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ragnar sjoner är Vd för norsk 
tillitsmann, som har agerat trustee 
sedan bolaget startade för drygt 
20 år sedan. 

trustee

trustee – 
på investerarnas sida
Under åren har Norsk Tillitsmann 
företrätt investerare när låntagarna 
har fått ekonomiska problem. 
Läs om företagen Eitzen Chemical, 
Sevan Marine och Kvaerner på sid 4-5.
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Ackordscentralen har sedan 
1857 återskapat värden i företag 
med ekonomiska problem och 
är en av sveriges äldsta närings-
livsorganisationer. Idag intar vi 
en ledande position inom vårt 
verksamhetsområde. 

Verksamheten bedrivs från våra 
kontor i stockholm, Göteborg, 
Malmö, Borås, Umeå, lund, 
kristianstad och Falun. 

Vår ägare är den oberoende 
stiftelsen Ackordscentralen. 

strandvägen 35
114 56 stockholm
telefon: 08-670 44 00
Fax: 08-670 44 99
e-post: info@ackordscentralen.se
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VD haR oRDET

iIslutet av januari anordnades Insolvensdagarna för tolfte gången 
i ordningen. evenemanget är en verklig höjdpunkt för den som 
arbetar med obeståndsfrågor. Mer än 400 personer besökte 

Uppsala för att lyssna på spännande föredrag och delta i middagen 
på Uppsala slott. Festen kan i det närmaste jämföras med en 
nobelmiddag i miniatyr. Alla i branschen var där.
 
slående för de senaste forumen är att inga nyheter i lagstiftningsfrågor 
har rapporterats från Justitiedepartementet. det krävs uppenbarligen 
en kraftansträngning för att få upp ångan efter att det blev platt fall 
för ”ett samlat insolvensförfarande”. 
 
som vi ser i detta nummer lever vi i en föränderlig värd, vilket ställer 
nya krav på insolvenslagstiftningen. större bolag i kris förhandlar många 
gånger med en agent för ett obligationsägarkollektiv istället för med 
sin bank. kriminella har upptäckt lönegarantin som en intäktskälla, 
där stora pengar kan erhållas genom systematiska lönegarantibe-
drägerier där straffvärdet är lågt. Behöver lagstiftningen ses över här? 
Hur är det med gäldenärens avtal, det vill säga möjligheten att komma 
ur avtal inom ramen för en rekonstruktion? Vad hände med det? 
skall man tvångsvis kunna byta ägare i en rekonstruktion? Jävsfrågor 
har varit heta i debatten under hösten – när är en rekonstruktör jävig? 
Frågan regleras inte i lag om företagsrekonstruktion.
 
det skall bli spännande att se vad Justitiedepartement sätter tänderna 
i först. enligt uppgift är något på gång som vi förhoppningsvis kan 
redovisa i Ackordscentralen nyheter efter sommaren.

Mikael kubu
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I norge har norsk tillitsmann agerat trustee sedan bolaget grundades 
för 20 år sedan. norsk tillitsmann startade i spåren av den bankkris 
som drabbade norge i slutet av 80- och början av 90-talet.

– Bankkrisen innebar att många såg behovet av en organisation 
som tog investerarnas sida. Vi diskuterade olika upplägg och startade 
bolaget 1993, säger ragnar sjoner, Vd för norsk tillitsmann. 

sedan dess har norsk tillitsmanns verksamhet växt kraftigt. Idag har 
bolaget 1 900 uppdrag till ett sammanlagt portföljvärde på omkring 
800 miljarder norska kronor, och under åren har norsk tillitsmann 
bistått många företag. På nästa uppslag skildras tre fall. 

I sverige finns swedish trustee sedan 2012. Bolaget ägs till 51 procent 
av norsk tillitsmann och till 49 procent av stiftelsen Ackordscentralen.
erik saers är Vd. 

– Även om swedish trustee är nystartat och inte har hunnit med 
några rekonstruktioner i egen regi, har man i sverige haft obligations-
lån som hamnat i rekonstruktion. och detta har entydigt visat att 
det finns mycket att vinna på att det finns en aktiv trustee med, 
säger erik saers. 

trustee 
– på investerarnas sida 

detta gör en trustee

trusteens uppgift är att tillvarata 
obligationsägarnas rättigheter och 
aktivt övervaka så att emittenten 
uppfyller sina förpliktelser enligt 
obligationsavtalet. om så inte sker 
kan trusteen vidta lämpliga åtgärder.

erIk sAers, Vd swedIsH trUstee

trustee
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År 2006 emitterade Eitzen Chemical 
ett obligationslån utan säkerhet på 
drygt 600 miljoner norska kronor där 
Norsk Tillitsmann agerade trustee. 
Finanskrisen som slog till 2008 med-
förde kraftigt minskad världshandel. 
Den svaga marknaden drabbade även 
Eitzen Chemical. 

– Lånet skulle ha förfallit 2011, 
men de kärva ekonomiska tiderna 
påverkade bolaget kraftigt negativt. 
Som trustee var vi med och förhand-
lade fram ett nytt avtal som i korthet 
innebar att bolaget fick betalningsan-
stånd fram till fjärde kvartalet 2012, 
berättar Fredrik Lundberg på Norsk 
Tillitsmann. 

– En viktig anledning till att par-
terna kom överens var att man för-
väntade sig att marknaden skull åter-
hämta sig under de kommande två 
till tre åren. 

nya förhandlingar 
Men marknaden var fortsatt svag. I bör-
jan av 2012 inledde Eitzen Chemical 
arbetet med att utvärdera olika alterna-

tiv för att säkra sin långfristiga finansie-
ring. Norsk Tillitsmann, som företräder 
investerarna, och Eitzen Chemical bör-
jade åter förhandla. Norsk Tillitsmann 
sammankallade de största investerarna. 

– Att investerarna har förtroende 
för oss är mycket viktigt. Denna gång 
valde vi att sammankalla en grupp 
som bestod av relativt få personer. 
De som ingick i teamet stod för en 
relativt stor andel av obligationslå-
net, hade goda finansiella kunskaper 
och inte minst mycket god förståel-
se om förutsättningarna i shipping-
branschen, säger Fredrik Lundberg. 

I de förhandlingar som ägde rum 
strax innan sommaren 2012 ingick 
även bolagets banker som ville skyd-
da sina fordringar som uppgick till 
670 miljoner USD. Förhandlingarna 
fortsatte och finansiell och juridisk 
expertis kallades in. I november 
2012 hade parterna arbetat fram en 
plan som omfattade såväl bolagets 
banklån som dess obligationslån. I 
december antogs planen som sedan 
genomfördes i januari 2013. 

– Uppgörelsen består bland annat 

av en ny treårsperiod där bolaget 
inte behöver amortera samt begräns-
ningar på räntebetalningar. 

Obligationslånet delades upp i två 
delar där det ena löper med god ränta, 
medan det andra inte har någon ränta 
alls. 

– Bolaget befinner sig i en svår si-
tuation. Parterna är nöjda med den 
lösning som vi har kommit fram till. 
Nu kan Eitzen Chemical fortsätta sin 
verksamhet i avvaktan på att mark-
naden åter förhoppningsvis skjuter 
fart, säger Fredrik Lundberg.

Med 50 fartyg i sin flotta är det börsnoterade bolaget eitzen Chemical ett av världens största 
transportföretag av kemikalier. Finanskrisen resulterade i minskad handel, vilket påverkade bolaget 
negativt. norsk tillitsmann har varit med och förhandlat fram en lösning som har gynnat såväl 
investerare som företaget. 

eitzen chemical 
–rederijätte över vattenytan 

trustee

eitzen cHeMical

”Att investerarna 
 har förtroende 
 för oss är mycket   
 viktigt.”
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eitzen chemical 
–rederijätte över vattenytan 

– Sevan Marine var under 2011 nere 
för räkning och kunde inte betala 
sina lån. Vi startade en process som 
inkluderade representanter från lån-
tagaren, bankerna och de största 
obligationsägarna, berättar Ragnar 
Sjoner. 

– Den lösning som togs fram be-
stod bland annat av en viss nedskriv-
ning av skulden. Obligationsägarna 
fick sedan rösta om de ville accep-
tera lösningen, vilket de gjorde. Bo-
laget kunde på så sätt undvika kon-
kurs, vända utveckling och betalade 

sevan Marine var nere 
för räkning och kvaerner
hade allvarliga problem

trustee

tillbaka merparten av de 5 miljarder 
kronor som det handlade om. 

– Det är ett bra exempel på hur 
man kan nå en lösning genom att 
Norsk Tillitsmann företräder alla in-
vesterare. Om var och en hade agerat 
för sig hade det säkerligen inneburit 
att bolaget gått i konkurs. 

Även industriföretaget Kvaerner ham-
nade i allvarliga problem för många 
år sedan. Även då företrädde Norsk 
Tillitsmann obligationsinvesterarna. 
Norsk Tillitsmann räknade ut att om 

bolaget hade gått i konkurs skulle in-
vesterarna ha fått tillbaka mindre än 
10 procent av sin fordran. Kvaerners 
banker och Norsk Tillitsmann drev 
igenom ett upplägg som innebar att 
hälften av skulden gjordes om till för-
lagslån. Det lånet löpte till 0 procents 
ränta. Den andra hälften löpte under 
normala villkor. 

– Kvaerner kom minst sagt tillbaka 
i matchen. Bolaget betalade av alla 
sina skulder under loppet av en fem-
årsperiod, säger Ragnar Sjoner. 

rAGnAr sJoner, Vd norsk tIllItsMAnn

sevan Marine

kvaerner
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Missbruk och bedrägerier kring den statliga lönegarantin 
ökar. lågt räknat handlar det om 7-10% av den totala 
lönegarantin och många gånger är bedrägerierna kopplade 
till grövre kriminalitet. På kronofogdens initiativ bildades 
nationella lönegarantigruppen, som har som syfte att 
granska problemet och utreda hur flödet av läckande 
skattepengar ska stoppas. 

våren 2010 väckte Länsstyrel-
sen i Stockholm frågan om det 
ökade missbruket. Även Skat-

teverket hade reagerat efter att ha 
identifierat grupper som systematiskt 
begärde statlig lönegaranti för svarta 
verksamheter som satts i konkurs. Det 
blev ett projekt för SAMEB, vars rap-
port resulterade i att Nationella löne-
garantigruppen tillsattes. 

Anna Thelander, teamchef på Kro-
nofogden och chef för Östra Tillsyns-
teamet, var en av utredarna i SAMEB. 
Nu sitter hon med i Nationella löne-
garantigruppen. 

– SAMEBs rapport visar att bedrä-
gerierna och missbruket uppgår till 
7-10% av den totala lönegarantin, det 
vill säga cirka 200-300 miljoner kro-
nor per år – och då har vi räknat lågt, 
menar Anna Thelander. Dessutom är 
en stor del av bedrägerierna kopp-

lade till grövre brottslighet, som har 
hittat en genväg till pengar utan att 
riskera hårdare straff. Bara under en 
dryg vecka i augusti stoppade vi 10 
miljoner tack vare att en länsstyrelse 
var på hugget. 

skyddslagstiftning
Även om problemen är identifierade 
är de inte enkla att åtgärda. Den stat-
liga lönegarantin är en skyddslagstift-
ning som innebär att arbetstagaren 
snabbt ska få ut innestående lön och 
ersättningar upp till ett maxbelopp 
när arbetsgivaren går i konkurs. Kon-
kursförvaltaren beslutar om lönega-
ranti ska beviljas och Länsstyrelsen 
ska så fort som möjligt betala ut peng-
arna. Eftersom allt ska ske skyndsamt 
ställs små krav på beslutsunderlag för 
att bevilja lönegarantin. Avslag kräver 
däremot starka skäl vilket tar tid att 

Bedrägerierna med 
lönegarantin ökar

ta fram. När beslutet är beviljat finns 
ingen möjlighet att stoppa betalning-
en. Pengarna är borta. 

– Mycket skulle vinnas om vi kun-
de hålla på betalningen lite och man 
skulle önska att Länsstyrelsen hade 
möjlighet att helt stoppa vissa utbetal-
ningar, menar Anna. Samtidigt måste 
det gå fort för att skydda den vanliga 
löntagaren som behöver köpa mat 
och betala hyran. 

del av större brottslighet
Många gånger ingår bedrägerierna i ett 
större brottsupplägg, med falska faktu-
ror, kredit-, moms- och rotbedrägerier. 

– När lönegarantin går till kriminel-
la får de en vit inkomst som ger rätt 
till sjukpenninggrundande inkomst 
och möjlighet att teckna hyresavtal 
och abonnemang som många gånger 
missköts. 

AnnA tHelAnder, teAMCHeF På kronoFoGden 
oCH CHeF FÖr ÖstrA tIllsynsteAMet

intervju med anna thelander, kronofogden.
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saMeBgruppen i stockHolMs län 
(samverkan mellan Myndigheter 
mot ekonomisk Brottslighet)

tillsatte 2010 ett projekt för att kartlägga
lönegarantiprocessen med samtliga 
inblandade aktörer, ta fram fallstudier 
avseende systematiskt missbruk av 
lönegarantin samt föreslå åtgärder. 
I arbetsgruppen ingick länsstyrelsen, 
skatteverket, Försäkringskassan, 
ekobrottsmyndigheten och kronofogden 
slutrapporten kom den 30 nov 2011. 
läs rapporten ”Missbruk av statlig 
lönegaranti” på www.kronofogden.se 
under om oss, Blanketter/trycksaker, 
rapporter.

nationella 
lönegarantigruppen 

granskar bedrägerierna och missbruket 
av den statliga lönegarantin och ser 
över processen. I projektgruppen ingår 
kronofogden, ekobrottsmyndigheten, 
länsstyrelsen, kammarkollegiet, skatte-
verket, ackordscentralen stockholm 
samt representanter från rekonstruktör- 
& konkursförvaltarkollegiet (rekon). 
Första mötet hölls den 17 dec 2012.
 

åtgärder för att 
Minska MissBruket

•	Samverkan	mellan	myndigheter	
 och övriga aktörer 

•	Översyn	av	lönegarantiregelverket

•	Möjlighet	stoppa	utbetalning	om	
 ny information tyder på missbruk 

•	Koncentrera	utbetalningarna	till	
 en aktör

•	Ett	centralt	lönegarantiregister

•	Ny	rutin	för	att	reglera	hos	KFM	
 restförda belopp innan utbetalning

verktyg soM underlättar 
för att Minska MissBruket

•	Nya	IT-stöd	för	utbetalning	och	
 kommunikation

•	Ändrad	lagstiftning	för	att	kunna	
 stoppa utbetalningar och förenkla 
 informationsutbyte på individnivå

Det finns också fall där oskyldiga per-
soner används som arbetstagare och 
andra fall då personer tvingas låna ut 
sina identiteter.

– Det har varit en del besvärliga 
situationer med hot från grovt orga-
niserade gäng, främst i Malmö och 
Göteborg, men även i Stockholm. 
Baksidan av arbetet är att när Krono-
fogden, Skatteverket, Tullen och Poli-
sen lyckas stoppa deras pengar behö-
ver de skaffa nya, vilket kan innebära 
att de utnyttjar lönegarantin, eventu-
ellt även med inslag av hot eller våld. 

storstadsproblem eller inte
Stockholm har tidigare ansetts vara så 
pass anonymt att det gått lättare att 
komma undan, men nätet har dragits 
åt. Hur det är ute i landet är en fråga 
som diskuterats när bland annat Anna, 
tillsammans med Ekobrottsmyndighe-
ten, under 1,5 år rest runt i Sverige 
med RUBICON-seminarier (Rutiner 
brottsutredningar i konkurs). 

– På mindre orter upplever förval-
tarna att det inte är lika utbrett efter-
som den sociala kontrollen är större, 
folk känner varandra och skvallrar. 

konkurs och rekonstruktion
Till en början inriktas arbetet på miss-
bruk i konkurser. Även en informa-
tionsträff för rekonstruktörer planeras.

Här är det känsligt med lång handlägg-
ningstid för utbetalning eftersom det 
gäller att ha personalen med sig för att 
rekonstruktionen ska lyckas. Detsam-
ma gäller för fortsatt drift i konkurser.

– I rekonstruktioner är risken för 
bedrägerier mindre eftersom man har 
kontakt med bolaget och en fortsatt 
drift. Men visst har det dykt upp fall 
med rekonstruktörer som inte har 
varit helt nogräknade.

lagstiftningen ses över
Det kan finnas möjlighet att hitta lös-
ningar inom den nuvarande lagstift-
ningen. Men frågorna lyder under 
flera departement vilket gör det kom-
plext och vissa frågor, som samkör-
ning av register, är politiskt känsligt. 
Dessutom är de inte alltid högst prio-
riterade då ROT- och assistansbedrä-
gerier läcker mer pengar. 

– Om Nationella lönegarantigrup-
pen ser ett behov av ny lagstiftning 
är det en styrka om vi kan skriva ett 
färdigt gemensamt förslag som depar-
tementen kan ta ställning till.

udda fågel 
Nationella lönegarantigruppen har 
fler uppgifter på listan. En är att se 
över hanteringen mellan myndighe-
terna. Handläggningstiden på vissa 
länsstyrelser har ökat sedan hante-
ringen koncentrerats till sju från 21 
länsstyrelser, vilket lönegarantigrup-
pen arbetar för att korta. 

– Många inblandade myndigheter 
med olika sekretessregler gör det svårt 
att ta kontroll, Personuppgiftslagen 
(PUL) och sekretesslagarna begränsar 
möjligheten till samkörning av regist-
ren. Visst skulle det vara en fördel med 
ett nationellt lönegarantiregister, gärna 
hos en myndighet som har det som 
huvudsysselsättning. Idag är frågan en 
udda fågel hos alla.

checklista för förvaltarna
Gruppen ska även underlätta för 
konkursförvaltarna om de misstänker 
oegentligheter. 

– Vi har gjort två checklistor. En ger 
förslag på vad förvaltarna ska syna 
noga om de misstänker någonting. Den 
andra innehåller kontaktuppgifter till 
myndigheterna där det framgår vem 
som kan, och får, svara på vilka frågor. 

pilotstudie
Under våren gör Kronofogden en pi-
lotstudie där konkursförvaltare under 
en period skickar beviljade lönega-
rantier till dem för kontroll. 

– Förvaltarna behöver inte stoppa 
sin hantering, de skickar bara sina 
uppgifter till vår kundservice. Då har 
vi någon dag på oss att under hand-
läggningstiden se om personen är 
restförd. Utbetalningen kan inte stop-
pas men om personen är restförd kan 
vi mäta restförda skulder på det bevil-
jade beloppet. 

fällande domar
Samarbetet i gruppen sker på rätt 
nivå, vilket ger draghjälp i arbetet 
med att förbättra rutinerna och styra 
upp långsamma processer. 

– Vi kan trycka på från alla håll och 
hjälpa varandra för att nå resultat. 
Och nu hoppas vi på fällande domar, 
avslutar Anna.
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eu-kommissionens förslag till 
ändring i insolvensförordningen 

eU-kommissionen har den 
12 december 2012 lämnat 
ett förslag till vissa ändringar 
i Insolvensförordningen, vilka 
syftar till att komma tillrätta 
med problem med den praktiska 
tillämpningen av förordningen. 
Justitiedepartementet har skickat 
förslaget på remiss till bland 
annat Ackordscentralen. 

 medlemsstat som är behörig att  
 inleda ett insolvensförfarande 
 och i syfte att motverka så kallad  
 forum shopping, ska behörighets-  
 reglerna klargöras.

3. Vidare har det framkommit att  
 sekundärförfaranden, det vill säga  
 enskilda förfaranden i medlems- 
 länder där gäldenären har till-  
 gångar, har hämmat en effektiv  
 förvaltning av gäldenärens egen-
 dom. Av detta skäl föreslås att 
 en domstol ska kunna vägra ett  
 sekundärförfarande om det inte 
 behövs för att skydda lokala   
 borgenärers intressen. Vidare 
 ska ett sekundärförfarande, till  
 skillnad från i dag, inte enbart  
 kunna innebära en likvidation  
 utan även till exempel en 
 rekonstruktion av verksamheten.

4. Enligt förslaget ska medlems-  
 staterna offentliggöra relevanta  
 domstolsavgöranden i gränsöver- 
 skridande insolvensmål i ett 
 offentligt elektroniskt register.

5. Förvaltare och domstolar som 
 är involverade i olika huvudför- 
 faranden beträffande företagskon- 
 cerner ska åläggas att samarbeta  
 och kommunicera med varandra. 

Ackordscentralen arbetar för närva-
rande med att lämna sitt remissvar. 
Detta kommer att redovisas i kom-
mande nummer av tidningen. 

INSoLVENSfRågoR I pRaKTIK oCh TEoRI – haNS ÖDéN 

Hans ödén, 
knowledge Manager, Jurist
08-670 44 15, 070-560 67 40
hans.oden@ackordscentralen.se

Insolvensförordningen från 2000 är 
tillämplig när gäldenären har tillgång-
ar eller borgenärer i mer än en med-
lemsstat. Enligt svensk rätt är konkurs 
och företagsrekonstruktion förfaran-
den enligt Insolvensförordningen.

De föreslagna förändringarna tar 
sikte på följande fem områden.

1. Tillämpningsområdet ska utvidgas  
 så att Insolvensförordningen   
 omfattar blandade förfaranden  
 och alternativa förfaranden innan  
 insolvensen är ett faktum genom  
 att inkludera skuldsaneringsför- 
 faranden och andra insolvens- 
 förfaranden för fysiska personer  
 som för närvarande inte ryms   
 inom definitionen.

2. Eftersom det har visats sig att 
 det är svårt att fastställa vilken  
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den 1 november 2010 slopades kravet på revisor för mindre aktiebolag. 
Utformningen av regelverket innebär att 7 av 10 aktiebolag inte behöver 
använda sig av revisor. UC har nu tillräckligt mycket data för att göra en 
första analys av vad de nya reglerna har för konsekvenser. 

statistiken visar att ungefär vart 
tredje av de äldre bolagen nu 
valt bort revisor och att nära 3 

av 4 av de nya bolagen valt att avstå 
revisor från start. I båda grupperna 
ökar detta sakta men säkert, vilket 
innebär att man ännu inte sett den 
nivå där siffrorna stabiliserar sig.

Högre kreditrisk
Att sju av tio aktiebolag inte använ-
der revisor innebär att det nu finns 
305 589 aktiebolag i UC:s databas som 
inte omfattas av revisorskrav. 

– UC:s analys visar att nystartade 
aktiebolag utan revisor eller aukto-
riserad redovisningskonsult har en 
högre kreditrisk och sämre kredit-
värdighet, berättar Roland Sigbladh, 
marknadschef på UC. Dessutom ser 
vi att de aktiebolag som valt att an-
vända sig av revisor eller auktoriserad 
redovisningskonsult har en lägre kre-
ditrisk. De har helt enkelt en bättre 
kreditvärdighet. 

Branscher som sticker ut
Trenden att avstå från revisor märks i 
många branscher, men några sticker ut. 

– Om vi ska nämna några så är 
byggindustri, information och kom-
munikation och detaljhandel tre stora 
branscher där hälften eller nära hälf-
ten av alla bolag har valt bort revisor.

Att just dessa branscher väljer att 
avstå revisor kan bero på att de består 
av en hög andel små aktiebolag, där 
kostnaden i relation till omsättningen 
blir hög. 

sämre kvalitet på boksluten
Utöver kreditvärdigheten har även 
kvaliteten på boksluten försämrats. 

– Tyvärr har slopandet av revisors-
kravet lett till en försämring vad avser 
kvaliteten på boksluten. Bokslutens 
uppgift är att ge en rättvisande bild 
över ett företags ekonomiska ställning 
och vi ser en väsentlig skillnad jäm-
fört med innan regeländringen, för-
klarar Roland Sigbladh. 

– UC:s uppgift är se till att företag 
och kreditgivare ska kunna fatta rätt 
beslut på säkra grunder. Det bygger 
bland annat på att den information 
som företagen lämnar ifrån sig är kor-
rekt. Vår starka rekommendation är 
att företag använder sig av en revisor 
eller en auktoriserad redovisnings-
konsult för att utfärda bokslutsrap-
porten.

långsiktiga konsekvenser
Konsekvenserna för långsiktig kredit-
värdighet och överlevnadsförmåga, 
framgår troligen inte fullt ut ännu. 

– Däremot indikerar siffrorna tyd-
ligt en högre kreditvärdighet för de 
företag som använder revisor. Vi ser 
en trend i statistiken över sambandet 
mellan högre kreditrisk och valet att 
inte använda sig av revisor eller auk-
toriserad redovisningskonsult. Det är 
dock viktigt att poängtera att statisti-
ken förmodligen kommer att föränd-
ras framöver, säger Roland Sigbladh.

läs hela undersökningen 
och analysen på uc.se 
Informationen utgår från 
UC kreditguides nyhetsbrev.

3/4
tre av fyra nystartade 
aktiebolag väljer bort revisor 
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kreditsäkerheter under 
företagsrekonstruktion 
och fortsatt drift i konkurs

ett av ämnena under Insolvensrättsligt forum i Uppsala den 31 januari och 1 februari 2013 
behandlade kreditsäkerheter under företagsrekonstruktion och fortsatt drift i konkurs. 

I debatten deltog förutom jag, profes-
sor Mikael Möller, jur.stud. Stina Berg-
felt samt advokaterna Carsten Ceutz 
och Pekka Jaatinen från Danmark res-
pektive Finland.

Stina Bergfelt inledde med ett ut-
märkt anförande, som byggde på hen-
nes examensuppsats, varunder hon 

ställde upp ett antal frågor för dis-
kussion framförallt rörande behovet 
av ett skydd för säkerhetsinnehavare 
mot värdeminskning av säkerhetsun-
derlaget under fortsatt drift i konkurs 
samt vid företagsrekonstruktion. Hon 
konstaterade att det saknas lagstift-
ning om detta samt att behov torde 
föreligga.

Min uppgift under debatten var att 
inta en kritisk hållning och jag pläde-
rade för att det inte finns något behov 
av regler för ett värdeskydd framfö-
rallt i konkurs, eftersom ett konkurs-
bo numera normalt bara driver verk-
samheten vidare under en månad från 
konkursdagen. 

Av den finske och den danske ad-
vokatens anföranden framgick att det 
i finsk och dansk lagstiftning finns 
visst värdeskydd i företagsrekonstruk-
tioner. 

Mikael Möller diskuterade frågan 
huruvida administrationsavtal mel-
lan rekonstruktören, gäldenären och 
företagshypoteksinnehavaren är nöd-

insolvensrättsligt foruM

stiftelsen Insolvensrättsligt Forum 
arrangerade den 31 januari och 
1 februari 2013 Insolvensrättsligt Forum 
i Uppsala. detta forum var det tolfte 
i ordningen, och hölls traditionsenligt 
i Uppsala universitets aula. Forumet, 
som avhållits regelbundet sedan 1990, 
är öppet för alla som intresserar sig för 
bred diskussion av aktuella insolvens-
frågor, med särskild inriktning på 
behovet av ny lagstiftning.

prograM insolvensrättsligt foruM 2013 

•	Nya	EU-regler	om	krishantering	av	banker

•	Insolvensrättslig	praxis	under	de	senaste	åren

•	Kreditsäkerheter	under	företagsrekonstruktion	och	fortsatt	drift	i	konkurs

•	Konkurs	och	process

•	Stipendieutdelning

vändigt för att denne ska erhålla för-
månsrätt i en konkurs efter en avslu-
tad företagsrekonstruktion.

Under åberopande av bland annat 
NJA 1987 s. 105 – där det inte förekom 
något administrationsavtal – hävdade 
jag att det inte är nödvändigt med ett 
sådant avtal för att åstadkomma den 
önskade effekten. 

HAns Ödén
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lönegaranti-
utbildning 
på ackords-
centralen

nu öppnar 
vi kontor i 
kristianstad

aktuellt i stockHolM

nytt kontor!

I oktober samlades medarbetare från 
våra olika kontor på Ackordscentralen 
för en gemensam utbildningsdag om 
lönegaranti. det blev ett värdefullt 
erfarenhetsutbyte under ledning av 
olof Andersson och alla instämde i 
nyttan av att träffas och diskutera. 
Även övningar i det nya lönegaranti-
programmet Xl stod på dagordningen.

den första mars öppnades Ackords-
centralens nya kontor i kristianstad. 
kontoret ingår i Ackordscentralen lund 
och jur kand kenneth strömbeck och 
assistenten Maj Gomér är på plats från 
start. kenneth har under cirka 20 år varit 
verksam som advokat i kristianstad med 
obeståndsärenden och konkursförvaltning 
som huvudsaklig inriktning. 

Genom det nya kontoret ökar 
Ackordscentralen närvaron i nordöstra 
skåne, Blekinge och södra småland.

Från VÄnster
Ann-Christine Halén, linda schenholm, renate krmnicek, 
susanne sjöström, Jeanette orröd, olof Andersson, 
Helén kjellson, Barbro Magnusson, Mirja lind, susanne roos

sIttAnde
Marika lundholm, linda Bensmo

nina lundgren (ej med på bild)

Adress: 
Östra storgatan 44
291 31 kristianstad
tel: 044-10 25 00



vad var det hos ackordscentralen 
som tilltalade dig som ung jurist?

efter tiden på tingsrätten, som bland an-
nat innefattade placering på konkursav-
delningen, kändes det intressant och spän-
nande att få inblick i det praktiska arbete 
som låg bakom de handlingar som läm-
nades in till tingsrätten, såsom konkurs-
bouppteckning, förvaltarberättelse och 
sluthandlingar. Jag fick omgående arbeta 
med ärenden och både fatta egna beslut 
och arbeta tillsammans med erfarna kol-
legor. Arbetsuppgifterna var varierande 
och spände över flera juridiska områden. 
Arbete inom Ackordscentralen kombinerar 
juridik och ekonomi på ett utmärkt sätt.

finns det några utmaningar?

konkurshantering innebär att du ofta ar-
betar i konfliktfyllda miljöer, att du skall 
fatta snabba beslut och hantera flera och 
ibland motstridiga intressen. samtidigt 
som bästa ekonomiska utfall eftersträvas, 
är det flera rättsområden att beakta, till 
exempel miljörätt och immaterialrätt. du 
ställs ofta inför praktiska problem att ta 
ställning till. 

pRofILEN – oLof aNDERSSoN

Olof Andersson
Jurist vid Ackordscentralen Malmö.

Bakgrund: efter sin jur kand vid lunds 
Universitet 1991 gjorde olof notarietjänst-
göring vid Malmö tingsrätt. sedan 1993 
arbetar han vid Ackordscentralen Malmö 
med konkurser, likvidationer, rekonstruktioner 
och allmänna juridiska frågor.

ålder: 47 år.

intressen: Försöker hålla formen med löp-
träning och besök på gym. löser gärna korsord 
och sudoku. tycker om att resa. Försöker hinna 
med att åka skidor utför en gång per säsong. 
Vandrar gärna i berg eller skog. 

www.ackordscentralen.se

stockHolM 
strandvägen 35
114 56 stockholm
08-670 44 00, fax: 08-670 44 99
info@ackordscentralen.se

MalMö 
Hjälmaregatan 3 
211 18 Malmö
040-741 85, fax: 040-23 19 49
acmalmo@ackordscentralen.se

lund 
Fjelievägen 5 
227 36 lund
046-33 34 80, fax: 046- 33 34 81
aclund@ackordscentralen.se

kristianstad
Östra storgatan 44
291 31 kristianstad
044-10 25 00
acksd@ackordscentralen.se

göteBorg 
Box 2525 
Besöksadress: Västra Hamngatan 14 
403 17 Göteborg
031-10 54 50, fax: 031-711 10 03
acgbg@ackordscentralen.se

Borås 
yxhammarsgatan 27
503 31 Borås
033-22 28 50, fax: 033-22 28 55
acboras@ackordscentralen.se

falun
åsgatan 41 
791 71 Falun
023-125 20 / 070-584 71 15
anders.martens@ackordscentralen.se

uMeå 
Box 4066
Besöksadress: Västra esplanaden 2 
904 03 Umeå
090-70 62 00, fax: 090-17 87 60
acnorrland@ackordscentralen.se

något som är speciellt 
stimulerande?

en viktig grupp i konkurser är personalen. 
Ibland har personalen ingen kännedom 
om den ekonomiska ställningen i företa-
get. det är viktigt att på ett begripligt sätt 
förklara följderna av en konkurs, till exem-
pel att anställningarna skall upphöra och 
reglerna kring den statliga lönegarantin. 
samtidigt skall du försöka få personalen 
engagerad och delaktig i en fortsatt drift, 
trots att de befinner sig i en omvälvande 
situation. Att lyckas med detta, och få 
kommentarer att det inte var så farligt som 
de förväntade sig och ett tack för bra 
bemötande och samarbete, känns alltid 
stimulerande.

dina goda råd till någon som vill 
arbeta med obeståndsjuridik?

domstolsbakgrund är alltid nyttigt. du lär 
dig noggrannhet och får reda på hur det 
fungerar på en domstol. Var ödmjuk och 
lyhörd, det finns oftast fler sidor av samma 
sak. närma dig problemställningen utan 
förutfattad mening och lyssna på alla in-
blandade parter.

säkra ditt ex av ackordscentralen nyHeter! 

Vi mailar Ackordscentralen nyheter till våra prenumeranter. 
skicka din e-postadress till acnyheter@ackordscentralen.se 
så ser vi till att du får din egen tidning med senaste nytt direkt i mailen.

retUrAdress: 
lundbergstockholm
nybrokajen 7, 111 48 stockholm  

Prenumerera!


