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Hovrätten för västra Sverige har dömt revisionsfirman Öhrlings PWC
att betala ett skadestånd på 890 miljoner till Prosolvias konkursbo.
Skadeståndet är det största som dömts ut i Sverige. Lars Zetterberg,
på Ackordscentralen Väst i Göteborg, är Prosolvias konkursförvaltare.
– Det här är det största tvistemålet i Sveriges historia", säger Lars Zetterberg, konkursförvaltare på Ackordscentralen Väst. Jag är mycket nöjd med domen. Skadeståndet på 890
miljoner är det högsta som dömts ut i Sverige. Till detta tillkommer rättegångskostnader på
112 miljoner samt ränta, så summan blir nära två miljarder kronor för PWC att betala.
IT-företaget Prosolvia grundades 1988 och börsintroducerades 1997 på Stockholmsbörsens
O-lista. I december 1998 försattes företaget i konkurs sedan bokslutet ifrågasatts och kursen
sjunkit kraftigt.
Bolagets ledning åtalades för bokföringsbrott och svindleri, men brott kunde inte bevisas
vilket ledde till friande dom i tingsrätten 2005. Prosolvias konkursbo stämde då revisionsbolaget Öhrlings PWC på 1,4 miljarder kronor. Konkursboets talan ogillades av Göteborgs
tingsrätt i oktober 2010, även om domstolen fann att revisorerna brutit mot god redovisningssed. Domen överklagades av konkursboet och torsdagen den 15 augusti 2013 föll
hovrättens dom.
”Hovrätten anser, liksom tingsrätten, att redovisningen i Prosolvia 1997 stred mot god
redovisningssed samt att revisionen av redovisningen och förvaltningen var vårdslös.
Hovrätten anser vidare att det finns ett tillräckligt samband mellan den vårdslösa revisionen
och den skada som Prosolviabolagen drabbades av, samt att revisionsbolaget och den
huvudansvarige revisorn därför ska betala skadestånd till Prosolvias konkursbo.” skriver
Hovrätten i ett pressmeddelande.
Mediebevakningen av Prosolvia 1998 har fått stor betydelse i skadeståndsprocessen.
Hovrätten anser att den kritiska medierapporteringen uteblivit om revisorerna hade utfört
revisionen på ett aktsamt sätt.
Konkursboet företräddes i målet av advokaterna Michael Frie och Ulf Mellqvist från
Bird & Bird advokatbyrå.
– Vi har arbetat med Prosolvia i 13 år och naturligtvis är jag mycket nöjd med att vi lyckats
redovisa att revisionen och redovisningen orsakat skadan i bolaget, säger konkursförvaltare
Lars Zetterberg, Ackordscentralen Väst.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kontakt Ackordscentralen Väst Tel 031-10 54 50, Lars.Zetterberg@ackordscentralen.se
Länk till Hovrättens pressmeddelande http://domstol.se/Om-SverigesDomstolar/Pressrum/Nyheter-och-pressmeddelanden/Hovratten-for-Vastra-Sverige-domerut-skadestand-i-tvist-mellan-Prosolvias-konkursbo-och-revisorerna/

