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Under juni, juli och augusti har plötsligt konkurserna ökat drastiskt, en ökning
med 8 procent jämfört med föregående år. Framförallt byggkonkurserna ökar
och en mattning av den överhettade byggbranschen kanske kan skönjas.
Ett trendbrott kan konstateras. Huruvida konkurserna fortsätter att öka och
trenden håller i sig är för tidigt att säga.
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Produktion

Helt klart är dock att vissa företag börjar får det tuffare. I dessa dagar är det
ett stort fokus på regelefterlevnad, strukturer och rutiner. Men hur står sig
styrelsearbetet när ett bolag får det riktigt tufft? Ägaren har tagit in en extern
styrelse och allt fungerar bra tills pengarna inte längre räcker. Ägaren vägrar
kasta in handduken och ansöka om konkurs samtidigt som de externa styrelseledamöterna blir alltmer nervösa och till slut begär sitt utträde ur styrelsen.

www.lundbergstockholm.se

Dessa extremsituationer har styrelserna oftast ganska dålig krisberedskap för.
Vilka regler som gäller och hur det är med risken för personligt ansvar, berör vi
översiktligt i detta nummer. Hur skall styrelsen agera i dessa situationer?
Finns det försäkring och vad säger försäkringsvillkoren? I större bolag finns
det oftast resurser att ta in extern experthjälp men i mindre och medelstora
bolag kanske det inte fungerar.

Tiina Kinnunen

Alla styrelseledamöter bör sätta sig in i dessa frågor i god tid innan skarpt
läge. Det är bra att vara förberedd för att i kunna minska obehaget och
sömnlösa nätter när frågan om personligt ansvar aktualiseras.
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Styrelseansvaret i svensk rätt är ganska förutsägbart med ansvar för skatter
och kontrollbalansräkning. Många hoppar nog till när de läser Rolf Dotevalls
artikel om att det personliga ansvaret sträcker sig betydligt längre än så vid
befarad insolvens med hänvisning till lojalitetsplikten. En bolagsstyrelse kan
då hamna i svåra avvägningar när det finns en övervägande risk att bolaget
blir insolvent. För ägaren framstår det många gånger som mer attraktivt att
försöka rädda bolaget även om det sker på borgenärernas risk och bekostnad
vid ett misslyckande. Hur skall risken värderas mot sannolikheten att lyckas?
En borgenär kan ju alltid vidta rättsliga åtgärder!
Doktrinen torde vara enig att det finns ett sådant lojalitetsansvar som
professor Dotevall anför. Frågeställningen torde dock utan uttryckligt lagstöd
stanna i teorin och i den juridiska litteraturen. Mig veterligen har frågan aldrig
någonsin prövats i en svensk domstol.
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Ackordscentralen har sedan 1857 återskapat
värden i företag med ekonomiska problem och
är en av Sveriges äldsta näringslivsorganisationer.
Idag intar vi en ledande position inom vårt
verksamhetsområde.
Verksamheten bedrivs från våra kontor i Stockholm,
Göteborg, Malmö, Borås, Umeå och Kristianstad.

Trevlig läsning!

Vår ägare är den oberoende Stiftelsen
Ackordscentralen.

Mikael Kubu, Vd och koncernchef Ackordscentralen

ackordscentralen.se
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Ansvar för styrelse
i aktiebolag
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Man kan lätt förledas att tro att om man
driver en verksamhet i ett aktiebolag har
varken aktieägarna eller styrelsen något
ansvar för bolagets förpliktelser. Många
har dock bittert fått erfara att så inte är
fallet. Det personliga ansvaret för vissa
förpliktelser aktualiseras dock normalt
först efter att ett bolag har blivit försatt
i konkurs.
HANS ÖDÉN

Det kanske allra vanligaste personliga
ansvaret för styrelsen uppkommer
när bolaget inte har betalat sina
skatter och avgifter. För att personligt ansvar ska uppkomma förutsätter
det enligt lagtexten uppsåt eller grov
oaktsamhet från styrelsens sida. I
praktiken är det dock fråga om något
som närmast kan liknas vid ett strikt
ansvar.

Uppsåt och grov oaktsamhet
Uppsåt är till exempel att utredningen
visar att bolaget hade pengar på skattens förfallodag, men att betalningen
ändå inte skedde. Styrelsen har då
medvetet valt att inte betala skatterna. Grov oaktsamhet föreligger
om styrelsen fortsatt verksamheten
trots att den insett eller bort inse
att det inte skulle finnas pengar på
förfallodagen för att betala skatten.
Det senare fallet är det som normalt
åberopas av Skatteverket. Styrelsen
undgår dock risk för personligt ansvar
om bolaget ger in en ansökan om konkurs eller företagsrekonstruktion
senast på skattens förfallodag.

Aktiebolagslagen reglerar
Styrelsen kan också bli personligt
ansvarig enligt flera regler i aktiebolagslagen. Enligt den ska styrelsen
upprätta en kontrollbalansräkning
när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften
av det registrerade aktiekapitalet.
Om styrelsen inte gör det kan den bli
personligt ansvarig för skulder som
uppkommer efter den tidpunkt då
styrelsen borde ha upprättat den.
För att aktieägaren ska bli personligt ansvarig vid bolagets kapitalbrist
krävs det att han, med vetskap om
att bolaget är skyldigt att gå i likvidation på grund av att till exempel
aktiekapitalet inte är återställt efter
en första kontrollstämma, deltar i
ett beslut om att fortsätta bolagets
verksamhet. I ett sådant fall ansvarar
aktieägaren för bolagets förpliktelser
som uppkommer efter två veckor från
den andra kontrollstämman eller från
den tidpunkt då den borde ha hållits.
Skadeståndsskyldighet kan uppkomma om styrelsen uppsåtligen eller
av oaktsamhet har skadat bolaget.

Vidare kan styrelsen få ett bristtäckningsansvar om det har skett någon
olaglig vinstutdelning eller annan
olaglig kapitalanvändning om mottagaren inte kan återbära det erhållna
beloppet till bolaget.

Årsredovisning och borgen
Personligt ansvar kan också uppkomma enligt årsredovisningslagen
om styrelsen försummar att lämna in
årsredovisningen inom 15 månader
från räkenskapsårets utgång. Detta
ansvar gäller för de förpliktelser som
uppkommer därefter.
Slutligen uppkommer ett personligt
ansvar för styrelsen om den har gått i
borgen för någon av bolagets förpliktelser. De vanligaste förekommande
fallen är borgensansvar för bolagets
krediter i banker.

•
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Köp från
”byggande
styrelse”
– grisen i
säcken eller
trygg affär?

Det byggs så det knakar i Sverige och
utbudet av nyproducerade bostadsrätter är det största på fem år. Köp av
nyproduktion skiljer sig på flera sätt mot
att köpa en befintlig bostadsrätt. Flera
uppmärksammade rättsfall väcker frågan
om konsumentskyddet inom området är
tillräckligt.
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Vid nyproduktion av bostadsrätter
bildar byggföretaget oftast en så
kallad byggmästarbildad bostadsrättsförening, även kallad byggande
styrelse, som fattar alla beslut om
fastigheten under byggtiden. Vill det
sig illa kan detta innebära stora överraskningar för de första köparna.
Det
hände
bostadsföreningen
Kamelian i Borås där det så kallade
”Kameliafallet” till slut hamnade i
Högsta domstolen (HD). Ursprungsplanen var att byggföretaget, utöver
lägenheterna, även skulle uppföra ett
källargarage. Men under byggtiden
kom garaget istället att placeras ovan
mark. De blivande bostadsrättsinnehavarna, som inte erbjöds någon prisreduktion, ansåg sig lurade och riktade
skadeståndskrav mot den byggande
styrelsen. Eftersom beslutet fattats
med samtycke av alla medlemmar
i den ursprungliga styrelsen, tillika
byggföretaget, friades de av HD. En av
ledamöterna reserverade sig dock för
beslutet och ansåg att köparna borde
ha rätt att bli medlemmar i föreningen
så snart de betalat förskottet.

Svår situation men inte så vanligt
Intresseorganisationen Bostadsrätterna, som representerar fler än 8 000
svenska bostadsrättsföreningar, har
erfarenhet av byggbolag som snabbt
likviderats och upphört efter att fastigheten överlåtits till den nya bostadsrättsföreningen. Om problem uppstår
finns det ingen att processa emot och
utan motpart är föreningens enda
alternativ ofta att täcka eventuella
kostnader med höjda avgifter från de
boende. Situationen är dock inte är så
vanlig.
– Det här är en svår och mångbottnad fråga. Visst finns det lycksökare i byggbranschen, men merparten
sköter sig. De flesta större byggbolag
är måna om sitt rykte och vill skapa
långvariga relationer med sina köpare.

De har ofta processer och strukturer
för hur eventuella klagomål ska hanteras, säger Ulrika Blomqvist, vd för
Bostadsrätterna.
– Under byggtiden behövs en rad
tekniska beslut fattas, som är svåra
att hantera för lekmän. Det är därför
svårt att se vem som skulle sköta
detta istället för den byggande styrelsen. Visst är det ett problem i sig att
byggbolaget kan ge sig själva ansvarsfrihet. Men hårdare bestämmelser
riskerar att missgynna och försvåra
även för dem som sköter sig. Att ha
de blivande köparna i styrelsen skulle
kunna skapa en ganska svår situation,
där ändringar som inte ryms i grundkalkylen drivs igenom.

Utredning om förstärkt
konsumentskydd
Den nuvarande bostadsrättslagen
infördes 1991 och uppdaterades
tidigare i år. Behovet av förstärkt
konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden undersöktes i en statlig
utredning så sent som förra året.
Skadeståndsansvaret för byggande
styrelser ansågs inte kräva ytterligare reglering men däremot föreslogs
en förstärkt informationsplikt. Med
hjälp av denna kunde förhandstecknare få information om väsentliga
förändringar av avtalet och erbjudas
möjlighet till uppsägning.
Utredningen föreslog även nya
regler för de så kallade intygsgivarna.
Deras uppgift är att upprätta ett intyg

för den ekonomiska planen, den tekniska och ekonomiska beskrivning av
verksamheten, som måste upprättas
innan fastigheten kan upplåtas till
bostadsrätter. Intygsgivarna, 82 personer utvalda av Boverket, kan sägas
vara det enda opartiska organ som
bedömer projektet. Men som det är
nu kan bostadsrättsföreningen själv
välja intygsgivare vilket ökar risken
för jäv. Inte sällan höjs därför röster
för att valet, enligt utredarnas förslag,
ska göras av Boverket.

Konsumentverket kritiskt
Utredningen förblev dock en utredning. Marie Gremlin, jurist på Konsumentverket, som var en av de sakkunniga säger:
– Jag är väldigt nöjd med de konkreta förslag som utarbetades, men
besviken över att inte ett enda hittills
har genomförts.
Ulrika Blomqvist på Bostadsrätterna rekommenderar köparen av
en blivande bostadsrätt att noga gå
igenom den ekonomiska planen och
ställa krav på dokumentationen. Det
kan också vara klokt att granska
byggföretagets ekonomi och se vilka
som är intygsgivare. Slutligen bör styrelsen anlita någon med professionell
kunskap som företräder och tillvaratar föreningens intressen vid slutoch garantibesiktningarna av fastigheten och lägenheterna.

•

EVA REFTMARK

”Trygg bostadsrättsförening” är en ny kvalitetsmärkning
för stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden.
Bostadsrätterna och ett flertal större bostadsaktörer står
bakom branschinitiativet som syftar till att hjälpa blivande
bostadsrättsköpare att analysera sitt ekonomiska
åtagande, och därmed skapa trygghet i köpet.

•
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Översyn av det
skatterättsliga
företrädaransvaret
Det skatterättsliga företrädaransvaret innebär att en företrädare för en juridisk person kan bli personligt betalningsansvarig om skatterna inte betalas i tid. Den nuvarande
lagstiftningen har kritiserats av såväl Svenskt Näringsliv
som Entreprenörskapsutredningen. Nu har Statskontoret på
uppdrag av regeringen sett över bestämmelserna.

ANETTE NORLING

Uppdraget från regeringen handlade om att se över bestämmelserna i
skatteförfarandelagen (2011:1244) om
hel eller delvis befrielse från företrädaransvar och om anstånd som är till
fördel för det allmänna. Syftet var att
se över om tillämpningen av bestämmelserna blivit för hård. Dessutom
ingick att se över eventuella ändringar
för att öka rättssäkerheten och förut-
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sägbarheten, förbättra villkoren för
att starta, driva och utveckla företag
och minska risken att livskraftiga
företag avvecklas i onödan. Statskontoret har således inte sett över hela
regelverket kring företrädaransvar
utan enbart bestämmelser kring
undantag från reglerna.

Statskontoret föreslår ändring
av lagtexten
Statskontorets analys signalerar
att många företrädare är osäkra
på vilka grunder en företrädare
kan befrias. Detsamma gäller även
Skatteverkets handläggare. Därför
föreslår statskontoret att lagtexten
ska ändras för att tydliggöra vad som
gäller.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Om det finns särskilda skäl, får företrädaren helt eller
delvis befrias från betalningsskyldigheten.

Om det finns skäl för det, får företrädaren helt eller
delvis befrias från betalningsskyldigheten.

Statskontoret bedömer att bestämmelsen om anstånd inte behöver förändras. De redovisar dock alternativa handlingsvägar som till exempel
att Skatteverket kan bevilja anstånd
om det ”inte är till nackdel för det
allmänna” istället för endast när
det är ”till fördel för det allmänna”.
Ett annan möjlighet är att Skatteverket förlänger tidsfristen efter
passerat förfallodatum.

Skatteverket behöver
förbättra insynen
Det föreslås också att Skatteverket
behöver förbättra insynen i sin
ärendehantering. Såväl Bolagsverket
som Skatteverket behöver förbättra
informationen till både företagare och
styrelsemedlemmar. Den information
som finns i dagsläget är inte tillräcklig
för företrädare utan juridisk kunskap.
Dessa förbättringar behövs för att

stärka rättssäkerheten, öka förutsebarheten samt förbättra villkoren för
företagande.
Läs tidigare artiklar mer om det
skatterättsliga företrädaransvaret i
Ackordscentralen Nyheter nr 2 och 3
2016.
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Daniel Eriksson
på Skatteverkets
rättsavdelning:

Skatteverket anser att det skatterättsliga företrädaransvaret behövs för att
skydda seriösa företag mot illojal konkurrens, för att skydda staten mot
förlorade skatteinkomster och för att
förhindra att företag använder obetalda skatter och avgifter som kredit i
verksamheten. Det är ett verktyg som
används i mycket begränsad omfattning.
– Det är viktigt att ha kvar möjligheten att utkräva företrädaransvar
som verktyg mot grov organiserad och
ekonomisk brottslighet, säger Daniel
Eriksson på Skatteverkets rättsavdelning. Företrädaransvar är sista verktyget i borgenärsverktygslådan, det
vill säga den verktygslåda som Skatteverket tillämpar för att den beslutade
skatten ska betalas. Det är domstol
som beslutar om företrädaransvar.
Beträffande Statskontorets rapport
har Skatteverket tagit till sig synpunk-

terna beträffande otillräcklig information om företrädaransvaret och vilka
grunder det finns för befrielse.
– Därför arbetar Skatteverket med
att se över hur vi informerar om reglerna på verkets hemsida och i specifik information till företag och företagsledare, säger Daniel Eriksson. Vi
tycker att det är viktigt att på bästa
sätt informera företag och företagsledare om reglerna så att onödig oro
och okunskap som kan försvåra för
företagen undviks.
När det gäller lagändringen som
Statskontoret föreslår för att förtydliga vilken grund som gäller för befrielse från företrädaransvar och för
att tydligare avspegla lagstiftarens
mening, anser Skatteverket att förslaget skulle kräva fortsatt beredning
och det finns frågeställningar som
skulle behöva rätas ut och ansvaret för
detta ligger på riksdag och regering.

Teresa Simon-Almendal,
professor vid juridiska fakulteten, Stockholms universitet:

Teresa Simon-Almendal välkomnar
Statskontorets utredning, även om
hennes uppfattning är att ett bredare
anslag och en parlamentariskt tillsatt
utredning hade varit att föredra.
Hennes uppfattning är att Statskontoret genom föreslagen ändring av
lagtexten öppnar för en generösare
bedömning i varje enskilt fall som

skulle kunna få stor betydelse i rättstillämpningen.
– Dessutom skulle förslaget om att
Skatteverket förbättrar insynen i verkets ärendehantering stärka regelverket i rättssäkerhetshänseende,
säger Teresa.
Teresa Simon-Almendal har i monografin Företrädaransvar, Stockholm
2015, 257 s., studerat och analyserat
det skatterättsliga företrädaransvaret i 59 kap. 12-15 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL. I huvudsak
var hennes slutsatser att regelverket:
• träffar utanför sitt syftemål
• att möjligheten till nedsättning
av betalningsansvaret är alltför 		
begränsad
• att regelverket står i direkt strid
med reglerna om tvångslikvidation
i 25 kap. aktiebolagslagen
• att de utkrävda beloppen ofta är
orimligt höga
• att företrädaransvaret hämmar

•

företagandet på ett samhällsekonomiskt icke önskvärt sätt
• att reglerna i 59 kap. SFL mot-		
verkar arbetet med förbättrad
företagsrekonstruktion (2005:551),
ABL
• att regelverket missgynnar seriösa
företrädare som har råkat i
ekonomiskt trångmål, medan det
kan innebära att företrädare som
är involverade i avancerad skattebrottslighet får behålla vinningen
av sin brottsliga verksamhet.
– Härutöver kan, enligt min uppfattning, hävdas att regelverket är rättsosäkert, och det kan ifrågasättas om
det är förenligt med Europakonventionen, säger hon.
Hennes uppfattning vad gäller utredningen är att Statskontoret har gjort
sitt bästa utifrån förutsättningarna.
– En total genomlysning av regelverket står dock alltjämt högt på min
önskelista, säger Teresa.

•
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En digitaliseringsexpert
i styrelsen räcker inte
Digitaliseringen går
framåt i rasande fart och
företagen som vill hänga
med har många spår att
välja mellan.
– Digitaliseringsarbetet i styrelsen är
en strategiskt viktig
satsning för att behålla
konkurrensfördelar,
säger Jessica Stark, vd
för StyrelseAkademien
Stockholm. Här delar
hon med sig av sina
bästa tips för att bli
företaget som ligger i
framkant istället för
att sacka efter.

DAVID VESTERLUND
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Att vi är mitt i en digitaliseringsresa
i näringslivet är det få som har tagit
miste på. Sättet vi kommunicerar,
söker information, köper produkter
och rekommenderar tjänster till
varandra har förändrats enormt de
senaste åren, hand i hand med teknikutvecklingen. Samtidigt så har endast
26 procent av de 278 styrelseledamöterna i Stockholmsbörsens OMX30bolag en tydlig digital kompetens,

enligt en kartläggning som DI Digital
har genomfört. För dig som sitter i
en styrelse och ska rita upp den strategiska kartan framåt så kan digitalisering och förändrade konsumtionsmönster upplevas utmanande. Frågor
som vad man ska satsa på, hur vi ska
förändras och vad man egentligen
menar med digitalisering, ligger högt
upp på de flesta styrelsers agenda
idag.

Framtidssäkring av
konkurrensfördelar
– Perspektivet på hur viktig digitaliseringen är för framtidssäkring och
långsiktig tillväxt är en av de största
utmaningarna för styrelser idag,
säger Jessica Stark.
Möjligheterna är stora med digitaliseringen men verksamheter som vill
väldigt mycket blir lätt för spretiga i
sina utvecklingsprojekt vilket gör att

>
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det kan bli dyrt och tidskrävande att nå konkurrensfördelar.
– Utmaningen är ofta samma för företaget som för styrelsen vilket är
att välja och fokusera på en datorteknik eller inriktning. Konkurrensfördelar i en digital värld handlar om att våga prioritera. Automatisering,
interaktion eller innovation, styrelsen behöver välja inriktning. De som
velar och spretar i sina beslut ”smittar” samtidigt organisationen, säger
Jessica. Hon axlade rollen som vd för StyrelseAkademien Stockholm i
augusti 2017, och det märks att hon har ett brinnande engagemang för
digitalisering och styrelsearbete. Hon arbetar aktivt för att stötta och
utveckla kompetensen och förståelsen för styrelsen som ett strategiskt
viktigt nav i alla affärsverksamheter.

Gemensam omvärldsbevakning
När styrelsen sätter en strategi så är det viktigt att genomförandet förankras och når hela vägen ut i organisationen.
– För att skapa förståelse och en gemensam bild i hur tekniken förändras och påverkar människor och affärsverksamheten så behöver styrelse och ledning ha en gemensam omvärldsbevakning. Vilka affärsmöjligheter och hot som finns framför oss ser vi på olika sätt om vi inte har
en gemensam bild av vad som sker i omvärlden.
Övergripande kring digitalisering är att det är strategifrågor för hela
verksamheten och alla måste vara delaktiga och med på banan. Det går
inte att ha en digitaliseringsexpert, vare sig i styrelsen eller som ett
stuprör i organisationen, säger Jessica.
Digitalisering är ett förändringsarbete som handlar om att utveckla
verksamheten för framtida konkurrensfördelar. Ser man inte möjligheterna och hoten med digitalisering så är riskerna stora att bli
omsprungen. Styrelsen har ett ansvar att utarbeta företagets långsiktiga strategier och de som inte inkluderar digitaliseringsfrågan utsätter
verksamheten för stora affärsrisker menar Jessica Stark.

Från beslut till genomförande
Ledningsgruppens uppdrag är att säkerställa att styrelsens beslut
implementeras och genomförs i vardagen, något som också gäller för
digitalisering.
– Förankring och kommunikation med hela organisationen är viktigt.
Medarbetarna behöver få veta varför förändringarna är prioriterade och
på vilket sätt de egna insatserna behövs. Det finns många exempel på
företag som haft dåliga uppföljningssystem och inte vet vad som genomförs, vad som går bra och vad som händer på vägen. Styrelse och ledning
behöver kunna följa arbete och implementation utan fördröjning, säger
Jessica.

Jessicas 3 bästa tips för att snabba upp
det digitala arbetet i styrelsen
1.

Prioritera gemensam omvärldsbevakning.

Svar:
Ett alternativ är att ansöka om företagsrekonstruktion. En förutsättning för en
sådan är att du upprättar en likviditetsbudget, som visar att bolaget kan betala
varor och tjänster kontant eller i förskott
under rekonstruktionen. Som huvudregel
får nämligen bolaget inte skuldsätta sig
under den. Självfallet måste det i grunden
också finnas förutsättningar för en lönsam
verksamhet. När det gäller bolagets skulder
brukar de i allmänhet bli föremål för ett
ackord under rekonstruktionen.
Borgenärerna får då ett erbjudande om
att få en viss del av sin fordran, normalt
25 procent. Om det uppkommer en viss
majoritet bland borgenärerna för förslaget
fastställer tingsrätten ackordet, som även
binder de borgenärer som har röstat nej.
Eftersom de ekonomiska problemen är
relaterade till förlusten av en stor kund,
måste det också ske några kostnadsbesparingar i organisationen om den inte kan
ersättas av någon motsvarande kund. Det
du riskerar som styrelseledamot är i första
hand ett personligt ansvar för skatter och
avgifter om dessa är förfallna till betalning
och bolaget går i konkurs. Du skyddar dig
mot personligt ansvar om bolaget ansöker
om företagsrekonstruktion eller konkurs
senast före skattens förfallodag.
HANS ÖDÉN,
REKONSTRUKTÖR OCH KONKURSFÖRVALTARE

2. Säkerställa digital kompetens i styrelsen och ta rekryteringsprocessen på
allvar. Jobba inte bara runt i det egna nätverket utan våga sträck er längre. 		
StyrelseAkademien har en prisvärd kandidatbank för att nå nya styrelsemedlemmar som har digital kompetens och söker nya styrelseuppdrag.
3. En styrelse med hög och bred kompetens kring digitalisering. En digital
expert räcker inte utan hela styrelsen behöver ha kompetens och
engagemang i frågan

Hej,
Jag sitter i styrelsen i ett medelstort
aktiebolag. Verksamheten har varit lönsam
under flera år, men sedan en tid tillbaka har
vi fått ekonomiska problem. Vi släpar med
betalning av leverantörsskulder och den
senaste skatten som förföll till betalning
kunde vid inte betala. Problemen består i
huvudsak av att vi förlorade en betydande
kund och att vi därmed tappade intäkter.
Några av leverantörerna är aggressiva och
hotar om konkurs. Nästa löneutbetalning
ser ut att bli svår för oss att genomföra.
Finns det några alternativ, måste vi gå i
konkurs, och finns det några risker för mig
personligen?
Anonym

•

Vill du ställa en fråga? Mejla den i så fall till
info@ackordscentralen.se

•
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Har styrelsen en
plikt att försätta
bolaget i konkurs?
Av 29 kap. 1 § aktiebolagslagen framgår att en
styrelseledamot som varit oaktsam kan bli ansvarig
mot bolaget eller, om bolaget försatts i konkurs,
mot konkursboet. Någon regel i aktiebolagslagen
som uttrycker en plikt för styrelsen att försätta
bolaget i konkurs då det blivit insolvent finns inte.
ROLF DOTEVALL

Även om ett uttryckligt lagstöd
saknas anses det finnas en sådan
plikt i svensk rätt. En sådan plikt kan
motiveras av den lojalitetsplikt mot
bolaget som varje styrelseledamot
har. Denna plikt innebär i korthet att
styrelsen ska verka i aktieägarnas
intresse. Då bolagets ekonomiska
ställning kraftigt har försvagats
och det finns en överhängande risk
att bolaget blir insolvent måste styrelsen i stället prioritera bolagsborgenärernas intresse.

Styrelseledamot kan undvika ansvar

10

Styrelseledamot undviker att bli
ansvarig mot konkursboet om bolaget
försätts i konkurs när det blivit insolvent.
Styrelseledamot
undviker
däremot inte ansvar i en motsvarande
situation om bolaget inleder en företagsrekonstruktion såvida inget nytt
kapital tillförs bolaget. Om rekonstruktionen lyckas utan att något
kapital tillförs uppkommer självfallet
inget ansvar.
Styrelseledamot undviker inte bara

ett skadeståndsansvar gentemot
konkursboet genom att försätta
ett insolvent bolag i konkurs, utan
även att drabbas av ett straffrättsligt ansvar för vårdslöshet mot borgenärer i 11 kap. 3 § brottsbalken.
Styrelseledamot i ett bolag som är i
den absoluta närheten av insolvens
fortsätter verksamheten ”under förbrukande av avsevärda medel utan
motsvarande nytta för rörelsen” kan,
om han eller hon varit grovt oaktsam,
dömas till ansvar. Ansvar kan utkrävas
även om styrelseledamot inte insåg
att bolaget var på obestånd men hade
skälig anledning att anta att så var
fallet.
De hårt kritiserade reglerna i 25 kap.
13–18 §§ ABL om personligt ansvar vid
kapitalförlust är inte relaterade till
bolagets betalningsoförmåga utan
till förhållandet mellan bolagets eget
kapital och det registrerade aktiekapitalet. Ansvaret är ändå uttryck
för att styrelsen på olika sätt måste
vara aktiv när bolagets ekonomi är
pressad.

The business judgement rule
Om verksamheten ändå drivs vidare
trots att bolaget blivit insolvent
eller befinner sig i den absoluta närheten av att bli det kan styrelseledamot emellertid undgå ansvar enligt
vad som gäller enligt the business
judgement rule. Det är en grundläggande aktiebolagsrättslig princip
att det i all affärsverksamhet måste
accepteras ett visst risktagande och
att ansvar därför inte kan bli aktuellt
vid misslyckade affärer.
Någon frihet från ansvar för
styrelseledamot enligt the business
judgement rule blir knappast aktuell
om ett bolag, som kan förmodas vara
på obestånd, spenderar betydande
tillgångar på verksamheter med
osäkert utfall om finansieringen är
oklar och konsekvenserna för bolaget
är svåra att överblicka. I dessa fall är
inte the business judgement rule till
stor hjälp för den enskilde styrelseledamoten när det gäller att undgå
ansvar.

•

NYTT PÅ AC
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Ackordscentralen
rekryterar
ACKORDSCENTRALEN NORRLAND
Fanny Ericson började sitt arbete som jurist
på Ackordscentralen Norrland den 18 juni i år.
Hennes roll som jurist innebär att hon kommer
arbeta inom såväl affärsjuridik och obestånd.
Hon kommer närmast från ett arbete som
biträdande jurist och advokat på en advokatbyrå i Umeå, och har en juristexamen samt en
fil. mag.-examen i kommersiell rätt, båda från
Umeå universitet.
Fanny ser fram emot att få lära sig av sina
nya kollegors breda kompetens inom såväl
affärsjuridik som obeståndsrätt.

– Målet är att ge Ackordscentralen Norrlands och AC Affärsjuridiks klienter en kvalificerad och tillgänglig juridisk rådgivning med
en tydlig förståelse för de affärsmässiga
ställningstaganden som klienterna dagligen
ställs inför i sin verksamhet.
Dessutom hoppas hon kunna bidra med
en positiv energi och en känsla för att se
klienternas specifika behov i varje enskilt
uppdrag.

•

ACKORDSCENTRALEN STOCKHOLM
Sara Reimar började sitt arbete som paralegal
på Ackordscentralen Stockholm den 24 september i år. Hennes roll som paralegal innebär
att hon kommer assistera sina kollegor där det
behövs, och i takt med att hennes tjänst och
ansvar på kontoret växer kommer även hennes
ansvarsområden att utökas.
Hon kommer närmast från ett arbete som
handläggare på Hyresnämnden, och tidigare
har hon arbetat på både mindre och större
advokatbyråer, inom såväl humanrätt som
affärsjuridik.

Sara ser fram emot att genom nära samarbete med sina nya kollegor arbeta fram en
tjänst som passar för kontorets behov.
– Jag ser fram emot att få växa in i den nya
tjänsten och få utvecklas kunskapsmässigt.
Dessutom hoppas hon kunna underlätta
arbetet för sina kollegor genom att bistå med
avlastning och stöd där det behövs. Och att
hålla uppe ett bra arbetsklimat.

14 NOVEMBER
TEMA: Utmaningar och möjligheter
som följd av samhällets utveckling
Göteborgs Stadsmuseum
14 november klockan 13.30 - 17.00

•

RETURADRESS:
LundbergStockholm
Nybrokajen 7, 111 48 Stockholm
AVSÄNDARE:
Lenanders Grafiska AB
Box 4018, 390 04 Kalmar

PROFILEN

Mikael Kubu, vd och koncernchef på Ackordscentralen.
Bakgrund: Mikael har en juristexamen från Lunds universitet. Han satt ting vid Uppsala tingsrätt och har även arbetat
som advokat. Jobbar sedan 2001 på Ackordscentralen och innehar rollen som vd och koncernchef sedan 2009.
Familj: Fru och två söner.
Fritid: Familjen, skidåkning, windsurfing och landstället på Rådmansö.

som vi jobbar med har blivit mer synlig.
Exempel på detta är vår stiftelsedag som vi
nu utökar till att även omfatta lokala stiftelsedagar. Andra exempel är Ackordscentralens
skriftserie, vårt engagemang som partner i
StyrelseAkademien och vår närvaro på universiteten inom vårt kärnområde.

Vilka är de största utmaningarna som
Ackordscentralen står inför?

Du började arbeta på Ackordscentralen
2001. Hur har Ackordscentralen utvecklats
sedan dess?
Vi är mycket mer affärsmässiga idag än för
10 år sedan i vår ärendehantering. Vår tillgänglighet har också förbättrats. Du får alltid tag i
förvaltaren eller rekonstruktören. Alla kontor
är idag med och konkurrerar om de allra största
obeståndsärendena i sin region. Arbetet är
mer internationellt och det är ett större inslag
av underhandsrekonstruktioner. Den dagliga
handläggningen är mycket mer effektiv, och
specialiseringen gör att vi till exempel kan
hantera även små rekonstruktioner kostnadseffektivt, vilket är svårt för andra aktörer.
Stiftelsen Ackordscentralen vars ändamål
bland annat är att öka intresset för de frågor

Vi har en ganska låg personalomsättning och
medelåldern stiger. Snart står vi inför en generationsväxling och då gäller det att i god tid ha
rekryterat framtidens förvaltare, rekonstruktörer och kontorschefer. Vi jobbar ständigt
med att vara en av de attraktivaste arbetsplatserna inom vårt område. Hittills tycker jag
att vi lyckats men det är ett ständigt arbete.

En av artiklarna handlar om
digitaliseringsarbete i styrelser.
Hur jobbar Ackordscentralens egen
styrelse med digitalisering?

Du har ett flertal uppdrag som styrelseledamot. Hur hinner du med detta vid sidan
av ditt ordinarie jobb?
En förutsättning för att på ett bra sätt kunna
verka som chef och rådgivare är att vara
ute och träffa människor och ha ett öra mot
”marknaden”. Styrelsearbetena är oerhört
vitaliserande och utvecklande. Man får helt
enkelt ta sig tid. Dessutom har jag många
duktiga kollegor som ”täcker upp för mig” på
arbetsplatsen.

När tror du att lågkonjunkturen kommer
och vilken bransch drabbas först?
Det är naturligtvis omöjligt att säga, men
vi har redan sett en viss ökning av ärenden
efter sommaren. Globaliseringen gör att vissa
företag konkurreras ut på grund av prispress.
Butiksnäringen kommer nog får det fortsatt
tufft. Aptiten på risk är idag extremt hög,
när konjunkturen viker kommer vi se många
krediter som aldrig skulle ha lämnats. Jag tror
faktiskt vi är ganska nära en nedgång!

Ackordscentralen försöker hela tiden förbättra
och effektivisera verksamheten. Digitaliseringen är en stor del i denna process. Vårt
intranät är en hörnsten i vårt interna digitaliseringsarbete för styrelsen där all dokumentation finns.

ACKORDSCENTRALEN STOCKHOLM AB
Strandvägen 35, 114 56 Stockholm
08-670 44 00
info@ackordscentralen.se
ACKORDSCENTRALEN NORRLAND AB
Besöksadress: Västra Esplanaden 2
Box 4066, 904 03 Umeå
090-70 62 00
acnorrland@ackordscentralen.se

ACKORDSCENTRALEN VÄST AB
GÖTEBORG
Västra Hamngatan 14
Box 2525, 403 17 Göteborg
031-10 54 50
acgbg@ackordscentralen.se

ACKORDSCENTRALEN SYD AB
MALMÖ
Nordenskiöldsgatan 24, 211 19 Malmö
040-741 85
acmalmo@ackordscentralen.se

BORÅS
Yxhammarsgatan 27, 503 31 Borås
033-22 28 50
acboras@ackordscentralen.se

KRISTIANSTAD
Östra Storgatan 44, 291 31 Kristianstad
044-10 25 00
acksd@ackordscentralen.se

