtill underskottskonkurser iproblem anslutningi ärEtt att
omfattasfinnas tillgångar inteefter konkursens avslutande kandet som

exempelvisuppkommasådan kankonkursen. situationEn omav
talanaktiebolagets ikonkursboet utnyttjat sininte övertarätt att en

konkursboetharaktiebolagetVinnerpågående processenprocess.
grundaktiebolaget påtillfallertill detingen rätt processen.avsom

överskottskonkurs, vilkenbetydande likheter medharSituationen en
ÄnnuABL.andra stycketkap.skall föranleda likvidation 13 19 §

reglerade situationenmed den kap. 18 § ABLlikheten i 13 attstörre är
avhörts tilldet integrundaktiebolag upplösts pådet i attett avsom

likvidationsåtgärd.behovuppkommertio åren,underPRV senaste av
denfallet, på ansökaninnebär detBestämmelsen i rätträttenatt varsav

före-Kommitténflera likvidatorer.förordna ellerberörs skalldärav, en
tillgång inteför det falletmotsvarande ordning lagfástsslår attatt som

grundupplösning påefter bolagetskonkursenomfattas avyppasav
konkurs.

tilläganderättenskall påhurnäraliggande frågaEn är seman
efter detfinns kvaringått i konkursenvisserligenegendom attmensom

handla situationkanöverskott. Detkonkursen avslutats t.ex.utan om en
den skullevärde inteegendom så begränsatdär konkursboets attär av
enligt kap.avskrivits 10konkurskostnadema, varför konkursentäcka

kvar-särskild viktpraktikenFrågan får ikonkurslagen. när1 § en
upplöses kon-fastighet. Bolagetvarande egendom utgörs genomenav

lagfaren på bolaget.fastigheten alltjämtkursen, ärmen
upplösesbolagföreskrivs frågamed vad ilikhetI om somsom

minimikravetaktiekapital till detökat sittgrund det inteatt nyaav
egendomenhanteras på detskulle problemet kunnakr100.000 sättet att

till egendomenfår samäganderättaktieägarna,ifråga övergår på som
deemellertid sådan ordning itordeSFS 1997:976. praktikenI nuen

Egendomentillfredsställande lösning.fallen sällan innebäraaktuella en
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mycket begränsati fråga torde regelmässigt ha värde, vilket medförett
förväntas för fortsattaaktieägarna sällan kan något dessatt ta ansvar

förvaltning.
tillgångarna har formögenhetsvärdede kvarvarande positivtOm ett

dessa fall förordnadeskulle det ställa sig naturligt irättenatt att
tillgångarna tillföll allmänna arvsfonden jfr kommitténs förslag.41 § i

frågaUndantagsvis kan det emellertid egendom närmastvara om som
för förekonomisk belastning kanDetutgör mottagaren. att ta etten

för miljöfarlig produktion ochexempel gälla fastighet använtssomen
har blivit förorenad denna. Som kommittén det kan inteser mansom av

generellt ålägga dem råkar aktier i bolaget det upplösesäga när ettsom
betalningsansvar för fastigheten blir sanerad. sådantpersonligt Ettatt

kunna drabba oskyldiga med hänsyn tillansvarsgenombrott skulle att
förorenad långt aktieägarnafastigheten kan ha blivit innan hautan att

Ännuköpte aktier. orimlig framståraning saken sinaen mer enom
eller fått aktiernasådan ordning aktieägaren gåva.ärvt somom

tillkallas förRiksdagen har nyligen uttalat utredning bör attatt en se
med herrelös med miljö-de problem förenade egendomöver ärsom

ff..skadliga egenskaper 1997/98:LU14 Kommitténse 7 atts. menar
paragraf aktualiserar bör uppmärksammasde frågor förevarande isom

därför fram något förslag i dennadet sammanhanget och lägger inte
del.

Även överskottskonkurser lagens utgångspunktsåvitt är attavser
avslutande skall upplösas. Enligt gällandebolaget efter konkursens rätt

från det konkursen avlutades beslutaskall månadinomstämman atten
något sådant beslutbolaget skall gå i likvidation. inteFattar stämman

tvångslikvidation. föreslår för-skall förordna KommitténPRV attom
farandet i anslutning till denförenklas på det rättensättet, attatt

beslut utdelning också skall beslutaavslutar konkursen omgenom om
likvidation.

fråga detta sammanhang det vidsärskild iEn är över-om
likvidera bolagetskottskonkurs bör möjligt i stället föratt attvara

anföras för sådan ordning.fortsätta verksamheten. Flera skäl kan en
bättreBolagets ekonomiska ställning konkursen kan ha visat sigi vara

återförts tillhaft skäl tillgångar kan hatidigareän att antaga,man
kan också hos borge-konkursboet efter återvinningstalan Detosv.

underhandsackord möjliggörafinnas intressenärema ett attav genom
helt och hålletfortsatt drift bolagets rörelse. dessa situationerAtt iav

Samtidigt dethindra bolaget lever vidare inte motiverat. äratt synes
konkursinstitutets innebörd urholkas.emellertid vikt inteattav

föreslår därför den nuvarande huvudregeln bolagetKommittén attatt
möjlighet förbehålls, det i lagenskall likvideras öppnasatt enmen

fall besluta likvidationen skallbolagsstämman i dettaäven attatt
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allt under förutsättning revisorerna intygar bolagetsupphöra, att att eget
registrerade aktiekapitalet och utskiftningkapital uppgår till det att

Vill aktieägarna försäkra konkurs slutarsiginteännu ägt attrum. om en
kunna avbryta likvidationen och drivamed överskott för sedanatt

vidare, kan de det betala bolagets skulderverksamheten göra attgenom
bolaget.eller tillskjuta tillgångar tillpå sättannat
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örfattnin gskommentarF

Förslaget till

lag ändring i aktiebolagslagen 1975: 13 85om

Likvidation13 kap. och konkurs

Likvidationsgrunder m.m.

Frivillig likvidation

1 §
förstaParagrafen kap. stycket13 1 § ABL.motsvarar

Undantagsvis kan bolagsordningen finnas bestämmelsei attomen
bolaget tidigast vid det projektskall upphöra viss tidpunkt eller när
har slutförts för genomförande bolaget har bildats. Finns det envars
sådan bestämmelse bolagsordningen måste den ändras för bolageti att
skall likvideras före den bestämda tiden. gäller dock intekunna Detta

bolaget skyldigt likvidation enligt elleri 21 22är attom

2 §
kap.Paragrafen 13 § andra stycket1 ABL.närmastmotsvarar

eftersomBeslut likvidation beslut kap.i 9 28 §är ett avsesom som
ordföranden vid lika röstetal hardet inte val. innebärDet ut-attavser

slagsröst.

3 §
Paragrafen andra stycketkap. § sista meningen13 1närmastmotsvarar

förebildAndra meningen har sin i 1944 årsABL. Den ABL.är ny.
bolagsstämmobeslut likvidation har regel omedelbarEtt om som

verkan. Föreligger grund för tvångslikvidation, kan be-inte stämman
sluta likvidationen skall träda kraft dag, emellertidi vissatt senare som

får hur bort helst. Kommittén föreslårinte långtsättas att ettsom av
denbolagsstämman fattat likvidationsbeslut måste få verkan senast

första följande räkenskapsåret, före-dagen under det närmast annars
ligger likvidationsbeslut. Bestämmelsen inverkarinte något giltigt inte
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lividationstidpunkt längrebolagsordningenmöjligheten ipå att ange en
fram i tiden.

firma tecknas med tilläggskall bolagetsUnder likvidation som
förhållandet, orden ivilket normalt innebärändradedet attanger

andraoch 26 §till firman, 16 kap. 4 § ABLfogaslikvidation se
inträder såskyldighet1974:156.stycket firrnalagen Denna snart

paragraf. dennaförevarande Frånfår verkan enligtlikvidationsbeslutet
följerbegränsad till vadkompetenstidpunkt bolagsorganensär som av

därom föreslås i 32 §uttrycklig bestämmelselikvidationsändamålet. En
beslutsfattande.bolagsstämmanssåvitt avser
likvidationsbeslutet skall PRVanmälan gjortsNär genast utseom

direktörensoch verkställandeträder styrelsenslikvidator 28 § isom
anmälanlikvidationen 30 §. Omuppgift genomföraoch harställe i att

likvidator, kan vissfinna lämpligsvårigheterdröj eller harPRV att ener
till förordnandetlikvidationsbeslutfråntid förflyta stämmans av

ochstyrelsenföreslår andra stycketKommittén i 30 §likvidator. att
till dessföreträdare för bolagetkvarstårdirektörenverkställande som

begränsasbehörighetförordnat likvidator.rätten DerasPRV eller
all-docklikvidationsändamålet.följer Deemellertid till vad äravsom

med-delgivning ochpå bolagetstid behöriga annatvägnar emottaatt
delande.

Förslag till beslut

4 §
motsvarighet kap.Paragrafen saknar i 13 ABL.

kunnalikvidationsfrågan skall aktieägarnaför beslutunderlag iSom
ochredovisningshandlingardelsförslag till beslut,del dels ettta av
tillinnehållet förslagetparagraf reglerar irevisorsyttrande. Förevarande

beslut.
föreslåsnaturligtvis varför bolagetaktieägarnaförintresseAv är
bolaget.skälen för likvideraskall därförförslagetupphöra. I attanges

styrelsensdet enligtredogöra för huruvidaskall ocksåStyrelsen
och vilka dessatill likvidationeller några alternativmening finns något

huvuddetpunkten Skulle styrelsenså fall 1.i över tagetattär anse
det detta.alternativ, så räckerinte finns något att ange

omedelbart ellerverkanbeslut likvidation harföljerAv 3 § att om
hänseendet skallföreslår detdag. Vad styrelsen ifrån och med vissen

likvidationsbeslut punkten 2.framgå förslaget tillav
skifteförframgå beräknade tidpunktenskall förslaget denVidare av

beräknade storlek punkten 4. Detpunkten och skifteslikvidens3 rör
styrelsenmed hänsyn till det intehär skattningarsig ärattgrovaom
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likvidator skall för avvecklingen. emellertidHarutan som svara
förslagetstyrelsen den utformar till stämmobeslut redan betalat allanär

kända bolagsskulder och förvandlat överskottet till kontanter, kan den
med säkerhet uttala tiden för skifte skifteslikvidenssig ochstörre om
storlek.

framgårSom 28 § det likvidator detPRVär när ärutserav som
bolagsstämman har fattat beslutet försätta bolaget likvidation.iattsom

likvidator betydelsefullt.Uppdraget därför lämpligtDetär är attsom
personfrågoma frånLagtexten utgår bolagetstämman.tas attupp
föreslår ellerviss vissa skall förordnas tillPRV att person personer
likvidator punkten 5.

Paragrafen från det styrelsen förslagetutgår tillär upprättaratt som
beslut och handlingar skall tillhandahållas aktieägarnaövriga som
enligt Kostnaderna för detta skall naturligtvis7 bolaget betala. I
aktiebolagslagen finns bestämmelser varje aktieägare fårätt attsom ger

ärende på bolagsstämma han anmäler saken tid kap.i 9 §.llupp om
innebär emellertid inte skyldigDenna initiativrätt styrelsen påäratt att

bolagets bekostnad och tillhandahålla de handlingarupprätta som
aktiebolagslagen föreskriver underlag för beslut det aktie-isom av

initierade ärendet. Initiativrätten bara aktieägaren fåägaren rätt attger
saken diskuterad på bolagsstämma. låterOm majoriteten sig övertygas
blir normalt styrelsen fårresultatet i uppdrag utarbeta det be-att att
slutsunderlag föreskriverlagen till eller tillstämmaextra nästasom en
ordinarie vilken saken behandlaspå på med sikte påstämma nytt ett
beslut.

Vad innebörden aktieägares initiativrätt gällersagtssom nu om av
också den lagen aktieägarminoritet med minst 10rätt gersom en

aktierna få bolagsstämma försammankalladprocent att extra attav en
behandla ärende kap.visst 9 8 §. Bestämmelsen minoriteten ettger
forum för diskutera frågan bolaget skall träda likvidation.iatt t.ex. om

ålägger emellertid inte styrelsen skyldighetDen någon ochupprättaatt
distribuera de handlingar i det redan från början står7som avses om
klart det finnsinte någon bland aktieägarna förmajoritetatt att
likvidera bolaget. finns andraDet å sidan ingenting hindrar attsom
styrelsen detta, denjust tagit intryck skäl förminoritetens singör om av
framställning och under hand erfarit förslagstämmaextra att ettom om

bolaget skall träda likvidation kani beräknas få erforderlig majoritetatt
på såledesDet styrelsen det enskilda falletiextra stämman. är som

finns ochdet skäl tid iordningsställa och tillhandahållaprövar attom
handlingarna. styrelsenOm i mål belastar bolaget med kost-oträngt
nader för beslutsunderlag visar helt överflödigtsig påett som vara

riskerar styrelsens ledamöter ådra sig skade-stämman,extra att ett
ståndsansvar förhållande till bolaget.i
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Redovisningshandlingar

5 §
.Paragrafen har motsvarighet i b1.a. bestämmelsernaär menny om

ökning och nedsättning aktiekapitalet.av
likvidationdet blir aktuellt med står naturligt frågornaNär nog om

det ekonomiska utbytet för aktieägamasi intresse. En redo-centrum
görelse för bolagets ekonomiska ställning bör därför ingå i besluts-

likvidationsfrågan skall ordinarieunderlaget. Om på bolags-prövas
behandla årsredovisningenockså skall får aktieägarnastämma som

automatiskt tillgång till material de kan lägga till grund förett som en
analys bolagets ställning. Någon sådan automatik finns inte omav
likvidationsfrågan skall påprövas stämma.extraen

paragraf behandlar därför denFörevarande situationen att en annan
bolagsstämma bolagsstämma vilken årsredo-den ordinarie påän

fråga likvidation. Paragrafenvisningen skall behandlas, skall pröva om
informationinnebär aktieägarna då tillförsäkras bolagets ekono-att om

motsvarande vad föreskrivs förmiska ställning stämmaextrasom som
ökning eller nedsättning aktiekapitalet.skall fråga Av 9pröva avom

fattaskap. följer likvidationsbeslutet kan det föreskrivna17 § att utan
bolagetbeslutsunderlaget samtliga aktieägare i därom.är överensom

Revisorsgranskning

6 §
motsvarighet kap. har motsvarighetParagrafen saknar i 13 ABL imen

ökning och nedsättning aktiekapitalet.b1.a. bestämmelserna avom

beslutillhandahållande förslaget tillT av m.m.

7 §
Paragrafen motsvarighet kap.saknar i 13 ABL. Den överensstämmer
med vad föreslås för b1.a. ökning och nedsättning aktiekapitalet.som av

Kallelsens innehåll

8 §
motsvarighet kap.Paragrafen saknar i 13 ABL. Den överensstämmer

ökning och nedsättning aktiekapitalet.med bestämmelsernanära om av
tid vilken kallelse skall ske bestäms de allmänna reglernaDen inom av

kap.kallelse till bolagsstämma i 9om
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Registrering

9 §
Paragrafen kap. första13 7 § stycket första meningen ABL. Imotsvarar
gällande skall beslut likvidation anmälas till PRV genomrätt om

försorg". anförtsSom under föreslår3 § kommitténstämmans att
förekommandestyrelsen och i fall verkställande direktören kvarstår

företrädare för bolaget till dess ellerPRV rätten förordnatsom
likvidator jfr andra stycket. får30 § Det då ankomma på styrel-anses

eller verkställande direktören denna Skulleanmälan.göraattsen
vilja någon anmälan står det frittstämman görautse att stämmanannan

besluta därom. Bestämmelsen har utformats på medgeratt sättett som
detta.

Skall anmälan räckerstyrelsen det den undertecknasgöras attav av
styrelseledamot, 1 § andra stycket ABF.en

Täckningskontroll

Skyldighet kontrollbalansräkningupprättaatt

10 §
Första stycket kap. första stycket första och andra13 2 §motsvarar
meningarna den lydelsen första framgårABL. Genom meningennya av

styrelsen skyldig kontrollbalansräkning endastär upprättaatt att en om
det finns denskäl skulle komma utvisa bolagetsatt antaga att att att

hälftenkapital understiger det registrerade aktiekapitalet.eget av
Någon kontrollbalansräkning behöver inte i sådana fall då detupprättas
synliga kapitalet visserligen understiger hälften det registreradeegna av
aktiekapitalet det uppenbart det med mycket god marginalär attmen
finns dolda övervärden täcker bristen. dessa fall bör dock iIsom
styrelseprotokollet de överväganden styrelsen igjortnoteras som
sammanhanget.

Att bolagsordningen kan innehålla föreskrift innebörd kon-atten av
trollbalansräkning skall redan vid mindre differens mellanupprättas en
det och aktiekapitaletkapitalet hälften följer första22 §änegna av
stycket

ÅRL.Andra stycket har sin förebild i kap.Det 2 7 §är nytt.

Kontrollbalansräkningens innehåll

11 §
Paragrafen kap.13 2 tredje stycket har utförligt§ ABL. Denmotsvarar
kommenterats kommitténs allmännai överväganden avsnitt 4.2.2.2.
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kontrollstämmanFörsta

12 §
kap. första stycket tredjemeningen 13 2 § meningenFörsta motsvarar

Andra och tredje meningarnaABL. är nya.
ordning kommittén föreslår, och medDen överensstämmersom som

gällande styrelsen så kontrollbalansräkningenrätt, är att snart upp-
låter granska balansräkningen, sammanträder ochrevisorernarättats,

skallfrågan bolagsstämma sammankallas. Svaret på denprövar om
frågan bestäms kontrollbalansräkningens innehåll. Visar kontroll-av

bolagets kapital understiger hälften detbalansräkningen att eget av
skyldig kallaregistrerade aktiekapitalet styrelsen till bolags-är att

undgå den omgång bolagsstämma innebärFörstämma. att som en
omedelbart förstärksbolagets finansiella situation så aktie-krävs attatt

till hälften redan vid tiden för styrelsenskapitalet täckt åtminstoneär
skeden skall kalla till bolagsstämma. kanDetprövning omav

aktieägartillskott.exempelvis ettgenom
beslut frågan bolaget skall träda i lik-Styrelsens förslag till i om

medfram tillsammans denvidation skall läggas på stämman, av
kontrollbalansräkningen. ligger sakensgranskade irevisorerna Det

styrelsen lägger till grund förden kontrollbalansrälmingnatur att som
självakalla till kan situationen påbeslut intesitt stämmaatt avse

ställningen vid tiden förpå den skall utvisastämmodagen. Kravet att
den skall tidpunkt så inpåbör därför tolkas så närastämman att avse en

kan vidmöjligt LU 91/92:10 7. Därutöver stämmanstämman s.som
kontrollbalansräkningen skall speglabehöva förjusteringar göras att

aktieägartillskott,förhållandena stämmodagen. innebärpå Det att
försäljningar bolagets tillgångar och andra sådana åt-vinstgivande av

skuldernaunder kallelsetiden ökar bolagets kassagärder utan attsom
bolagets aktiekapitalökar kan leda till det vid visar sig istämman attatt

vad fram-utsträckning täckt bolagets kapitalär änstörre egna somav
styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen.går denav av

skall godkänna kontrollbalansräkningen.Kontrollstämman inte Den
för styrelsens förslag itjänar bara underlag prövningstämmans avsom

eller fortsätta verksamheten.frågan bolaget bör träda i likvidationom
genomförs beslutarförsta kontrollstämma och denna inteOm omen

be-möjligheterna undgå andra kontrollstämmalikvidation, är att en
emellertid rimligt de justeringar enligt vadgränsade. Det är att somsom

skall företas för kontrollbalansräkningen skall avspeglanämnts attovan
för måste kunna beaktas.förhållandena på dagen Antagstämman att

kontrollbalansräkningen visar aktiekapitalet inteden justerade äratt
dock täckt till hälften. justeringarnahelt täckt Omän avsermermen

kontrollbalansräkning styrelsenupptagits redan i denposter somsom
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kontrollstämmaförstatill när-kallaåtgärdenframstårbehandlat att en
behövakontrollstämma inteandratordedåochmisstagettmast ensom

sammankallas.
lämnarvidaktieägare ettgälla stämmanfårVidare att enomanses
kapital såtäcktheltaktiekapitalet egetsådant äraktieägartillskott att av

förfrån dagenräknatmånaderinom åttatäckningfullpålagens lcravär
kontrollstämmaandraoch över-börjanfrånredanuppfylltstämman en

flödig.
andrahållaskyldighetfrånbolagetinte attdetfritarDäremot en

beslutarförstamed densambandi stämmanbolagetkontrollstämma om
aktiekapitalet sånedsättningeller attöverkursmednyemission avom

täckt.fulloblir tillaktiekapitalet
fårkontrollstämmanvid första ettaktieägarnarimligtDet attär

för5-8föreskrivs idetbeslutsunderlag motsvarar somsom
denlikvidation. Omfrivilligfrågaskall prövabolagsstämma omsom
detupphör blirbolagetbästdet är attkontrollstämman attförsta anser
blirtill §hänvisningen 5likvidation. Genomfrivilligfråga om

skyldigkontrollstämmainför attsåledesstyrelsen även avge en
prövningvikt vidkanomständigheterför deredogörelse vara avsom

lik-tillalternativvilkalikvidation,skall ibolagetfrågan omav
aktie-nedsättningöverkurs,tillnyemissionfinns,vidation t.ex. avsom
aktie-utbyteekonomisktoch vilketaktieägartillskott,ellerkapitalet

förbestämd dagNågonbolaget.likvidationfåkanägarna avgenom en
självfallet intebehöverlikvidationsutbrottet anges.

likvidationenförtidpunktenkanlikvidationBeslutar stämman om
§§.och 14följer 13därefter. Detmånaderåttatillbestämmas senast av

dettäckninghögreutvisakontrollbalansrälcningenSkulle egnaaven
likvidationstid-kanlikvidationbeslutaändåochkapitalet stämman om

medger.3 §tidenfram ilångtsåförläggaspunkten som
frågaskalluppgift prövainnehålla stämmanskallKallelsen attom

aktiekapitalet. Dettäckningbristandegrundpålikvidation avavom
till 8hänvisningenframgår av

kontrollstämmanAndra

13 §
fjärdestycketförsta§kap. 213Paragrafen närmast me-motsvarar

ningen ABL.
kontrollstämman inteförstabolaget-under 12 §anförts ärSom om

pånyttskyldigt prövalikvidation-iskall attbolagetbeslutat att
kontrollstämmanandralikvidation. Denskall ibolagetfrågan om

kontrollstämman.förstafrån denmånader räknatåttahållas inomskall
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Det bolaget frist på åtta månader, kallelsetiden inräknad, förger en att
förbättra sin finansiella situation. Fristen börjar löpa från dagen för
första kontrollstämman, oberoende huruvida aktieägarna vid dennaav
fattar formellt beslut bolaget skall beståett elleratt ej. Skulle ingen
aktieägare infinna tillsig får fristenstämman löpa från den utsattaanses
stämmodagen.

Andra och tredje meningarna Beträffandeär innebördennya. av
hänvisningen till 5-8 hänvisas§§ till kommentaren till 12

Ansökan tvångslikvidationom

14 §
Paragrafen kap.13 2 första§ stycket fjärdemotsvarar och femte
meningarna ABL.

Godkänner den andra kontrollstämman styrelsens kontroll-nya
balansräkning, undgår bolaget likvidationsplikt, kontrollbalans-om
räkningen korrekt utvisar det kapitalet vid fortidenatt stämmanegna
uppgår till det registrerade aktiekapitalet. Om den kontrollbalansräk-
ning godkänner visar lägrestämman täckning för aktiekapitaletsom
eller inte godkännerstämman någon kontrollbalansräkning överom
huvud bolaget skyldigt likvidation.är itaget, Bolagsstämman kanatt
i detta läge fatta beslut bolaget omedelbart skall gå i likvidation.attom
Om underlåter dettastämman styrelsen skyldiggöra är inomatt tvåatt
veckor hos ansöka bolaget försättsrätten i likvidation. sådanatt Enom
ansökan kan styrelseledamot,även göras verkställande direktör,av
revisor eller aktieägare. Tidsfristen har bestämts med utgångspunkt i
den i kap.9 38 § angivna tidsfrist inom vilket stämmoprotokoll skall
hållas tillgängligt för aktieägarna.

bolagetAtt inte har föreskriven täckning för sitt aktiekapital innebär
inte bolaget obestånd,på jfr kap.att är 1 2 andra§ stycket konkurs-
lagen 1987:672. kanDet mycket väl i stånd betala sinaattvara
skulder efter hand de förfaller. Det finns därför inte skäl attsom ge
bolagets borgenärer påkalla tvångslikvidationrätt falliatt isom avses
förevarande paragraf. Det först bolaget oförmögetär när är rätte-att
ligen betala sina skulder och denna oförmåga inte endast tillfälligär

bolagets borgenärer har anledning och det sker dåattsom reagera
ansökan bolaget skall försättas konkurs.iattgenom om

Det ligger i sakens kontrollbalansräkning sällannatur att kanen
situationen på själva stämmodagen. Kravet på den skall utvisaavse att

ställningen vid tiden för bör därför tolkasstämman så den skallatt avse
tidpunkt så inpånära möjligtstämman LU 91/92: 10 7.en som s.
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medsamtidigt sittskall denansökan likvidation,Bifaller rätten om
stycket.likvidatorer 28 § andraeller flerabeslut därom utse en

Personligt betalningsansvar

§15
första ochstycketfjärde13 kap. 2 §Paragrafen närmastmotsvarar

andra meningarna ABL.
frånunderlåtenhetvilka fallförsta meningenstycketFörsta avanger

förbetalningsansvarpersonligtkan utlösasidastyrelsens ettsom
det förstahandlar förför bolaget.förpliktelser Detuppkomnadärefter

enlighet med 10 §underlåter istyrelsen upprättaattatt enom
bolagetshar skäldenkontrollbalansräkning egetantaga attatttrots att

registreradehälften detunderstigadärvid skulle kommakapital att av
visarkontrollbalansräkningstyrelsenaktiekapitalet. Upprättat somen

tillkallelsemöjligt utfärdaden enligt 12 §fallet, skallså snarastäratt
därav detgrundsker utlöses påså inteOmförsta kontrollstämman.

personliga ansvaret.
styrel-utlösaunderlåtenhet kanfallet ärtredje attDet ansvarsomav

månaderåttahållas inomkontrollstämmaandrakallar tillinte attensen
styrelsen,falletoch det fjärde13 § trots attfrån första attstämman

kontrollbalansräkninggodkäntintekontrollstämmanandra somen
heller beslutatochaktiekapitalet inteförfull täckningutvisar om

veckor fråntvålikvidation inomansöker hoslikvidation, inte rätten om
14 §.stämman

föreslås denövervägandenkommitténs allmännaanförts i attSom
begränsasbetalningsansvarigapersonligtblikankrets sompersonerav

ansökasjälvafrån dettafreda sigkantill att omgenomsompersoner
paragrafiförevarandeföreskrivsSålundaenligt 14tvångslikvidation

verkställandestyrelseledamot ochforpersonligt betalningsansvarett
bolagetshandlat påför andra vägnar,medandirektör, ansvaret som

meningförsta styckets sistaAvfirmatecknare, utmönstrats.t.ex. en
sådanatillbegränsatverkställande direktörensframgår äratt ansvar

åtgärder.grund hansför bolaget påuppkommerförpliktelser avsom
enligtbetalningsansvarpersonligtstycket klargörsandraGenom att
frågakomma iförpliktelse kanför bolagetspunktenförsta stycket 1 en

vidkapitalbristföreliggerdet faktisktförutsättningendast under att en
Hävdar620.jfr 1988förpliktelsens uppkomst, NJAtiden för s.

personligtstyrelsen ådragit sigfordringsägareexempelvis ettatten
försummelsebolaget grundfordran på påbetalningsansvar för hans av

betalnings-bestridastyrelsenkontrollbalansräkning, kanupprättaatt
denkapitalbristförelåg någongrunden det inteskyldighet på den näratt
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ifrågavarande förpliktelsen för bolaget uppkom. Det ankommer då på
fordringsägaren med viss lättnadän i bevishänseende jfr NJAom-
1988 620 och NJA 1993 484 visa bolagets aktiekapitalatt atts. s. -
inte täckt till hälften vid tiden för förpliktelsens uppkomst. Förmårvar
han det följer tredjegöra stycket styrelseledamot kan fredaatt sigav

visa de inte har försumliga.varitatt att Det kan svårt förgenom vara
dem freda sig med hänsyn till derasatt skyldighet fortlöpandeatt
bedöma bolagets ekonomiska situation, kap.8 4 Styrelsen måstese
vidare förutsättas känna till sin skyldighet vid kapitalbrist i dennaatt
omfattning kontrollbalansräkning.upprätta

16§
Paragrafen kap.13 2 § fjärde stycketmotsvarar tredje och fjärde
meningen ABL.

beslutEtt fortsätta bolagets verksamhetatt behöver inte vara
uttryckligt för omfattas paragrafen.att Med beslut fortsättaattav
verksamheten får jämställt fattar beslutatt stämmananses som
förutsätter bolagets verksamhet fortsättes.att

17 §
Paragrafen 13 kap. 2 fjärde§ stycketmotsvarar fjärde meningen ABL.

Paragrafen den definitiva slutpunkten för det personliga betal-anger
ningsansvaret. förpliktelserFör uppkommer sedan likvidations-som
frågan har hänskjutits till prövning ellerrättens sedan kontroll-en
balansräkning, utvisar bolagets kapitalatt uppgår till detegetsom
registrerade aktiekapitalet, blivit granskad revisorerna och godkändav

bolagsstämma föreligger inte något personligt betalningsansvar.av
Genom andra meningen, klargörsär motsvarande gällerattsom ny,
förpliktelser uppkommer sedan bolagsstämman eller beslutatPRVsom

likvidation. kanDet exempelvis handla bolagsstämmaom om en som
hålls efter utgången åttamånadersfristen eller fattarPRVattav ettom
likvidationsbeslut på grund bolaget saknar styrelse.attav

Av paragrafen framgår motsatsvis personligt betalnings-att ett
för förpliktelser uppkommit dessförinnan kvarstår.ansvar som

Majoritetsmissbruk

18 §
Första stycket 13 kap. 3 första§motsvarar stycket första meningen
ABL.

Andra stycket Det går tillbakaär pånytt. förslag framlagt deniett
Stockholms Fondbörs år 1998 publicerade Trustorav rapporten -
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innebärdetriskerdepåtalasIoch slutsatser.händelser rapporten som
föranlettochbolagetinflytande imissbrukat sittaktieägareatt somen

behållakangällandeenligttvångslikvidation rättminoritetstalan omen
likvidationsfrågan.tiddenunder prövarbolaget rätteninflytande isitt

därförföreslåsrättegångsbalken attkap. 3 §förebild i 15Med viss
uppgiftmedsysslomanförordna attskall kunnaomedelbarträtten en

avgjord.slutligtblivitharlikvidationsfrågantill dessbolagetförvalta
verk-ochstyrelsenslikvidator imedlikhetträder iSysslomannen
fannsinnebördliknandebestämmelseställe. Endirektörensställande av

aktiebolagsförordningenABL. I1944 årstvångslikvidationsreglema ii
förskyldighet görarätten attbestämmelsebör upptas omen

syssloman.förordnandebeträffanderegistreringsanmälan av

19§
och tredjeandrastycketförsta3§kap.13Paragrafen motsvarar

stycket ABL.andrameningen samt

20 §
stycket ABL.tredjekap. 3 §13Paragrafen motsvarar

Tvångslikvidation

21 §
ABL.kap. 4 §13Paragrafen närmastmotsvarar

förgrundersamtligaupptagitsharoch 22 §§21stycket. IFörsta
harskullfullständighetensFörkänner.lagentvångslikvidation som

upptagitspunkten lstycketförstaparagrafförevarande endärför i
bristandegrundpålikvidationi 14 §bestämmelsernaerinran avomom

ochi 18bestämmelsernapunkten 2och iaktiekapitalettäckning omav
har ingenPunkternamaktmissbruk.grundpålikvidation19 avom

§ ABL.kap. 413motsvarigheti
alltid harlikvidationbeslutbolagsstämmansföreskrivsI 3 § att om

kon-Föreligger. Itvångslikvidationgrund förverkanomedelbar när
beslutparagrafförevarande rättensföreskrivs i attdettamedsekvens
Över-578.1992jfr NJAverkan,omedelbaralltid harlikvidation s.om

intevidaretillsbeslutetförordnahögrekanbeslut rätt attklagas rättens
maktmissbrukgrundpålikvidationbeslutVidverkställas.får avom

makt,sinmissbrukatfunnitvadenligt rättenaktieägaretorde den som
haninhibition, över-yrkandeframställakommaregelmässigt att omom

beslutet.klagar
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Andra stycket första meningen kap.13 4 §motsvarar andra stycket
ABL medan andra meningen har sin motsvarighet i 13 kap. 2 § andra
stycket ABL.

Tredje stycket första ledet 13 kap. 4 § tredjemotsvarar stycket ABL
medan andra ledet har sin motsvarighet i 13 kap. 2 första§ stycket sista
meningen ABL.

22 §
Paragrafen 13 kap.motsvarar närmast 4 § ABL.a

Till tvångslikvidationsfallen förstai stycket punkten har1 lagts det
fallet bolaget inte till PRVatt anmält sådan delgivningsbar person som
enligt kap.8 33 § skall finnas för det fall bolagets samtliga styrelseleda-

och verkställandemöter direktören bosatta utomlands.är
På skäl anförts kommitténsi allmänna överväganden föreslåssom i

punkten 3 PRV handläggningenatt tar över tvångslikvidation påav
grund bestämmelse i bolagsordningen.av

I konsekvens med 3 och 21 föreskrivs PRV:s beslut likvi-att om
dation alltid har omedelbar verkan. Beslutet kan överklagas till tings-

kanrätten, förordna inhibition jfr kommentaren till 21 §.som om

23 §
Paragrafen 13 kap. §motsvarar 5 ABL.

VI linje med vad föreslås i 24 har§ kallelsefristen kortats tillsom
minst månad före inställelsedagen.en

Delgivning med bolaget kan ske enligt bestämmelserna särskildom
delgivning med aktiebolag, 9 § tredje stycket delgivningslagense
1970:428.

24 §
Paragrafen kap.13motsvarar närmast 5 § ABL. Där föreskrivs atta
PRV skall förelägga inte bara bolaget också aktieägareutan och
borgenärer vill sig i ärendet kommayttra in med skriftligtattsom
yttrande eller efterfrågade handlingar. Med hänsyn till borgenäremaatt
inte kan kunna tillföra någotantas i de aktuella situationema av--saknad styrelse, för inkommen årsredovisningsent eller likvidationav
på grund bolagsordningsbestämmelse föreslår kommittén skyl-av att-
digheten förelägga borgenäremaatt Inte hellerutmönstras. framstår det

motiverat föreskriva sådan skyldighetatt frågaisom bolagetsen om
aktieägare. PRV saknar också uppgifter aktieägamas Sam-om namn.
manfattningsvis föreslås sålunda skyldighet för PRV föreläggaatten
uteslutande bolaget.

Enligt gällande skall föreläggandeträtt kungöras minst två och högst
fyra månader före utgången den dagen. Som ledutsatta iettav strävan
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tidenbolag harstyrelselösamedproblemmed vissatillkomma rättaatt
allmännakommitténs övervägan-månad,tillparagrafen kortatsi seen

avsnitt 4.1.3.1.den

25 §
b § ABL.kap. 513Paragrafen motsvarar

26 §
§ ABL.kap. 613Paragrafen motsvarar

§27
ABL.6 §kap.13Paragrafen motsvarar a

likvidationGenomförande av

likvidatorUtseende av

28 §
Attstyckena ABL.andraochförsta§kap. 713Paragrafen motsvarar
tillanmälasskalllikvidationiskallbolagetstämmobeslut attom

föreskrivs i 9registreringsmyndigheten
PRValltidlikvidatorordningen utsesgällande att avDen numera

förlämpligden ärförgarantier utsesskapardomstol atteller som
normalttvångslikvidationvidtordelämplighetpåkravetuppdraget. I

företagsledningenellerstyrelseningått iharlikvidatom inteligga att
bestämmandedetharaktieägarkretstillhör denhelleroch inte som

motiverasdockkanregeldennafrånUndantagbolaget.inflytandet över
mellansamgåendeled ilikvidationenfall ettdet är ettförexempelvis

skälfunnitKommittén har inte14.1982/83:139jfrtvå bolag s.prop.
detta.bestämmelseruttryckligainföralageni omatt

respektivebaradet rättensakens äriliggafår natur attDet sägas
harmyndigheten utsett.likvidatorentledigakanPRV somensom

behövs inte.dettalagbestämmelseNågon om

Registrering

29 §
ABL.styckettredje§kap. 713Paragrafen motsvarar
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Styrelse och verkställande direktör

30 §
Paragrafens första stycke kap.13 förstamotsvarar 7 § stycket tredje
meningen och fjärde stycket ABL.

Utan det utryckligen lagtexteniatt sägs innebär det förhållardet att
likvidator förordnats elleratt stämman styrelsen utsedd sirskilden av
firmatecknare förlorar sin behörighet företräda bolaget.att Att licvida-

kan särskild firmatecknaretor följerutse kap.8 31 § första styzket.av
Andra stycket Det har kommenteratsär nytt. i anslutning till 3 och

9 §§.

Revisor

31 §
Paragrafen 13 kap. femte7 §motsvarar stycket ABL. I kap11 finns

bestämmelser lekmannarevisor och särskild granska-e.numera Deom
jämställs i förevarande paragraf med revisor har utföra revisionattsom
enligt 10 kap.

Bolagsstämma

32 §
Paragrafen 13 kap.närmast 8 §motsvarar ABL. De allmänna ireglerna

kap.9 bolagsstämma skall tillämpas på bolagsstämmaävenom som
hålls sedan bolaget gått i likvidation. bestämmelsensAv andra led, som

framgårär beslutskompetensnytt, stämmansatt efter likvidationstid-
punkten begränsas likvidationsändamålet. innebärDet bla.av att
bolagsstämman förhindrad fatta beslutär vinstutdelning,att och attom
beslut exempelvis ökning aktiekapitalet får fattas endastom av ettsom
led i genomförandet likvidationen. fårDet överlämnas tillav rätts-
tillämpningen vilkanärmare bolagsstämmobeslutatt avgöra kanson
fattas, registreras och verkställas under den ifrågavarande tiden.

Redovisning för tiden före likvidators förordnande

33 §
Paragrafen 13 kap. 9 § ABL.motsvarar Genom den formuleringennya

första stycket första meningen klargörs den redovisningav att som
styrelsen och verkställande direktören skall lämna för sin förvaltnng av
bolagets angelägenheter tiden från utgången det sista räken-avser av
skapsår för vilket bolagsstämma har fastställt årsredovisningen till den
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bestämmelsernatillHänvisningenförordnats.harlikvidatordag om
skall inredovisningshandlingamainnebär bl.a.årsredovisning att ges

till PRV.
generelltlängremoderbolag inte ärbeaktatsharandra stycketI att

koncemredovisning.skyldiga upprättaatt

okända borgenärerKallelse på

34 §
§ ABL.kap. 1013Paragrafen motsvarar

rörelsenAvveckling av

35 §
§ ABL.kap. 1113Paragrafen motsvarar

Årsredovisning

36 §
12 § ABL.kap.ändringar 13mindremed vissaParagrafen motsvarar

årsredovisning upprättasklargörDetstycket attSista avär nytt. som
handling.offentligden blirdärtill PRVskall inlikvidatorerna ges

fallaårsredovisningardessalåtaskälfunnithar inteKommittén att
för-ÅRL:s bestämmelsernabl.a.innebärreglering. Detutanför att om
densänder inintelikvidatorernaaktualiserasseningsavgifter om

ÅRL förbud§kap. 7dag finns i 8tid. etti Iredovisningengodkända
bolagetbeslutförseningsavgift sedan attbeslutmeddela ommot att om

förbudetdetföreslårKommitténregistrerats. attharlikvidationiträtt
bort.tas

Skifte

37 §
stycket ABL.förstakap. 13 §13Paragrafen motsvarar

skifteKlander av

38 §
stycket ABL.andrakap. 13 §13Paragrafen motsvarar
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Slutredovisning

39 §
Paragrafen kap.13 14 § ABL. Sista stycketsmotsvarar tredje mening är

klargörDen slutredovisningen skall in tillatt PRV där den blirny. ges
offentlig handling.

Upplösning

40 §
Paragrafen kap.13 första15 § stycket ABL.motsvarar Att upplöstett
bolag i begränsadevissa fall kan i rättegång följer bl.a. 42partvara av
och 44 §§. Förhållandena har behandlats i kommitténs allmänna
överväganden.

Preskription

41 §
Paragrafen, 13 kap. 13 § tredje stycket uppställerABL,motsvararsom

femårig preskriptionsfrist för anspråk på vad utskiftats viden som
likvidationen. Aktieägare inte inom fem år från det slutredovis-som
ningen lades fram på bolagsstämma anmäler försig lyfta vadatt som
enligt skiftet tillkommer honom förlorar sin därtill. följSom drätt en av
preskriptionen skall fortsatt likvidation kvarvarande tillgångargenom

Ärskiftas mellan bolagets övriga aktieägare. tillgångarna obetydligtav
värde framgår sista meningen, lydelse påär rättenattav vars ny, an-
mälan likvidatorema i stället kan förordna medlen skall tillfallaattav
allmänna arvsfonden. förutsättningEn för genomföra fortsattatt en
likvidation bör tillgångamas värde kan förväntas täcka likvida-attvara
tionskostnaderna och därutöver sådan storlek åtminstoneattvara av
någon aktieägare kan förväntas fasta avseende vid beloppet.

Skadeståndstalan

42 §
Paragrafen kap.13 15 § andra stycketmotsvarar ABL.

Obestånd

43 §
Paragrafen med ändringarmotsvarar 13 kap.smärre 15 § tredje stycket
ABL.
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likvidationFortsatt

44 §
harTredje stycketParagrafen kap. 16 § ABL. Det13 är nytt.motsvarar

efterför bolaget desstillgångarsin förebild i 41 Om yppas upp-som
de visserligen kan förväntas täckavärdelösning har så begränsat attett

sådanlikvidation, därutöver inteför fortsattkostnaderna ärmen aven
fästa börtänkas avseende vid beloppet,aktieägare kanstorlek någonatt

förordna tillgångarna stället skallfall kunna ii dettarätten även att
tillfalla arvsfonden.allmänna

likvidationUpphörande av

45 §
ändringar kap. första-tredjeParagrafen med 13 17 §smärremotsvarar

styckena ABL.
likvidation grund iförsatts ibolagetHar än som angesannan

avbryta likvidationen beslut påaktieägarna inteparagrafen kan genom
tillkommentaren 49bolagsstämma, ävense

46 §
fjärde stycketParagrafen kap. 17 § ABL.13motsvarar

47 §
femte stycketkap. § ABL.Paragrafen 13 7motsvarar

Konkurs

48 §
med ändringar kap. 20 § ABL. DenParagrafen 13smärremotsvarar

bolagsrättsliga verkningamabestämmelser bl.a. deinnehåller attavom
lämpligtkonkurs. Kommittén har funnit detaktiebolag i attsättsett

paragrafföreplacera bestämmelser bestämmelserna idessa nästa om
händer efter konkurs.bolagsrättsligt hänseende Dettavad i ensom

dispone-det vilket bestämmelsernamed påstämmer sättöverens var
rade i 1944 års ABL.

49§
innehållerkap. DenParagrafen 13 19 § ABL.närmastmotsvarar

efterbolagsrättsligt hänseende händerbestämmelser vad i ensomom
konkurs.
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stycket behandlar s.k. underskottskonkurser, varmedFörsta avses
framgårkonkursen avslutats överskott. första meningenAvatt utan att

bolaget konkursen avslutad. kap.upplöst 11 18 §Avär när är
konkursen avslutad fastställtkonkurslagen framgår tingsrättenär näratt

lag. Andrautdelning enligt kap. 17 § meningen11 Denärsamma ny.
tillgång omfattas konkursensikte på den situationen intetar att som av

falletupplösning. kan konkurs-efter bolagets Det t.ex. varayppas om
aktiebolagets talanboet sin i pågåendeinte utnyttjat rätt övertaatt en

och aktiebolaget vinner Ett exempel ärannat attprocessen.process
utmätningsfri och därför ingåttbolaget har egendom inte iärsom som

innebär det fallet, ansökankonkursen. Bestämmelsen i pårättenatt av
den skall förordna eller flera likvidatorer.berörs därav,rättvars en

frågan det upplösta bolagets rättskapacitet övrigtBeträffande iom
hänvisas kommitténs allmänna överväganden.till

EnligtAndra stycket behandlar konkurs avslutas med överskott.som
gällande åligger det i denna, i praktiken ovanliga, situation bolags-rätt

månad besluta bolaget skall gå likvidation.inom istämman attatt en
något sådant beslut skall förordna tvångs-Fattar inte PRVstämman om

likvidation. Kommittén föreslår denna ordning behålls ochatt att mot-
gälla för det fall konkursen läggs ned efter frivilligsvarande skall

egendomen konkursboet återställs till bolaget tilluppgörelse eller iom
fastställts. skäl anförts kommitténs all-följd ackord På iatt somav

emellertid den föreslagna lydelsenöverväganden harmänna genom av
möjlighet för bolagsstämman besluta likvida-45 § öppnats attatten

skall upphöra. framgår sådantdetta fall Av 45 §tionen iäven att ett
revisorsyttrande intygar bolagetsbeslut förutsätter dels att egetett som

registrerade aktiekapitalet,kapital, uppgår till detberäknat enligt ll
dels utskiftning inte ägtännuatt rum.
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ändring itill lagFörslaget om

årsredovisningslagen 1995: 1554

allmännatill kommitténstill lagen hänvisasAngående motiven över-
väganden.
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Ikraftträdandebestämmelser

Förslaget till lag ändring i aktiebolagslagen 1975:1385om

13 kap. i sin lydelse föreslås träda i kraft den 1 januari 2001 ochnya
då de gamla bestämmelsernaersätter i 13 kap. ABL inteannatom

föreskrivs.
Kommittén de bestämmelserna innebär förbättringarattanser nya

bör till så möjligt och itas utsträckning.snart Destörstasom vara som
bör därför tillämpas så lagen kraft.isnart trätt

Som exempel på vad sådant omedelbart genomslag innebär villett
kommittén peka på de bestämmelserna kontrollbalansräkning.nya om
Om kontrollbalansräkning har före utgångenupprättats år 2000en av
enligt de gamla bestämmelserna kontrollstämma eller hållsl 2men
efter ikraftträdandet, skall den kontrollbalansrälming behandlas påsom

enligt de bestämmelserna.stämmorna upprättas nya
Som exempel på vad omedelbart genomslagett innebär villannat ett

kommittén kapitlets bestämmelser konkurs.nämna Om bolagettom
har försatts i konkurs före ikraftträdandet och konkursen avslutas efter
detta gäller de bestämmelserna. innebärDet konkursenattnya om av-
slutas med överskott, skall bolagsstämman inom månad besluta atten
bolaget skall likvidation.i Till skillnad från vad gäller i dag kansom
emellertid denna likvidation avbrytas beslut aktieägarnagenom av om
aktiekapitalet har föreskriven täckning.

Kommittén utgår således från de bestämmelsernaatt nya om
genomförande likvidation skall tillämpas också bolagi iträttav som
likvidation före ikraftträdandet. Det inställning skiljer sigär en som
från vad har brukligt.varit lagenI 19 § 1975:1386 införandesom om

aktiebolagslagen 1975:1385 föreskrevs likvidation skulleattav
genomföras enligt 1944 års aktiebolagslag, likvidator föreutsettsom
ikraftträdandet. I sammanhanget skall också i punkten 2 inämnas att
övergångsbestämmelsema till konkurslagen 1987:672 föreskrevs att
äldre föreskrifter fortfarande skulle gälla i fråga konkurs vilkeniom
konkursbeslutet hade meddelats före ikraftträdandet.

Kommittén emellertid de föreslagna bestämmelserna i 13attmenar
kap. 28-47 genomförandet likvidation i sak överensstämmerom av
så med bestämmelserna kap.nära i 13 fjärde7 § och femte styckena

8-18 äldrei sin lydelse det inte finns skäl föreskrivasamt att att att
äldre bestämmelser skall tillämpas likvidator har föreutsetts ut-om
gången år 2000.av
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Särskilt yttrande

Särskilt yttrande EkholmSvenav

Styrelselösa bolag

Kommittén har betänkandet beskriviti olägenhetema det nuvarande
systemet.

förekommer konstaterade problem bolagDet i saknar regist-som
rerad styrelse möjlighet finns för oseriösa beteenden, särskiltattgenom

dölja vilkalyckats har haft inflytande bolaget.inär man personer som
Såvitt jag förstår uppstår problem ofta i bolag där endast har haftman

och därstyrelseledamot denna hävdar han/hon avgått tidigare.atten
finnsI Finland regel innebär styrelseledamot vidatten som om en

skäl bolagetsin avgång har inte längre har några andraatt anta att
skyldigstyrelseledamöter, så han sammankalla bolagsstämmaär att en

för välja styrelse. föreslår motsvarande regel införsJag iatt atten ny en
aktiebolagslagen.

Likvidationsreglerna

likvidationFörenklad

lagstiftningen finns detI regler det enkelt byta före-gör attnumera som
tagsforrn från enskild firma till handelsbolag från de företags-och
formema till aktiebolag. däremot bedrivit verksamhet aktie-Har iman
bolagsform förreglerna avveckling bolaget krångliga och tids-är av
krävande.

bör förenklat förfarande förEnligt min mening införas bytaett att
företagsfonn från aktiebolag till enskild firma eller handelsbolag dei
fall aktieägarna Sådana regler har funnitseniga. i samband med höj-är
ningen aktiekapital. regler fungerar väl fyllerDessa och praktisktettav
behov fall.andra Nuvarande regler medför relativt kost-iäven stora
nader för avveckla bolag vilket, dels medför del drar sigatt ett att en
för driva verksamhet aktiebolagsforrn, dels avveckling skeri påatt att

sälja bolagen skalbolag. Utredningenssättannat t.ex. attgenom som
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förslag för avveckling ytterligare. beskrivs be-ökar kostnaderna Som i
regler likvidation införts Danmark.tänkandet har förenklade iom

sannolikt användas främst deFörenklad likvidation kommer iatt
företag avvecklarföretagen. exempel kanminsta Som nämnas som

Kapitalbehovet eller risknivån kan haeller ned verksamheten.trappar
verk-föreligger något behov drivaminskat så det inte längre attatt av

beredd driva den vidareaktiebolag företagarensamheten i är attutan
startskede harnyföretagare imed personligt delEn ettsomansvar.

införs, oftare kommakan, reglernasvårt bedöma risknivån attatt om
uppfattning,Effekten detta enligt minaktiebolagsfonnen.välja är,av

med personliga konkurser följdkan undvikas,många tragedieratt som
iegenföre-nyföretagare, kanske lockats inhos överoptimistiska som

förenklat förfarande kombina-grund arbetslöshet. itagande på Ettav
till-Övertagande skattemässiga värdenmöjlighet tilltion med avav

många bolag drivs vidareskulle också innebäragångar att som num.m.
följdaktiekapitalet förbrukat under årdåmed personligt är en avansvar

verksamheten aktiebolags-fortsätter många iskulle avvecklas. dagI
för lik-grund kostnadernakapitalet förbrukat påfonn äräven när av

aktiebolaget.avvecklingskattekonsekvensema vidochvidation av
förenklad avvecklingreglerbör införasaktiebolagprivataFör om en

liknande deutformas påReglerna kanaktiebolag. sätt över-somav
naturligtvisaktiekapital.vid ökning Detgångsregler gällt äravsom
ochbokslut revideras regist-framlämpligt bolaget skall ta ettatt som

med avvecklingen.sambandaktiebolagsregistret iireras

Tvångslikvidation aktiekapitalet förbrukatärattp.g.a.

vad gällerutredningens förslagansluta tillhuvudsak kan jag migI
kontrollbalansräkning. Ioch skyldighettvångslikvidation upprättaatt

annorlundaborde fåttdock reglernanågra avseenden jag att enanser
utformning.

kontrollbalansräkningvid upprättandeUtgångspunkten är ettav
fårgod redovisningssed. Dettaenligtperiodbokslut upprättatssom

kontrollbalans-värderingsreglernasärskildasedan enligt dejusteras om
återbetal-statliga stöd med villkoradförslaget behöverräkning. Enligt
regel börskuld. dennaJagningsskyldighet inte atttas anserupp som

före-efterställs.omfattar andra skulder Detvidgas denså ävenatt som
utomstående be-och andrakreditgivarekommer leverantörer, äratt

leddefinitiv efterger skulder ioåterkalleligt ochredda ettatt ensom
förstärka detföretag. Avsiktenrekonstruktion är attett egnaav

framtidatill återbetalningvill ha möjlighetkapitalet, däremot urman
för dettafinns stödrekonstruktionen lyckas. rättspraxisvinstmedel Iom
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underlättadettauppfattning kan620. Enligt minNJA 1988synsätt s.
och andra.kreditgivarefrån leverantörer,få stödför företag att

tydlighet avsiktenmedframgårallmänmotiveringen är attI attstor
god redovis-under begreppetinnefattatsalla tillåtna justeringar som

kontroll-upprättandesamband medgenomföras iningssed kan av
och omvärderingaruppskrivningardessabalansräkningen, även om

klart lag-emellertid inteframgårredovisningen. Dettainte igörs av
fårsådan justeringdenna tolkas göraskan atttvärtomtexten, som

bör därför justeras.pensionsåtaganden. Lagtextenbeträffandeendast
till 13enligt kommentarenkvarstår,betalningsansvarPersonligt
kapitalbolagetsuppkommit i lägeförpliktelserforkap. § när17 ettsom

kontrollbalansräkning iupprättadeinteoch rättförbrukat t.ex.manvar
förpliktelsesådandärefter täcks.kapitalet Föritid bristenatttrots en

personligtframtidallhar styrelsen i ett ansvar.
startskededetta rimligt.uppfattning inte IEnligt min är ett av en

och investeringarkostnaderbolag många gångerharverksamhet görett
hälften förbrukattillkapital kan blibolagetsmedför änatt mersom

ocksåtillfällen tecknasVid dessaintäkterna kommereftersom senare.
särskiltpersonligtfråganvarförlångsiktiga avtal ärmånga ansvarom

viktig.
personligadetinförs innebärlagregleringföreslårJag attatt somen

intakt enligtdärefterkapitaletdetbortfaller äransvaret enegnaom
fastställts bolagsstämma.årsredovisningreviderad avsom

underskall skrivaskontrollbalansrälcningenföreslårKommittén att
Eftersom dendirektör.och verkställandestyrelseledamötersamtligaav
styrelseleda-falldetta i det någoninnebärgenastskall attupprättas

kontroll-blir effektenveckor såunder någraoanträffbar attärmot en
kan dåkonsekvensupprättad enligt lag. Ytterstabalansräkning inte är

kontrollbalans-skrivit understyrelseledamotinnebära att ensomen
upprättadlagligteftersomför personligträkning råkar ut enansvar

konsekvensforupprättad Denna ärkontrollbalansräkning är sent.
gällerbeslutsreglertillräckligt dedetorimlig. Jag är attatt somanser

styrelseledamöterdekrävamöjligen kanför iakttas,styrelse attman
jämförelse kanunder.skall skriva Som nämnasdeltagit beslutetisom

ansökanundertecknarstyrelseledamottillräckligtdet attär attatt omen
kravet.orimligheten ivilket visar påförsätta likvidation,bolaget i
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Bilaga

minun.:

Kommittédirektiv

Dir. 1990:46

Översyn aktiebolagslagenav

Dir. 1990:46

Beslut vid regeringssammanträde 1990-06-21

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Freivalds, anför efter samråd
Åsbrink.med chefen för industridepartementet statsrådet Molin statsrådetoch

Mitt förslag

kommitté tillkallas förEn aktiebolagslagen.göra översynatt en av
Kommittén, skall utföra arbetet samarbetei med motsvarande kommittéersom
i Finland och skall bl.a. föreslåNorge, de lagändringar erfordras medsom

pågåendehänsyn till den europeiska integrationen. Vidare skall kommittén
frågor aktiebolagets kapital och finansiella instrument, aktie-överväga rörsom

bolagets organisation aktieägamas minoritetsskydd.samt

Bakgrund

Sedan början 1970-talet har aktiebolagsrätten föremålvarit för ettav
fortlöpande refonnarbete. första årEtt då betydande1973 för-steg togs
ändringar vidtogs års aktiebolagslagi 1944 i syfte aktiebolagetsatt trygga
kapitalforsörjning och stärka skyddet för bolagets kapital. Bland annategna
höjdes rriinirnigränsen aktiekapitalet frånför 5 000 kr. till kr. och aktie-50 000
bolagen fick tillgång till finansiella såsominstrument konvertiblanya
skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt teckna aktier i detatt nya
låntagande bolaget konvertibla aktier. Den januari trädde den1 1977samt nu-
varande aktiebolagslagen kraft och årsi aktiebolagslag.1944 Denersatte nya
aktiebolagslagen tillkom efter samnordiskt utredningsarbete och innebar en

tekniskgenomgripande aktiebolagsrätten i syfte förenkla denna.översyn attav
Också de övriga nordiska länderna genomförde årenunder till1973 1978 ny
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lagstiftning aktiebolagsrätten.inom följd detta det föreliggerEn är attav en
betydande rättslikhet Norden aktiebolagsrättens område.i

årSedan aktiebolagslagen trädde i kraft har antal1977 viktigareett
förändringar skett lagen. Bland har bestämmelserna skyldighet förannatav om

aktiebolag träda i likvidation aktiekapitalet delvis gått förloratnärett att
påskärpts och kravet kvalificerad revision höjts det krävsattgenom nu en

Årauktoriserad eller godkänd revisor i varje aktiebolag. 1987 infördes lagen
1987:464 riktade i aktiemarknadsbolagvissa emissioner samtidigtom m.m.

aktiebolagslagen,ändringar vidtogs i allt i syfte stärkavissa minori-attsom
samband med beslut riktade ochtetsskyddet i emissioner vid tilldelningom av

aktier. Nyligen har lag fram proposition ändringar aktie-regeringen it en om
påbolagslagen innebär bl.a. kravet svenskt medborgarskap förattsom

styrelseledamöter och andra befattningshavare i aktiebolag avskaffas.
Ändringama samrådaktiebolagslagen har skett efter med de övrigai visst

Någonnordiska länderna. samlad kartläggning och uppföljning utveck-av
områdetlingen de nordiska ländernas aktiebolagslagar och pårättspraxisav

har lagstiftningemellertid inte skett sedan genomfördes vid mitten 1970-en av
ministerrådet årtalet. Nordiska föreslog därför särskild uppmärk-1988 att

samhet skulle fästas vid lagstiftning upprätthölls inomatt en gemensam
aktiebolagsrätten. första detta arbete tillkallade ministerrådetSom iett steg

år utredareunder särskild för de nordiska länderna1989 gemensamtsomen
såvälskall kartlägga och analysera redan framlagda förslag tillantagna som

direktiv den europeiska gemenskapen. Utredaren skall särskilt belysainom i
vad mån nordiska aktiebolagsrätten behöver ändras för få till ståndden att en

beräknashannonisering med EG-reglema. Arbetet avslutat inom kort.vara
frågorregeringskansliet rörande aktiebolagslagen ochInom vissaövervägs

områden Röstvärdeskommittén har be-betydelse för aktiebolagsrätten. iav
fråganAktiers röstvärde röstvärdet förtänkandet SOU 1986:23 övervägt om

lösning skulle begränsa den andelaktier och lämnat förslag till teknisken som
s.k. aktier. betalningsansvars-aktiekapitalet Iutgörs röstsvagaav som av

kommitténs Ansvarsgenombrott har fram-betänkande SOU 1987:59 m.m.
bl.a. stärka borgenärs-lagts förslag till ändringar aktiebolagslagen i syftei att

otillbörligtskyddet underkapitaliserade aktiebolag det förekommit för-i när ett
ÄgandeÄgarutredningen huvudbetänkande 1988:38farande. har i sitt SOU

frågornäringsliv bl.a. analyserat aktiebolags för-och inflytande i svenskt om
ömsesidigt och cirkulärt ägande näringslivet,aktier, inomvärv egna om omav

begränsad vid bolagsstämma informa-behovet regler rösträtt samtom omav
fråga innehav och kapitalandelar itionsskyldigheten i större ägares röst-om av

Värdepappersmarknadskommittén har betänkandetaktiemarknadsföretag. i
Värdepappersmarknaden framtiden vissa aktie-SOU 1989:72 i övervägt

frågorbolagsrättsliga frågor. Utredningen har bl.a. aktiebolagsövervägt om
informationsplikt och skyldighet förvärvare väsentlig andelför vissav avom

aktierbolags aktier villkor erbjuda sig köpa övriga iattett att samma
bolaget, erbjudandeplikt. slutbetänkandet SOU 1990:1 Företagsförvärvs.k. I

fråganägarutredningen behandlat erbju-i svenskt näringsliv har även om
dandeplikt.
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Ägarutredningens dennäringslivet underdet svenskakartläggning av
aktiemarknaden ochden svenska ägar-tioårsperioden visar attsenaste

genomgått betydande förändringaraktiebolagen harstrukturen inom de större
Ägarstrukturen deträdde kraft. iaktiebolagslagen inuvarandesedan den

har ökatkontrollägarskiftenAntalethar koncentrerats.enskilda företagen
för försvarhar företagens intresseår. Samtidigtmarkant under motsenare

ömsesidigtåterspeglas ökatiökat, vilket inte minstägarskiftenoönskade ett
skuldebrev ochkonvertiblaUtgivandetföretagen.ägande ioch cirkulärt av

vanligt före-står aktien har blivitfinansiella instrument näraandra som
Ägarutredningen aktiebolagslagenpunkter ipekarkommande. även ett par

ändrade regler ellerbehov översynföreliggerdär det ett avenavnu
finansiella instrumentreglerna andragäller änbestämmelserna. Detta t.ex. om

ägande ioch cirkulärtömsesidigtökade förekomstenfråga denaktier. I avom
följa den fortsattabörstatsmakternaansåg utredningenföretagen att noga

begränsande lag-ägarförhållanden ochdessa övervägautvecklingen enav
frågaMed dennafrån andra länder.området förebildpå efterstiftning sam-

näringslivshållfrånhållfrån olika främstockså detdelvismanhänger --
förvärvaaktiebolagförbudet förpå modifieringframförda kravet attaven

Ägarutredningens regeringskansliet.betänkanden iaktie. övervägs nuegen
svenska aktie-händelser denantalredovisat harvad jagUtöver ettnu

regle-rörande bl.a.debattuppmärksamhet och medförtmarknaden väckt en
uppmärk-väckt denhändelse störstaaktiebolagsformen. Denringen somav

resulterade ibl.a.Fennentaaffärenden s.k.otvivelaktigt attsamheten är som
bakgrundtillkallade utredare förfondbörsStockholmsstyrelsen för motatttre

principfrågor och övriga för-analyserahändelseförloppet i Fermentaav
Utredningensaktiemarknaden.ochfondbörsenbetydelse förhållanden av

fakta ochStockholms fondbörs,till Fermentaresulterade iarbete rapporten
aktiebolags-bl.a.rad förändringar iföreslogutredarnavarierfarenheter, en

minoritets-och aktieägamasorganisationaktiebolagetslagen rörande främst
skydd.

pågår inomområdebolagsrättensdet arbeteHärtill kommer som nu
betydelse. För-ochintegrationenvästeuropeiska ärför den storavsomramen

EFTA-länderoch övrigamellaninledas Sverigehandlingar kommer attnu
samarbetsområdeekonomiskteuropeisktavtalrörandeEG ettettsamt om

frågor.bolagsrättsligaavtal också skall omfattadettaEES. Avsikten är att
tidigarede EGligger bl.a. inomförhandlingarnagrund för antagnaSom en

område.på bolagsrättensforordningamaochdirektiven
särskildförordar jaghar anförtvad jagbakgrund attMot ennuav

aktiebolagslagsrätten.samarbetenordiskttillkallas för ikommitté överatt se
arbetet.riktlinjerna förföljandei detkommer nännareJag att ange

Utredningsuppdraget

regelverket EGtillAnpassning inom

påmed det arbetekommittén hängerarbetsuppgift förviktigEn samman
västeuropeiska integratio-för denområde sker inombolagsrättens ramensom

till demed hänsynmåstelagändringarförutseskan görasDet attnen.
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åtaganden rörande bolagsrätt Sverige kan komma i avtalgöraatt ettsom om
EES. Som redan har kommer förhandlingarnanämnts sådant avtalett attom
föras med utgångspunkt bl.a. de direktivi och förordningar har antagitssom
inom AvtaletEG. kan beräknas bli träffat tidigast omkring årsskiftet 1990/91.

Det inom utarbetadeEG regelverket omfattande och kan i korthetär
beskrivas på följande förstaEtt bolagsrättsdirektiv årsätt. 1968 ochantogs
innehåller grundläggande krav måste ställas bolag personligenutansom
ansvariga delägare public limited companies, private limited companies, bl.a.
rörande registrering årsredovisningbolaget, behörigheten utåtsamt attav
företräda bolaget. Ett andra bolagsrättsdirektiv år och innehåller1976antogs
främst regler skydd för det kapitalet i s.k. public limited companies.om egna
Ett tredje bolagsrättsdirektiv år och innehåller1978 regler fusionantogs om
mellan public limited companies. fiiirde bolagsriittsdirektivEtt år 1978antogs
och innehåller regler årsredovisning. bolagsrättsdirektivEtt sjätte antogsom
år innehåller1982 och bestämmelser delning aktiebolag. Ett sjundeom av
bolagsrättsdirektiv år 1983 och innehåller bestämmelser koncern-antogs om
redovisning. åttonde bolagsrättsdirektivEtt år 1984 och reglerarantogs
auktorisation och godkännande revisorer i public private companies.av resp.

elfteEtt bolagsrättsdirektiv år 1988 och behandlar redovisning i filialerantogs
till aktiebolag. tolfte bolagsrâttsdirektivEtt år 1989 och innehållerett antogs
regler enmansaktiebolag. Vidare 1985 förordningen Europe-antogsom om
iska ekonomiska företagsgrupper EEIG. Förordningen, trädde kraft årisom
1989, reglerar den särskilda företagsfonnen EEIG, kan karakteriserassom som

slags konsortium för samarbete mellan företag med hemvistett i olika EG-
länder.

vadUtöver har har lagts fram flertalnämnts förslag tillettsom nu
ytterligare reglering bolagsrättens område. Bl.a. har föreslagits femteett
bolagsrättsdirektiv rörande organisationen aktiebolag och bolagsorganensav
befogenheter och förpliktelser, tionde bolagsrättsdirektiv fusionett överom

aktiebolaggränserna trettonde bolagsrättsdirektiv erbjudandensamt ettav om
övertaganden s.k. take bids. Slutligen har föreslagits förordningom over en
s.k. Europabolag och direktiv kompletterar förordningen medettom som

regler de anställdas inflytande. Europabolaget kan beskrivas över-om som en
nationell bolagsfonn lyder direkt under gemenskapsrätten.som

En översiktlig analys det inom hittillsEG regelverketantagnamera av som
har gjorts inom regeringskansliet vid handen reglerna i allmänhet står iattger
god överensstämmelse med principerna inom den nordiska aktiebolagsrätten.
På många punkter kan det emellertid förutses lagändringar, mestadelsatt av
teknisk måste fullständiggöras skallnatur, överensstämmelse uppnås.om en

Som har tidigare har Nordiskanämnts ministerrådet år tillkallat1989 en
särskild utredare med uppgift bl.a. belysa i vad mån den nordiska aktie-att
bolagsrätten behöver ändras för skall till stånd harmoniseringatt man en
med EG-reglema. Avsikten har varit utredarens skall kunna liggaatt rapport
till grund för det vidare utredningsarbete krävs för lagändringar medsom
hänsyn till innehållet i kommande EES-avtal.ett
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kommitténbli uppgift förbör detvad har anförtsmedenlighetI ensom nu
krävas med hänsynkommerlagändringarförslag till delägga fram attatt som

till EES-avtalet.
EG-komniissionen fördet inomsammanhang när-vill i dettaJag nämna att

direktiven i syftede bolagsrättsligatill ändringar iförbereds förslagvarande
område kanUtvecklingen dettainomföretagsförvärv.hinderundanröja motatt
utredningenföreslå tilläggsdirektiv tillföranleda migkomma attattsenare

jagägande i företagenömsesidigt och cirlculärtfrågordebeträffande somom
föregående.dethar inämnt

finansiellakapital ochAktiebolagets instrument

personligen fördelägarna inteaktiebolagetUtmärkande för är att svarar
tillhänvisadeborgenäremaförpliktelser,åtaganden och ärbolagets attutan

funktiontillgångar. Aktiekapitalets utgörabolagets ärbetalning att ettkräva ur
innehåller radAktiebolagslagenfordringsägare.bolagetsgaranti förslags en

tillgångardet bildas tillförsbolaget när samtregler attatt garanterasom avser
Aktiebolagslagenverksamhet.under bolagetskapitaletbundnaskydda detatt

tillgodosebolagentill möjliggöra försyftarinnehåller regler attattäven som
riskvilligtochupplånat kapitalformfinansiering ibehovet extern avav

ägarkapital.
förändringarvidtogs betydandedet år 1973inledningsvisharJag nämnt att

bolagetsstärka skyddet föraktiebolagslagen fördåvarande egeti den att
Ändringarna innebarbolagens kapitalförsörjning.kapital och attatt trygga

aktie-kr.,från kr. till 50 000aktiekapitalet höjdes 5 000för attminimigränsen
ellerbolagsledningeneller ilån aktieägaretillbolagens rätt att personerge

finansiellatillgångfick tillaktiebolagennärstående begränsades attsamt nya
förenade medskuldebrevskuldebrev ochkonvertiblasåsominstrument

låntagande bolaget.detteckna aktier ioptionsrätt att nya
hartill kr.bestämdes 50 000aktiekapitalet 1973förminimigränsenSedan

betydligt lägredagbelopp imedfört dettainflationen representerar ettatt
betalningsansvarnågot personligtföreliggerdet intetillvärde. Med hänsyn att

ekono-tillräckligtaktiebolag harbetydelsedetför aktieägarna ettettär attav
nuvarandeifrågasättas denkanverksamhet. Detför sinmiskt underlag om

detkommersäkerställer detta. Till dettaaktiekapitaletför attminimigränsen
innebärbolagsrättsdirektivetandraEGomnämnda inom atttidigare antagna

ECU,uppgå till minst 25 000skallpublic limitedaktiekapitalet i ett company
bakgrunddennaKommittén bör övervägakr.dvs. omkring 185 000 mot

aktiekapitalet.förminimigränsenfrågan höjning avom en
aktiebolagförbud förredovisatsinnehåller tidigareAktiebolagslagen som

närstående.ellerbolagsledningilån till aktieägare,lämnaatt personer
skatteflyktförhindragenomfördes förår 1973,infördesLåneförbudet, attsom

urholkaskapital intebolagets bundnaskyddet försäkerställaoch för attatt
anspråk eller företags-aktieägarekapitalet ibundnadet tasatt avgenom

tillförtsskilda tillfällenhar vidlån. Låneförbudsreglemaledningen engenom
vilket har gjort be-dispensregler,ochundantags-kompliceraderad ganska

angående deutredningensvåröverskådliga. kannDet ämnasstämmelserna att
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små och medelstora företagens finansiella situation i betänkandet SOU
ifrågasatthar1983:59 Kreativ finansiering inte regleringgenerösareom en av

dispensmöjlighetema borde införas för ytterligare underlätta generations-att
skiften Kommittén bör denna bakgrundi företag. utfommingenövervägamot

låneförbudsreglema.av
sådanaSom inledningsvis redovisat har användningen finansiellajag av

instrument kan omvandlas till aktier eller till nyteckningrättsom ger avsom
år.aktier ökat kraftigt under aktiebolagslagen regleras relativt in-Isenare

gående konvertibla skulde brev och skuldebrev förenade medemission av
år infördes härutöver inledningsvisoptionsrätt. Under 1987 jag nämntsom

aktiemarknadsbolag harlagen vissa riktade emissioner i Denna lagom m.m.
till skapa för bl.a. emission konvertibla skuldebrevsyfte garantieratt att av
eller skuldebrev med till nyteckning, erbjuds vissa bestämdaoptionsrätt som

godtagbart de mindre aktieägarna.genomförs försättettpersongrupper,
aktiebolagslagen regler hur konvertibla skuldebrev ochEmellertid saknar om

sådana här s.k. teckningsoptioner skall behandlasoptionsrätter som avses
de och till dess de omvandlas till aktier.under tiden efter det emitteratsatt

hur konvertibla skuldebrev och tecknings-Exempelvis saknas regler om
samband med tvångsinlösen enligt kap. aktie-optioner skall behandlas i 14

också oreglerat huruvida det emitterande bolaget självt kanbolagslagen. Det är
bolagskuldebrev och teckningsoptioner och huruvidaförvärva konvertibla ett

fråga deåterförsälja sådana finansiella betydelse ikan instrument. Av om
dessa, de används omfattning,finansiella vidare iinstrumenten närär storatt

ägarstruktur. Emellertid saknar aktiebolagslagenhar betydelse för bolagsett
aktier.regler offentlighet dessa instrument Dennasomsom ger samma

såvälfråga har uppmärksammats ägarutredningen värdepappers-av som
uttalat offentlighet idagmarknadskommittén, vilka har att samma som genom

fråga sådanaaktieboken föreligger aktier bör gälla beträffande finansiellai om
till utbyte fordran aktier eller till nyteckninginstrument rätt motsom ger av en

aktier.av
det frånfråga de finansiellaHärtill kommer i instrumenten attom

utfärdaförslag bolag bör möjlighetnäringslivet har framförts attattom ges
fristående anknytning tilltill nyteckning och inte haroptionsrätter är ettsom

skuldebrev. Från näringslivshåll har därvid den nuvarande kopp-angivits att
betydelselingen till skuldebrevet praktiken saknar eftersomoptionsrätten iav

frånoptionsbeviset oftast skiljs skuldebrevet omedelbart efter emissionen.
Frågan friståendebolag utfärda har tidigare berörts iför optionerrätt attom
den Ds Fi 1986:21 kommissionen för undersökning vissarapport avsom

år fråganaktieemissioner lade fram Kommissionen förordade1986. att togs
till prövning.upp

bakgrund de redovisade frågeställningarna avseende finansiellaMot av nu
instrument med anknytning till aktier bör kommittén i vissaöverväga om man
avseenden bör jämställa dessa finansiella med aktier. Kommitténinstrument
bör därutöver det finns skäl aktiebolagen möjlighetöverväga attattom ge

friståendeemittera optionsrätter.
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Aktiebolagets organisation

har aktiekapital överstigande miljon kronor skallI aktiebolag lettsom
nämligen bolagsstämma, styrelse, verkställande direk-finnas fyra bolagsorgan,

behöveroch revisorer. mindre bolag inte verkställande direktörItör utses.
Aktiebolagslagens kompetensfördelning mellan bolagsorganen avseddär att
åstadkomma mellan bolagets olika mellan å sidanbalans samtorgan enaen

å enskildamajoriteten bland aktieägarna och andra sidan minoriteten och
aktieägare.

Kompetensfördelningen mellan de olika bolagsorganen kan i korthet
beskrivas följande. Bolagsstämman det överordnade, i sista handenligt är
beslutande Styrelsen väljs bolagssstämman och har till uppgiftorganet. attav

och den övergripande förvaltningen bolagetsför bolagets organisationsvara av
verkställande styrelsen, skallangelägenheter. Bolagets direktör, väljssom av

harunder styrelsen sköta den löpande förvaltningen bolaget. Revisorernaav
verkställandetill granska styrelsens och direktörens förvaltning ochuppgift att

bolagets räkenskaper. normalt bolagsstämman.Revisorerna utses av
årUnder har debatten rörande regleringen aktiebolagsformenisenare av

framförts ansvarsfördelningen mellan bolagsorganen avseendeni vissa äratt
oklar, särskilt vad gäller styrelse och verkställande direktör, och det kanatt
ifrågasättas aktiebolagslagens regler tillsättande och entledigandeom om av

så åstadkommer denstyrelsens ledamöter och revisorer utformadeär att man
balans mellan bolagsorganen och mellan olika aktieägarintressen lag-som
stiftaren åsyftat.

och kontakter med företagsledningen har blivit alltRevisorernas roll av
betydelse för bolagsorganens möjligheter balansera varandra och destörre att

olika aktieägarintressena. central betydelse revisorn intar själv-Det är attav en
förhållandeständig ställning dem han skall granska och till bolags-igentemot

så han kan opartiskt vid granskningen. revisorerna skallAttstämman att agera
förhållandeinta självständig ställning i till bolagsstämmanäven samman-en

hänger uppgift bara beakta aktieägamasmed revisorernas inte äratt att
åligger också vad månintressen. revisorerna uppmärksamhet iDet ägnaatt

bolagsledningen anställdasbeaktat samhällets, de och borgenäremas intressen.
all-Revisorerna har därutöver den aktieplacerandeäven ett gentemotansvar

mänheten.
frågaEn betydelse hänger med aktiebolagslagensstor attannan sammanav

regler utgår fråni allmänhet varje aktiebolag ekonomiskt ochutgöratt ett
ingårjuridiskt självständigt bolaget särskildaföretag i koncern. Deäven om en

återfinnsregler aktiebolagslagen koncerner få och gäller främsti ärsom om
redovisningen sådana innehåller såledesi bolag. Aktiebolagslagen inga sär-
skilda ingårregler styrningen och ansvarsfördelningen aktiebolagiom av som
ikoncemer.

Som inledningsvis har ägandejag ägarutredningens kartläggningnämnt av
och inflytande de aktiebolagen enskildai visat koncentrationen i destörre att
företagens påtagligtoch inflytandestruktur har ökat under de tioägar- senaste
åren. statistiska centralbyrånsAv koncernregister framgår också antaletatt
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koncerner i svenskt näringsliv ökat kraftigt. harDetta inneburit antaletatt
bolag enligt aktiebolagslagens definition koncembolag blivit fler.utgörsom

praktiken tordeI styrningen och ansvarsförhållandena koncerneri ofta
skilja åtskilligt frånsig den grundstruktur finns aktiebolags-angiven isom
lagen. Som exempel kan den inom koncernernänmas allt förekommandemer
befattningen koncernchef, okänt begrepp aktiebolagslagen.iär ettsom

Kommittén bör bakgrund den utveckling skettmot ägar-av som av
strukturen inom näringslivet den nuvarandeöverväga organisationenom av
aktiebolaget och kompetensfördelningen mellan bolagsorganen åstadkommer
den balans lagstiftaren åsyftat. Kommittén bör därvid särskilt uppmärk-som
samma revisorernas roll och ansvarsfördelningen mellan styrelse och verk-
ställande direktör. detNär gäller revisorernas roll bör utredningen till grund
för sina överväganden kunna lägga revisorernas roll förrapporten om som
närvarande utarbetas på uppdrag Nordiska ministerrådet och beräknasav som
blir klar in kort.om

Kommittén bör aktiebolagslagensäven överväga regler tillsättandeom om
och entledigande styrelseledamöter och revisorer såutformade deär attav
befrämjar dessa utför sina funktioner med självständighet ochatt integritet.
Vidare bör kommittén klarlägga vad aktiebolagslagen innebär beträffande
styrningen och ansvarsförhållandena mellan bolagen och dessas bolagsorgan i
koncemförhållanden och utifrån denna analys det föreliggeröverväga om
behov särskilt reglera frågordessa aktiebolagslagen.iattav

Minoritetsskyddet m.m.

Aktiebolagslagen vilar på principen bestämmanderätten i bolaget till-att
kommer den eller dem har majoriteten innehållerLagenrösterna.som av
emellertid också antal regler syftar till skyddaett minoritetenatt motsom
maktmissbruk majoriteten och likabehandling aktieägarna.garanteraav en av

flestaDe aktiebolagslagens regler till skydd för minoriteten syftar tillav att
minoritetsaktieägare inflytande och insyn i förvaltningen bolagetsöverge av

angelägenheter möjlighet initiera sanktioner vid bolagsorganenssamt att
åsidosättande minoritetens rättigheter. Dessa regler blir tillämpliga be-av
träffande minoritetsaktieägare minst tio aktie-representerar procentsom av
kapitalet. Från Stockholms fondbörs och Sveriges Aktiesparares Riksförbund
har bakgrund Fermentaaffären framförtsmot bör sänkaövervägaatt attav man
den andel aktiekapitalet krävs för aktieägarminoritet skall kunnaattav som en
åberopa minoritetsskyddsreglema aktiebolagslagen.i harDet framförts bl.a.

aktieägandet i företag såoftaatt större spritt bland de mindre aktieägarnaär att
det i praktiken inte möjligt samlaär aktieägamiinoritetatt representeraren som
tio aktiekapitalet.procent av

Utforrrmingen minoritetsskyddet betydelseär for denstorav av
aktieplacerande allmänhetens förtroende för aktiemarknaden. Kommittén bör

denna bakgrund den nuvarandemot överväga för åberopagränsen attom
minoritetsskyddsreglema bör sänkas generellt eller i vissa avseenden.

betydelseAv for minoritetens skydd bestämmelsernaär i aktiebolags-även
lagen aktie i princip överlåtbar.fritt innebär såatt är Detta skyddom en ett
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tillvida minoritetsaktieägare, missnöjd med majoritetens skötseläratt en som
bolaget, alltid kan dra bolagetsig sälja aktieinnehav.sittattav ur genom

Värdet detta skydd dock självfallet beroende till vilket aktie-prisärav av
kan sälja aktieinnehav.sittägaren

år det till riksdagen ochUnder har i motioner i den allmännaävensenare
debatten krav på efter utländsk förebild, börframförts införa regleratt man,

skyldighet för den förvärvat viss väsentlig andel aktierna i ettsom enom av
bolag erbjuda förvärva övriga aktier tillsig pris detatt att senastesamma som
förvärvet, erbjudandeplikt. har framförts bakgrunds.k. Kraven denmot av

tioårsperiodenunder ökade förekomsten kontrollägarskiften inomsenaste av
den internationella utvecklingen. skälsvenska storföretag harDesamt som

framförts regel erbjudandeplikt främst den innebär skyddför är att etten om
för de aktieägarna och garanti för alla aktieägare behandlas lika.mindre atten
Erbjudandeplikt kontrollerande aktieägare har införts Finland ochför ien

kommer EG-kommissionens tidigare omnämnda förslag tillNorge. Till detta
bolagsrättsdirektiv, vilket innehåller erbjudandeplikt dettatrettondeett en av

slag.
erbjudandepliktFrågan införa regler i harSverige övervägtsatt omom av

värdepappersmarknadskornrnittén och ägarutredningen har detansett attsom
för finns skäl för införa lagstadgad erbjudandeplikt.närvarande inte Somatt en

påpekatvärdepappersmarknadkommittén har det emellertid viktär attstorav
utvecklingen den europeiska gemenskapen och länderföljer inom i andraman
betydelse detta sammanhang. bakgrund härav bör kommitténi Motärsom av

utifrån dennafölja utvecklingen och motsvarande reglering inomöverväga en
den svenska aktiebolagsrätten.

framhållas det föreligger funktionellt sambandSlutligen kan näraatt ett
ansvarsförhållandenaoch bolaget lagensmellan minoritetsskyddet i samt

skadestånd kan anledning dettaregler straff, och vite. finnas iDet att sam-om
manhang generellt sanktionssystemet utformatöverväga är ettommera
sådant regler får det harlagens materiella genomslag varitsätt avsett.att som
Även åsidosättanden behövapåföljd olika lagens regler kanvalet för avav

frågorpå Kommittén bör förutsättningslöst analysera dessaövervägas nytt.
kommitténoch lägga de förslag till lagändringarfram som anser vara

motiverade.

Andra aktiebolagsrättsliga frågor

frågor aktiebolagsrätten kan hänförasandra inom inteDet finns även som
huvudpunktema bör belysas ochtill någon de angivna men somav ovan

Ägarutredningenvid aktiebolagslagen. har i sittövervägas översynen av
Ägandehuvudbetänkande 1989:38 och inflytande i svenskt näringslivSOU

ifrågasatt den dispositiva regel aktiebolagslagen begränsarbehovet iav som
för aktieägare vid bolagsstämma förrätten utöva rösträtt änatt mer en

årfemtedel de vid företrädda aktierna. Vidare har under istämman senareav
olika önskemål ändringar specificeradesammanhang framförts vissaom av
bestämmelser förenkla lagstiftningen eller för-i aktiebolagslagen i syfte att att

Såbättra möjlighet del bolagsinformation. haraktieägamas att ta t.ex.av
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registreringsverketoch i framställning föreslagittill regeringenpatent- atten
vissa aktiebolagslagens föreskrivna uppgiftsskyldigheter för aktiebolagenav
till registerrnyndighetema upphävs se justitiedepartementets ärende dnr 2583-
85. Vidare har revisorernas organisationer föreslagit aktiebolagslagenatt

så fall tilländras i de där revisor revisionsbolag, registreringenatt, utsetts ett
ochrevisionsbolaget inte den huvudansvarige bolagetrevisorn i seavser

Frånjustitiedepartementets ärende dnr 87-1877. Aktiesparares Riks-Sveriges
framställts önskemål ändring frågaförbund har i aktiebolagslagen iom om

till bolagsstämmakallelse aktieägare se justitiedepartementets ärende dnrav
1718-88.

bör förutsättningslöst de redovisadeKommittén överväga även nu
frågorna. frågorKommittén bör oförhindrad andraävenatt tavara av-upp

månseende aktiebolagsrätten de särskilt tagits här i den utred-än som upp
ningsarbetet föranleder det.

Övrigt

alla de frågor deKommittén bör i har berörts överlägga medsom
utredningar nyligen har tillsatts ochmotsvarande i Finland Norge. Kom-som

bör de föreliggermittén därvid särskilt uppmärksamma olikheter vissasom
punkter mellan de skilda aktiebolagslagama det kaninteutrönasamt om
uppnås nordisk rättslikhet på detta område.ännu störreen

redovisarMycket talar för kommittén sitt arbete i Det äratt etapper.
medsannolikt den del utredningsuppgiften gäller harmoniseringatt somav

EG-direktiven behöver behandlas med förtur.m.m.
Utredningsuppdraget bör slutfört före den december1 1992.vara

gälla direktiv dir. 1984:5 till samtligaFör kommittén bör regeringens
kommittéer utredare angående utredningsförslagens inriktning.och särskilda

Hemställan

har anfört hemställerMed hänvisning till vad jag jag regeringenattnu
bemyndigar chefen för justitiedepartementet

1976:119tillkalla kommitté omfattad kommittéförordningenatt aven -—
aktiebolags-med högst fem ledamöter med uppdrag göra översynatt aven

lagen, samt
besluta sakkunniga, sekreterare och biträde kom-att experter, annatom

mittén.
Vidare hemställer beslutar kostnaderna skall belastajag regeringenatt att

andra huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hennes hemställan.

Justitiedepartementet
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Kommittédirektiv

1991:89Dir.

AktiebolagskommitténTilläggsdirektiv till
1990:08Ju

Dir. :89199 1

regeringssammanträde 1991-09-12vidBeslut

anför.statsrådet Freivalds,Justitiedepartementet,Chefen för

förslagMitt

ansvarsgenombrott. Kom-s.k.förslag till reglerskall lämnaKommittén om
frågor, däriblandaktiebolagsrättsligaandraockså behandla vissamittén skall

bolag förvärva sinaförbudet förmodifieraskälfrågan finnsdet attettattom
aktier.egna

Inledning

År förkommitté Ju 1990:08 göra översyntillkallades1990 att avenen
aktiebolagskommittén.Kommitténaktiebolagslagen. namnetantog

kommittéer imotsvarandemedsamarbeteiuppgiftKommitténs är att
till denmed hänsynerfordraslagändringarföreslå deFinland och Norge som
frågorskall kommitténVidareintegrationen. övervägapågående europeiska

aktiebolagetsfinansiella instrument,kapital ochaktiebolagetsrör orga-som
minoritetsskydd.aktieägamasnisation samt

Ansvarsgenombrott

lagrådets yttrandeinhämta överbeslutade regeringenapril 1991Den 25 att
ekonomiska föreningaroch lagenaktiebolagslagenändringar iförslag till om

undantagssituationeraktiebolag vissaibl.a. delägare iinnebar ettatt ensom
skulder ansvars-bolagetsbetalningsansvarig försolidarisktbliskulle kunna

uppfyllakundebolaget inteansvarsgenombrott förutsattesgenombrott. För att
begagnat sitthadepå delägarendetta beroddeförpliktelsersina attattsamt

regel föreslogsmotsvarandeotillbörligtpå Enbolagetinflytande sätt.över ett
ekonomiska föreningar.gälla föräven

till be-lagrådet förslagetanfördelagrådsrernissenyttrande attI sitt över
lagregleringborde genomföras. Enansvarsgenombrott intestämmelser avom

fördjupadföregåslagrådets uppfattningenligtbordeansvarsgenombrott enav
ochlagregleringsådanborde träffasföreteelservilkautredning enavsomom
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hur rekvisiten för ansvarsgenombrott bör utfonnas. Lagrådet anförde bl.a. att
två de rekvisit förslaget innehöll och kunde leda till rätts-av som var vaga
osäkerhet. Lagrådet menade med hänsyn härtill den föreslagna lagstift-att
ningen skulle innebära osäkerhetsmoment i näringsverksamhetett nytt som
sker aktiebolagsforrn.i

1990/911198I vissa ändringar i aktiebolagslagen anförde jag attprop. om
jag hade svårt instämma lagrådetsi slutsats det finns risk den före-att att att
slagna lagstiftningen ansvarsgenombrott innebär osäkerhetsmo-ett nyttom

i all näringsverksamhet sker i aktiebolagsforrn. Med hänsynment tillsom
lagrådets inställning jag emellertid inte beredd föreslå reglerattvar om
ansvarsgenombrott. frågorDessa skulle ställeti utredas vidare i syfte att om
möjligt precisera rekvisiten ytterligare. I propositionen uttalades den fråganatt
borde anförtros aktiebolagskomrnittén.

enlighetI med det anförda bör frågan ansvarsgenombrott utredas vidareom
kommittén. Kommitténs uppgift i denna del bör lägga fram förslagattav vara

till bestämmelser vilka möjligt preciserar rekvisiten i utsträckningstörre änom
förslaget lagrådsreinissdeni har i det föregående.närrmtssom

Förvärv aktierav egna

direktiven tillI aktiebolagskomrnittén jag fråndet olika hållattangav -
främst från näringslivshåll har framförts krav modifiering förbudeten av-
för aktiebolag förvärva aktier. skälEtt framförts för tillåtaatt för-attegna som

aktier i fallvissa sådanvärv möjlighetär skulle kunna bidra tillattav egna en
underlätta riskkapitalförsöijningen för små och medelstoraatt företag.
I överläggningar mellan aktiebolagskommittén och motsvarande utredn

ingar i Norge och Finland har från norsk och finsk sida framförts att man avser
frågan modifiera reglerna förbudatt ta för aktiebolagatt för-attupp om om

aktier. Med hänsyn till intressetvärva nordisk pårättslikhet dettaegna av
område bör aktiebolagskormriittén denna fråga.även överväga

dettaI sammanhang finns det flertal faktorer måste beaktas.ett som
Bakgrunden till den svenska lagstiftningen intagit restriktiv hållning tillatt en
förvärv aktier bl.a. sådant förvärv till ekonomiskaär sina verk-att ettav egna
ningar har jämförligt med nedsättning aktiekapitalet i förening medansetts av
återbetalning till vissa aktieägare. Detta innebär reglering tillåteratt en som
förvärv aktier måste tillförsäkra borgenärema såskydd det finnsett attav egna
täckning för det bundna kapitalet bolaget.i Vidare bör reglering innebäraen

aktieägarna likabehandlas så inte vissa aktieägareatt att attgynnas genom
bolaget förvärvar deras aktier till värde överstiger marknadsvärdet.ett Detsom
kan i detta sammanhang erinras förvärv aktier kan användas förattom av egna

påverka kurssättningen bolags aktieratt och därigenom användas förett
Stödköp eller spekulationsköp. reglering måsteEn kunna kombineras med
effektiva insiderregler. skälEtt för restriktiva regler framförts undersom

år bl.a. inom den Europeiska gemenskapen förvärvärsenare att av egna- -
aktier kan genomföras för stärka företagsledningens ställning i bolagetatt

befintliga eller potentiella I Europeiskagentemot gemenskapensägare. andra
bolagsrättsdirektiv finns redan regler med begränsningar frågai förvärvom av
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också nyligen lagt förslag till ytterligareaktier. Kommissionen har framegna
avseende. vikt här beakta endast det be-begränsningar i detta Det inteär attav

den pågående utvecklingen.regelverket gemenskapenfintliga inom ävenutan
beaktande vad har anfört bedöma detKommittén skall med jagav nu om

och, så skullemodifiera förbudet förvärv aktierfinns skäl motatt av egna om
lämna förslag till bestämmelser detta.fallet, omnyaanses vara

Övrigt

önskemålhar framställtAktiefrämjandet och Svenska Bankföreningen om
reglerdet bör införasaktiebolagskommittén skall övervägaatt som gerom

valuta änsvenska kronor seaktier iaktiebolag möjlighet emitteraatt annan
och 91-2233. Kommittén bör för-ärenden dnr 91-1835justitiedepartementets

fråga.dennautsättningslöst överväga
från ochförvaltningsärendenmed befria regeringenled i arbetetSom attett

tillgång tillkrav dom-till Europakonventionensvår lagstiftninganpassa
ocksåbör kommittén1990/91 bil.2 55jfr 100 övervägastolsprövning sprop. :

aktiebolags-dispensärenden enligtinstansordningen förnuvarandedenom
kap. aktie-då på bl.a. ärenden enligt 12 7 §tänkerlagen behöver ändras. Jag

bolagslagen.

Hemställan

hemställer regeringenhar anfört jagtill vad jagMed hänvisning attnu
vad har förordat.enlighet med jagkommitténs uppdrag ikompletterar

Beslut

och bifaller hennesföredragandens övervägandentillRegeringen ansluter sig
hemställan.

Justitiedepartementet



Bilaga 1999:36144 SOU

Kommittédirektiv

1991 :98Dir.

Tilläggsdirektiv till Aktiebolagskommittén
Ju 1990:08

Dir. 1991:98

Beslut vid regeringssammanträde 1991-11-28

Statsrådet Laurén anför.

Aktiebolagskommittén parlamentariskt kommittéär sammansatt somen
tilläggsdirektiv dir.aktiebolagslagen. Genomhar till uppgift överatt se

uppgiftbeslutades den september fick kommittén i1991:89 12 1991 attsom
aktiebolagtill regler huvudsak innebär delägare ilämna förslag i ettatt ensom

förskall kunna bli solidariskt betalningsansvarigi vissa undantagssituationer
ansvarsgenombrott.bolagets skulder

några få,ansvarsgenombrott förekommit mycketrättspraxis har iI
då upprätthållaspeciella fall det inte har godtagbart principenansetts att om

från personligt betalningsansvar. finns för närvarande enligt minfrihet Det
på särskildatyder det skulle föreligga behov införamening inget attatt avsom

ingå aktiebolags-lagregler ansvarsgenombrott. bör därför inte iDetom
sådanakommitténs uppdrag lämna förslag till regler.att

aktiebolagskommitténshemställer beslutar begränsaregeringenJag att att
meddeladeså vad och i de tidigareuppdrag 1 2sätt sägsatt som s.

längre skall gälla.tilläggsdirektiven under rubriken "Ansvarsgenombrott" inte

ansluter till föredragandens och bifallerRegeringen sig överväganden
hennes hemställan.

Justitiedepartementet
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Kommittédirektiv

1992:18Dir.

AktiebolagskommitténTilläggsdirektiv till

1990:08Ju

1992:18Dir.

1992-02-13regeringssammanträde:vidBeslut

anför.LaurénStatsrådet

Mitt förslag

omfattaskallinteså dettabegränsasuppdrag sätt attKommitténs
bolagsrättsdirektiv.och elfteåttondesjunde,fjärde,till EG:sanpassningen

Inledning

harkommittéparlamentarisktAktiebolagskommittén sammansattär somen
föreslå de lag-skall bl.a.Kommitténaktiebolagslagen.uppgifttill överatt se

europeiska integra-pågåendetill denhänsynmederfordrasändringar som
med förtur.behandlakommitténfrågan skalltionen. Den

elvaochförordningbestårbolagsrättEG:srättsakter utgörDe av ensom
vilkarättsaktredovisningsfrågor ochrättsakterdessa rördirektiv. Tre enav

lagstadgad revi-utföraforfår godkännasrevisionsbolag attoch sompersoner
årsredovis-bolagsrättsdirektivetfjärdedetreglerarrättsakterdessasion. Av

bolags-åttondedetkoncemredovisning,bolagsrättsdirektivetsjundedetning,
publics.k.irevisorergodkännandeochauktorisationrättsdirektivet resp.av
filialer.iredovisningbolagsrättsdirektivetelfteoch detcompaniesprivate

dåvarandedenbemyndigade regeringenaugusti 1991den 22beslutGenom
uppdragmed görakommittétillkalla attjustitiedepartementetchefen for att en

förhuvuduppgift1991:71. Endirredovisningslagstifmingenöversyn aven
åtgärder äroch andralagändringarvilkakommittén överväga somär att

harutveckling ägtsnabbatill denlagstiftningenpåkallade för somatt anpassa
internationellt.såväl Sverigeredovisningsområdet ipå somrum
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Kommitténs uppdrag begränsas

Enligt min mening det fördelär vid utformningen denen om man av nya
lagstiftningen redovisningsområdet kan hänsyn till vad krävs enligtta som
EG-rätten på detta område, så övervägandena kan ske i endaatt ett sam-
manhang. Till detta kommer de EG-direktiv bolagsrättens områdeatt som

redovisningsfrågor behandlarrör redovisningen inte endast i aktiebolag utan
i vissa andra bolagsfonner.även En anpassning den svenska lagstiftningenav

kommer därför beröra redovisningsregler i andra lagaratt aktiebolags-även än
lagen och få betydelse fråganför vilken struktur redovisningslagstiftningenom
bör ha. åttondeDet bolagsrättsdirektivet behandlar auktorisation och god-
kännande revisorer och har någotinte direkt samband med den aktiebolags-av
rättsliga lagstiftningen.

bakgrundMot det anförda det enligt minär mening lämpligtmestav att
anpassningen på redovisningsområdet till EG:s regelverk sker i samband med
den förestående generella lagstiftningen påöversynen detta område samt attav
anpassningen till EG:s regler auktorisation och godkännande revisorerom av
utreds i särskild ordning.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag anfört hemställer jag regeringen beslutarattnu att
begränsa aktiebolagskommitténs uppdrag så dettasätt inte skall omfattaatt
anpassningen till EG:s fjärde, sjunde, åttonde och elfte bolagsrättsdirektiv.
Vad detta i de tidigaresägs meddelade direktiven dir. 1990:46 undersom om
rubriken Anpassningen till regelverket inom EG" skall alltså inte längre
gälla.

Beslut

Regeringen ansluter tillsig föredragandens överväganden och bifaller hennes
hemställan.

Jusititiedepartementet
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dä;
äKommittédirektiv

1994:143Dir.

AktiebolagskommitténTilläggsdirektiv till
1990:08Ju

1994:143Dir.

december 1994den 8regeringssammanträdevidBeslut

uppdragetSammanfattning av

s.k.till reglerförslagskall lämnaAktiebolagskommittén ansvarsgenom-om
brott.

Bakgrund

uppdrag över-År med göra1990:08Jukommitté atttillkallades1990 enen
Aktiebolagskommittén.Kommittén namnetaktiebolagslagen. antogsyn av

frågorBland dedelbetänkanden.tvåavgivittidigareharKommittén som
ochrollerbolagsorganensbehandla kan nämnaskommitténåterstår för att

minori-aktieägaresaktiebolag,ifinansiella instrumentfrågor kringansvar,
skallarbeteKommitténsaktier.aktiebolags förvärvtetsskydd och varaegnaav

juni 1996.utgångenvidavslutat senast av

ansvarsgenombrottövervägandenTidigare om
yttrandeLagrådets överinhämtaregeringenbeslutadeapril 1991 att25Den

föreningar.ekonomiskalagenochaktiebolagslagenändringar itillförslag om
betänkande Ansvars-BetalningsansvarskommitténsbyggdeFörslaget, som

aktiebolag idelägare iinnebar bl.a. ett1987:59 attSOUgenombrott enm.m.
betalningsansvarig försolidarisktblikunnaskulleundantagssituationervissa

gällaföreslogsregelmotsvarandeansvarsgenombrott. Enskulderbolagets
föreningar.ekonomiskaföräven

invändningarvissalagrådsremissenyttrandeframförde i sittLagrådet över
ansvarsgenombrottlagregleringbordeLagrådetEnligtförslaget. avmot en

träffasbordeföreteelservilkautredningfördjupadföregås av ensomomenav
borde utformas.ansvarsgenombrottförrekvisitenoch hurlagregleringsådan

framfrån läggaavstod regeringeninställning attLagrådetstillMed hänsyn
angående vissapropositionansvarsgenombrott. Iangåendeförslag senareen

ansvarsgenombrott ifrågoruttaladesfrågoraktiebolagsrättsliga attandra om
rekvisitenmöjligt precisera ytter-syftevidare iutredasbordestället att om
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ligare prop. 1990/912198 7. Genom regeringsbeslut den 12 septembers. 1991
fick Aktiebolagskommittén i uppdrag dennagöra utredningatt dir. 1991:89.

Efter valet 1991 beslöt den regeringen den 28 november 1991nya om nya
tilläggsdirektiv till Aktiebolagskommittén. De tilläggsdirektiven innebarnya
bl.a. kommitténs uppdragatt begränsades så den inte längre hadeatt i uppdrag

utreda fråganatt ansvarsgenombrott.om

Behovet utredningav m.m.

Enligt regeringens mening finns det fortfarande starka skäl talar för detattsom
i lagstiftningen införs bestämmelser ansvarsgenombrott. Innan lagstift-om
ningen ändras bör dock de frågor Lagrådet har tagit analyserassom upp
ytterligare. Aktiebolagskommittén bör därför i uppdrag lägga fram for-att
slag till bestämmelser ansvarsgenombrott. Förslagen bör denom även avse
associationsrättsliga regleringen bankaktiebolag och försäkringsaktiebolag.av

Aktiebolagskommittén skall därvid ställning till vilka olikata företeelser
bör föranleda ansvarsgenombrott. Kommittén skallsom i övrigtäven söka

precisera förutsättningarna för ansvarsgenombrott skallatt kunna komma i
fråga.

Tidsplan

Resultatet kommitténs överväganden skall redovisas före utgångenav juniav
1996.

Justitiedepartementet
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än
Kommittédirektiv Må"

Aktiebolagskommittén Dir.tillTilläggsdirektiv
1998:901990:08Ju

oktober 1998.denregeringssammanträde 15vidBeslut

uppdragetSammanfattning av

skallAktiebolagskommittén
styrelse,saknaraktiebolagåtgärdertillförslaglänma mot som- aktiebolagstyrelseledamöter ientledigaellerbeslut utseöverväga attom-

beslutet,från registreringenrättsverkan förstskall avges
föraküeägarregisterförfattningsbestämmelsertillförslag ettutarbeta om-

avstämningsbolag,aktiebolagandra än
med s.k. kvotaktierbör införas samtdet ett systemöverväga om-

avstämningsbolag.offentlighet iaktiebokensfråganöverväga om-

Bakgrund

tillharkommittéparlamentarisktAktiebolagskommittén sammansattär somen
hittillsKommittén har1975:1385.aktiebolagslagen avgettuppgift överatt se

ochAktiebolagslagen EG1992:13,SOUBundna aktierdelbetänkanden:fem
Aktiebolagets1995:44,SOUorganisationAktiebolagets1992:83,SOU

1997:168. Kom-aktiebolag SOUVinstutdelning i1997:22 ochkapital SOU
årunder 1998.nuvarande direktivenligtskallslutbetänkandemitténs avges

Översiktlig åtgär-tilloch förslagkartläggningBolagsplundring,I rapporten
har skildabrottslighet,ekonomiskRiksenhetenutarbetatsharder, motavsom

tillanknytningsådana harbehandlats, främstfrågoraktiebolagsrättsliga som
utländskioch redovisningaktiekapitalUtredningenbrottslighet.ekonomisk om

ochaktiekapital iochRedovisningdelbetänkandetharvaluta i armaneuro
börsvenski övergediskuterat rätt1997:181SOUutländsk valuta manom

s.k.medförmåntill förbeloppnominelltmed systemmed aktier ettsystemet
ochBulvanerbetänkandetiBulvanutredningen annatVidare harkvotaktier.

Slutligenaktieägarregister.införandetfråganbehandlat1998:47 ettSOU avom
offentlighet iaktieboksreglernanuvarandedeuppkommitfråganhar av-omom

ytterligarefordrarfrågornanärrmdaändamålsenliga. Destämningsbolag är nu
utredning.

Aktiebolagskommittén.arbete anförtrosdettabörmeningregeringensEnligt
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styrelselösa bolag 0.d.

Behovet förändringarav

Det förekommer varje antal bolag under kortareatt ett eller längre tiden
saknar registrerad styrelse. Både för den seriösa affarsverksamheten och för en
myndighet i efterhand skall utreda brott har förekommit, ochsom iom vem som
så fall bär för det, de styrelselösautgör bolagenansvaret svårbemästratett pro-
blem. Problemet ligger framför allt i det inte finns någonatt vilkenperson genom
företaget kan nås och kan personligengöras ansvarig för bolagets åtgärder.som

Liknande problem kan uppstå i del fall där aktiebolagsregistret i och fören
sig innehåller uppgift bolagets styrelse. händerDet ibland, sedan del-en om t.ex.
givning har skett med registrerad styrelseledamot eller skallnären ansvar
utkrävas styrelsen, de registrerade påståratt de vid tiden för denav attpersonerna
aktuella åtgärden hade avgått styrelsen.ur

Nuvarande lagstiftning innehåller vissa metoder komma till medatt rätta
bolag saknar registrerad styrelse. Den främsta dessa möjlighetensom är attav
enligt 13 kap. 4 § första stycket 2 aktiebolagslagen besluta bolaget skalla att
träda i likvidation. Det inte obetydliga antalet styrelselösa bolag visar dock att
nuvarande medel otillräckliga. har ocksåär Det visat sig del bolag försökeratt en
kringgå likvidationsreglema. Det har sålunda förekommit styrelselöst bolagatt ett
anmält styrelse så Patent- och registreringsverket har inlettsnart likvida-en ny ett
tionsförfarande styrelsen avgått efter det verketatt har avbrutitgenastmen att
likvidationsärendet.

De nuvarande reglerna har inte heller någon effekt de styrelseledamöternär
vid viss tidpunkt registrerade i aktiebolagsregistret i efterhand fel-som en var

aktigt påstår de vid den tidpunkten hade avgåttatt och därför inte kan göras
ansvariga for den verksamhet då bedrevs bolaget.isom

Uppdraget

Kommittén skall åtgärdervilkaöverväga behövs för komma proble-attsom
med de styrelselösa bolagen.men

En möjlighet bör för kommaövervägas tillrätta med bolag heltattsom som
saknar registrerad styrelse skärpa deär nuvarande likvidationsreglema.att Ett sätt

åstadkomma sådan skärpningatt förkorta de tidsfristerär gäller föratten som
likvidationsförfarandet. Ett kan införasätt bestämmelserannat att attvara om
aktiebolag under viss längre tid har saknat registrerad styrelse kan försättas isom
likvidation de under likvidationsförfarandettrots att anmäler styrelse. stårDetny
kommittén fritt andra lösningar.pröva ävenatt

Kommittén skall vidare problemetöverväga med de styrelseledamöter som
påstår de har avgått. denIatt ovannämnda Bolagsplundring har detrapporten
föreslagits utseende och entledigandeatt styrelseledamöter skall rätts-av ges
verkan först i och med registreringen. sådanEn regel torde lösa det aktuella
problemet. Samtidigt torde emellertid sådan regel innebära problem för denen
seriösa näringsverksamheten. Det beror bl.a. på det kan tid innanatt ta en
registreringsamnälan föranleder registrering jfr 1994/95:67även 35.prop. s.
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ställning tilloch därefterproblemdessaskall analysera nämnare taKommittén
införas.börföreslagnadenregel somom en

åtgärdsådanåtgärder.begränsade EnocksåskallKommittén överväga mera
ellerstyrelseledamotbeslutregler ettinförakan att utseatt ettatt enomvara
det inteförfallerentledigandeavgång ellerstyrelseledamotsbeslut omenom

skall fullsådana reglertid.kortare Förvissinomanmäls registrering attför en
ställasbörde kravsamtidigt preciseranödvändigttorde detverkan att somvara

avvisningomedelbarbestämmelseroch införaregistreringpå anmälan omomen
anmälningar.bristfälligaav

författningsändringar.tillförslagskall utformaKommittén

Aktieägarregister

utredningBehovet av
ägarförhållandena icentral registreringnågondet intenärvarande finnsFör av

obligatoriskadeförregistreringsverket,ochaktiebolag. Patent- svararsom
uppgifterregistrerar inteaktiebolagslagen,enligtregistreringsuppgiftema om

aktiebolag.publikaeller förför privatasigaktieägare vare
bolagetsaktiebok skall förasemellertid övergälleraktiebolagalla attFör en

tillgänglig förhållasskall principAktieboken iaktieägare.ochaktier varsamtliga
med avstämnings-aktiebolagaktiebolagslagen. I7-13kap.och se 3en

till uttryck ikommeraktierna intedärdvs. bolagavstämningsbolag,förbehåll
Värdepapperscentralendetkontobaserade, äraktiebrevpappersbaserade ärutan

bolag avstäm-försaktiebok utanaktieboken. DenförVPC AB avsomsom
frivilligtprincipdet ibl.a. ärberorotillförlitlig. Detningsförbehåll kan attvara

innehav. För avstäm-bolaget sitttillanmälanaktieägareför göraatt omen
kontoförande institutfallflertaletiägarregistreringamaningsbolag sker genom

det konto-iregistreringarVärdepapperscentralen göratillståndfått atthar avsom
avstämningsförbehåll ochregel ettaktiebolag har iPublika ettbaserade systemet.

Bland deFondbörs.Stockholmsvidnoteringförförbehåll kravsådant är ett
avstärrmingsförbehåll.andel harmindredet endastaktiebolagenprivata är somen

be-1998:47SOUBulvaner ochbetänkandethar i annatBulvanutredningen
informationförregisterskäl införadet finnsfrågan etthandlat bl.a. att omom

till slut-kommitharUtredningenf..betänkandet 137fåmansbolag seiägare s.
aktieägar-obligatoriskmedinförasbolag bördessadet för systemettattsatsen

åtskil-värde vidsådant registerskulleutredningenEnligtregistrering. ett vara av
skatte-också underlättaskullebrottslighet.ekonomisk Detutredningarliga om

Även förarbete.kronofogdemyndighetemas nä-betydelse föroch hakontrollen
skullenäringsidkareslagvärde. Olikaskulle registretringslivet avvara av
tilltänktedenkontrolleraavtalsslutkredit ellerföremöjligheterbättre ettatt en

skydda sigmöjligheterockså bättre motdärmedoch skulle attaffärspartnern
utfärdaochaktiebokförasjälva slippaskulleBolagenförluster.ekonomiska att
ganskasannoliktslagdettanyordningskulleutredningenEnligtaktiebrev. aven

registretuttalatharUtredningenförenkling. attuppfattaskomma attsnart som en
giltigtförförutsättningblirregistret ettså anteckning imåste konstrueras att en

aktieförvärv.
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Utredningen, har gjort vissa principiella överväganden utformningensom om
aktieägarregister, har förordatett statsmakterna först fattaratt principbeslutav ett

införa sådant register ochatt Patent- ochett registreringsverketatt därefterom
i uppdrag utarbetaatt ett system.ges
Regeringen liksom Bulvanutredningen starka skäl talar förattanser ett systern

med obligatorisk aktieägarregistrering. Något slutligt beslut införaatt ettom
sådant bör dock inte förrän utförligtsystem förslag,tas inklusiveett författnings-
bestänunelser, har Utredningsarbetet bör därförpresenterats. omedelbart drivas
vidare. Uppdraget utarbeta förslaget bör anförtrosatt Aktiebolagskomrnittén.

Uppdraget

Kommittén skall ställning i alla de frågor inrättandetta obligatorisktettsom av
aktieägarregister aktualiserar. Arbetet skall ha utgångspunkt registretattsom
skall omfatta samtliga aktiebolag sådana med avstämningsförbehåll.utom

Vid utforrrmingen regelverket kring registret skall kommittén förutsätt-av
ningslöst vilken betydelsepröva registreringen bör i fråga giltighetenges om av
förvärv eller pantsättning aktie, frågai förfogarätten aktien ochöver iattav om
fråga i andrarätten avseenden de rättigheteratt utöva i dagom utövassom av
aktieägaren. En möjlighet kommittén särskilt skall studera såsomärsom att -Bulvanutredningen föreslagit registreringen skall förutsättning för attvara en-

giltigt förvärv skall föreliggaett och dänned också förutsättning för atten
förvärvaren skall kunna de befogenheterutöva följer med aktieägandet.som
Kommer kommittén fram till denna lösning skall väljas,att skall kommittén
också uppmärksamma frågor törvärvares ställning mellan överlåtelseavtaletom
och registreringen.

Kommittén skall vidare vilka sakrättsligapröva verkningar registreringen
skall ha. Härvid bör de bestämmelser finns i aktiekontolagen 1989:827som
eller den lag skall denna lagersätta enligt l997/98:l6O tjänasom prop. som
förebild. Kommittén skall också studera de övriga problem med sakrättslig an-
knytning det aktuella slaget kanett system förenat med, såsom desom av vara av
Bulvanutredningen uppmärksammade frågorna likvidutväxling vid överlåtel-om

aktie och skydd dubbelöverlåtelse aktie semot SOU 1998:47se av 149.av s.
Kommittén skall ställning till vilket ellerta vilka skall ha handorgan som om

registreringen. alternativaDe lösningar Bulvanutredningen har diskuteratsom
innebär för registreringsverksamhetenatt läggsansvaret Patent- och registre-
ringsverket eller Värdepapperscentralen. I l997/98:l6O har det före-prop.
slagits andra Värdepapperscentralenävenatt än skall kunna auktorisation att
föra register finansiellaöver instrument i kontobaserade Detta innebärsystem. att

andra kan kommaäven frågai för den aktuella registreringsuppgiften. Kom-nu
mittén skall i denna del förutsättningslöst överväga vad den lämp-utgörsom
ligaste lösningen.

Kommittén skall vidare ställning till vad registretta skall omfatta. En ut-
gångspunkt registret skallär innehållaatt ägaruppgiñer för samtliga aktier dei
aktuella bolagen. Kommittén skall utreda motsvarande uppgifter börävenom
lämnas i fråga konvertibla skuldebrev och optionsrätter. Kommittén skallom
också ställning till vilkata uppgifter aktieägaren registret skall innehålla,om som
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vilken utsträckningisåsom adress,uppgifter samtpersonnummer m.m.,om
liknandeochpantsättning, utmätningslag, uppgifteruppgifter annat t.ex. omav

skall detköpeskilling for aktier, registreras. Iåtgärder ochrättsliga sam-m.m.om
möjligtfrågan det skallsärskiltskall kommitténmanhanget attta varaomupp

aktien.förbud aktieägaren förfogaslag förregistrera olika överattav
skäl för registrets uppgiftertill det finnsskall ställningKommittén attta om

utgångspunkt skall dockskall hemliga.någon del Enaktieägare till varavaraom
någon motsvarande denmöjlighet,skall finnasdet intei det systemetatt somnya

antecknad ilåta förvaltare i registretaktiekontolagen,finns enligt att en vara
vilken utsträckningockså ställning till iKommittén skallstället för aktieägaren. ta

tillgängliga.skall allmäntin i registrethar förtsandra uppgifter varasom
medfrågor förfarandet samband regist-kring ividareKommittén skall ta upp
någonregistreringsåtgärder iverkställandetfrågandäriblandrering, om-avom

registrerandedet eller deöverlåtas till någonkanfattning än organen.annan
Även skallregistreringsåtgärderhävanderättelseåtgärder ochfrågor kring av
uppmärksammas.

integritetsfrågor inrättandetbehandla deskall kommitténVidare ettsom av
ställning tillDärvid skall kommitténupphov till.aktieägarregister ta omger

personuppgiñslagens regleromfattasavseende skalldatarättsligtregistret i av
regler personuppgiftsansvar.särskildaeller det skall införas omom

skadestånd felaktig registre-frågan vidsärskiltKommittén skall ta upp om
ring.

Därvidövergångsreglering.behovetvidareKommittén skall utröna av en
trädadetta slag kanvilken tidpunktfrågan vidaktualiseras bl.a. ett system avom

frågasärskild övergångstid. Enfrågan behovetkraft ochi annan somav enom
de aktierregistreringförutsättningarna förmåste behandla gällerkommittén av

skälövergångstidens slut. Starkavidikraftträdandet ellervidförekommersom
huvudregel,fallfråga dessa aktier, i görtalar för i vartatt upp-somomman

skall dockKommitténför registrering.förutsättningaktiebrevet tillvisandet enav
avstå frånanledningfinnsbegränsade situationerdet i attöverväga meraom

till vilkavidare ställningskallpå aktiebrevet. Den rätts-kravet visa taatt upp
följd däravochvisasinträda aktiebrevet inteföljder bör som enuppomsom --

till stånd.kommeraktien interegistrering av
då aktie-de fallsärskilda regler behövs förskallKommittén ettöverväga om

det.avstämningsförbehåll eller avskaffarbolag inför
skalloch deras finansieringregistretFrågan kostnaderna för införaatt avom

övergången tillutgångspunkt skalluppmärksamhet.särskild En ettattägnas vara
bolagen.kostnader förbesvär ochinnebära möjligaskall minstanytt system

Åtskilliga för-ställning tillkommittén skallfrågorde tangerartasomav
ingårkommitténs uppdrag intetekniskhållanden utpräglat I presenteraattart.av
med exempelvisförenade ADB-problemolika tekniskalösningar ärsom

samråd med ochPatent-måste emellertidKommitténanvändningar. genom
förvissa sigVärdepapperscentralen och expertisregistreringsverket, attomannan

går lösa.upphov tillförslag kankommitténstekniska problem attgesom
författningsändringar.till nödvändigautarbeta förslagskallKommittén
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Aktier nominellt belopputan

Behovet förändringarav

aktiebolagEtt skall ha aktiekapital. skallDetta i privata aktiebolag uppgå tillett
minst 100 000 kronor och i publika aktiebolag till minst 500 000 kronor. detOm
finns flera aktier bolaget, skall aktiekapitaleti fördelat aktierna med likavara
belopp beloppvarje aktie. belöperDet varje aktie brukar benämnassom
aktiens nominella belopp. Aktiemas nominella belopp skall bolags-ianges
ordningen. reglerEn rad i aktiebolagslagen anknyter till det nominella beloppet.

Det emellertid tveksamt det nödvändigt ställa krav varjeär att attsynes om
aktie skall ha nominellt belopp. Det nominella beloppet i grundenärett ett
uttryck den andel bolagetför i varje aktie En akties andel irepresenterar.som
bolaget kan beräknas något nominellt belopp fastställs, nämligenutan att genom

aktiekapitalet divideras med antalet aktier. kan hävdas kravetDetatt rentav att
varje aktie skall ha nominellt belopp enbart onödig komplikation i detatt utgör en

aktiebolagsrättsliga finns denDet bakgrunden anledningsystemet. mot att
det dags tillåta aktieröverväga nominellt belopp kvotaktierär att utanom nu

eller, med engelskt uttryck, value shares i svenskett rätt.no- par
Behovet sådana överväganden understryks det förhållandet vissaattav av

europeiska rättsordningar redan idag tillåter aktiebolag kvotaktier. Avatt utger
betydelse också den europeiska börsfederationen Fédération desär Boursesatt
Européennes år rekommenderade1997 de europeiska lagstiñama övervägaatt
lagstifining tillåter kvotaktier. Några länder, däribland Finland ochsom
Tyskland, förbereder sådan lagstiftning.

avskaffandeEtt det nominella beloppet skulle också kunnaav vara av
betydelse vid eventuellt genomförande de förslag Utredningenett ettav av som

aktiekapital och redovisning utländski valuta har lagt fram delbetänkandetiom
Redovisning och aktiekapital i och utländsk valuta SOU 1997:181.euro annan
Enligt det förslaget skall svenska aktiebolag ha aktiekapitalsitt irätt attges euro.
Vid den omräkning aktiemas nominella belopp måste sambandigörasav som
med övergången till aktiekapital skullei det uppkomma mycket ojämnaeuro
belopp, något sannolikt skulle driva fram kostnadskrävande öknings- ellersom
nedsättningsbeslut. problem skulle undvikasDessa kravet nominellaom
belopp bort. Om det förslaget skulle sågenomföras, det viktigt dettogs är att

möjligt finns tillgång till analys för- och nackdelar medsnart ettsom en av
med kvotaktier.system

Uppdraget

Kommittén skall fördjupad analys fördelar och nackdelargöra meden av en
övergång till kvotaktier. På grundval denna analys skall kommittén ställningtaav
till det bör införas med kvotaktier i Sverige. kommitténKommerett systemom
fram till detta, skall den också ställning till skall obligatorisktta systemetom vara
för samtliga aktiebolag eller bolagen själva skall de skallavgöraom om

till Vidare skall kommitténöver skall gälla för allaprövasystemet. systemetom
aktiebolag eller enbart för vissa.öppnas



BilagaSOU 1999:36 155

skall kommittén analysera de olika effekterVid sin prövning ettsom av-
regler aktiebolagslagen ochskaffande det nominella beloppet kan andra iav

andra Därvid skall behovet kompletterande regler Analysenlagar. utrönas.av
skall beaktande såväl de överväganden har gjorts Utred-undergöras av som av

aktiekapital och redovisning utländsk valuta seningen i SOU 1997:181 s.om
pågår länder lik-det lagstiflningsarbete i andra europeiska med132 somsom

Kommittén skall det sammanhanget bl.a. vilkaartad aktiebolagsrätt. i överväga
fåravskaffande det nominella beloppet det s.k. underlcursför-effekter ett av

teckningskursen för aktie lägre det nominellabudet, dvs. förbudet sätta änatt en
beloppet.

övergångsproblem avskaffandeskall vidare deKommittén överväga ettsom
problem kankan föra med sig och hur dessadet nominella beloppet utrönaav

uppmärksamma vad bör gälla frågaskall därvid särskilt ilösas. Den som om
till nominella belopp.bolagsordningsbestämmelser anknyter aktiemassom

kvotaktier bör införas,till medkommittén kommer framOm att ett system
författningsändringar.förslag tillskall den utforma

fråga avstämningsbolagoffentlighet iAktiebokens om

Behovet förändringarav

offentlighet.aktiebokenssvensk aktiebolagsrätt tillämpas principenInom om
aktiebolagslagen.till uttryck i kap. 13 § Därkommer 3Denna princip sägs att

hållas och hosskall tillgänglig förutskrift dennaaktieboken eller var enaven
frågaVärdepapperscentralen.gäller avstämningsbolag, hos Ibolaget och, detnär

innehålla aktieägarefår dock uppgifteravstämningsbolag utskriften inte omom
med högst aktier.500

tvåoffentlighet fylla huvudsakligen funktioner.aktiebokensNumera anses
få vilka andraskall aktieägare kunna redadet första varjeFör ärsom

betydelse vill förbereda aktionnågot kan ha för denaktieägare, t.ex. ensomsom
någon aktieägareeller rättighet vissbolagsstämma utöva som en grupp aven

aktieägarenormalt offentlighet andrahar. motiverar inte förDetta intresse än
bolag.den bli aktieägare i Förkan visst intresse för ettattvara av som avsermen

frånåstadkommer aktiebokens offentlighet insyndet andra enman genom
kartläggasmaktförhållandena näringslivet kanallmänheten, vilket leder till iatt

jfr Rodhe, Aktie-risken för aktiebolag används bulvaneroch minskar att som
bolagsrätt, uppl. 151 f..17 s.

möjlighet helst insynaktieböckema offentliga förAtt är attger en vem som
andraförhållanden. saknar motsvarighetandra ekonomiska Dettai personers

unikområden aktiebokens offentlighet lär för Sverige.och principen varaom
Tillgången detaljerade enskilda aktieägare kan utnyttjas itill uppgifter om

några tillfällen beträffandehar detta förekommit vidbrottsligt syfte. Dessvärre
står redovisade skälen fördet sagda dock deavstämningsbolag. Mot ovannu

gällandesträvanden till ökad genomlysning sigoffentlighet deliksom görsom
för näringslivet i stort.

har indirekt betydelse i inter-Frågan aktiebokens offentlighet även ettom
förvaltar-det gäller innehav aktierperspektiv, nämligennationellt ärnär somav

avstämningsbolagSådana innehav framgår aktieboken.registrerade. inte Förav
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har emellertid motsvarande ordning åstadkommits förvaltaren äratten genom
skyldig lämna uppgifter till Värdepapperscentralen de aktieägare haratt om som
sina aktier i bolag förvaltarregistrerade. Värdepapperscentralen i sinett är tur
skyldig hålla tillgänglig sammanställning högst månader gammalatt en sex- -

de aktieägare har aktier500 iöver avstämningsbolag förvaltar-än ettsom mer
registrerade. har hävdats detta försvårarDet förvaltarregistrering hos utländskaatt
förvaltare, eftersom andra länders lagstiftning kan hindra sådana uppgifteratt
lämnas ut.

Bestämmelsen utskrift aktieboken för avstämningsbolag fårinteattom en av
aktieägare har färre aktier har500 motiverats med varkenän attavse som

samhället eller allmänheten har något berättigat intresse reda påattav namnen
på de har småposter och saknar möjlighet påverka bolagetsattpersoner som
förvaltning se 1970:99 60. Eftersom bestämmelsen gäller vilkenoavsettprop. s.
andel bolagsförrnögenheten eller röstetalet aktien harrepresenterar,av som
Bulvanutredningen föreslagit den formuleras Utredningen har därvidatt om.
förordat begränsningen ställeti relateras till viss andel- tiotusendelatt en en av-
bolagets registrerade aktiekapital.

finns denna bakgrund anledningDet frågorvissamot överatt rörse som
aktiebokens offentlighet.

Uppdraget

skall analyseraKommittén de skäl finns för respektive behålla demot attsom nu-
varande reglerna aktiebokens offentlighet för avstämningsbolag. Kommitténom
skall därvid de skäl talar för aktieboken skallöverväga offentligattom som vara
kan tillgodoses på de flaggningsregler finns i lagensätt,annat t.ex. genom som
1991:980 handel med finansiella instrument. Vidare skall kommitténom upp-
märksamma vilkeni utsträckning principen behövs för tillgodoseatt myn-
digheters behov information, det gäller skatter eller brottsföre-närt.ex.av
byggande verksamhet.

Kommittén skall under arbetet inhämta uppgifter hur i andra länderom man
frågan aktiebokens offentlighet.ser om

Kommittén skall vidare bedöma bestämmelsen utskrift aktie-attom om en av
boken för avstämningsbolag fårinte aktieägare har färre aktier500änavse som

lämplig och har ändamålsenlig utfonnning.är Därvid skall de övervägandenen
Bulvanutredningen har gjort beaktas.som

kommitténOm finner reglerna aktiebokens offentlighet bör avskaffasatt om
eller frågaförändras i avstämningsbolag, skall kommittén lämna förslag tillom
de författningsändringar behöver göras.som

Tidsramar

Med hänsyn till de ytterligare uppgifter kommittén dessa direktivsom ges genom
förlängs tiden för slutförandet kommitténs uppdrag till den december31 1999.av
Kommittén skall dock redovisa åtgärdersina förslag styrelselösa bolag imotom

delbetänkande den februari26 1999.ett senast
Justitiedepartementet
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Sverigeochjudamastillgångar.20

Försvarsdepartementet
Östersjöområdet.EffektivareTotalförsvarsstödi 6

Internationellkonflikthantering for beredasigatt-
tillsammans.29

Socialdepartementet
Steriliseringsfrågani Sverige1935-1975.Ekonomisk
ersättning.2
GarantipensionochBosättningstilläggför personer
födda år eller tidigare.171937
Lindqvistsnia nio utvecklabemötandetvägaratt av-

medfunktionshinder.21personer
Betala Särskildaboendeforrnerför äldreBo rätt.tryggt-

avgifterför äldre-ochhandikappomsorg.33samt

Finansdepartementet
Märk väl 7
Införsel beskattade 26av varor.
Kontantmetodför småföretagare.28
Fastighetsmäklamämndeneffektivaretillsyn. 3 5-
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