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har diskuterats genom åren?
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VD HAR ORDET

Fler konkurser
och större
rekonstruktioner
– har konjunkturen
nått sin topp?
# 1 • 2019
Redaktion
Insolvensrättsligt Forum låter kanske inte som den mest spännande tillställningen för den oinvigde. I själva verket är det ett unikt forum med efterföljande
bankett på slottet. Vartannat år i Uppsala samlas etablissemanget för dem som
i olika former arbetar med obeståndsfrågor. Deltagarna kommer för att lyssna
på forumets teman, delta i debatten och vidmakthålla och knyta nya kontakter.
Det finns mig veterligen ingen annan juridisk disciplin som återkommande
anordnar något motsvarande. Därav uppmärksammar vi särskilt årets
Insolvensrättsliga Forum i detta nummer.
Antalet rekonstruktioner i landet för 2018 uppgick till blygsamma 150 stycken.
Långt under lagstiftarens förväntade 500 per år. Det flesta rekonstruktioner
är också väldigt små. Närapå en tredjedel av alla bolag hade en omsättning
under 10 mkr. Bara 15 bolag hade en omsättning över 100 mkr och endast
6 bolag hade mer än 100 anställda.
För 2019 verkar det dock vara ett trendbrott med något fler större rekonstruktioner under första två månaderna. Även konkurserna har ökat med närmare
5 procent för de första två månaderna. Mycket talar för att konjunkturtoppen
har nåtts och det är tuffare tider för företagen med de lägsta marginalerna.
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För styrelseledamöter i mindre och medelstora bolag är det nog dags att
börja intressera sig för hur bolaget skall manövreras när konjunkturen viker.
Vilka alternativ finns vid en akut likviditetsbrist och vilket ansvar åvilar
styrelsen? Finns det en ansvarsförsäkring och hur fungerar den?
Ett sätt att hålla sig uppdaterad är att läsa Ackordscentralen Nyheter.
Trevlig läsning!
Mikael Kubu
Vd och koncernchef Ackordscentralen
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.
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Vår ägare är den oberoende Stiftelsen
Ackordscentralen.

ackordscentralen.se
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Insolvensrättsligt Forum
– en mötesplats över
yrkesrollerna
I år arrangeras Insolvensrättsligt Forum för
femtonde gången i Uppsala. Forumet är den
största juristkonferensen i ett enskilt ämne
i Sverige, och intresset att delta är stort.
LOTTA HOVHAMMAR

1988 tillsattes en Insolvensutredning
för att analysera behov och förutsättningar för ett rekonstruktionsinstitut
efter internationell förbild. Fördelarna
med att istället skapa ett forum och en
mötesplats för praktiker och akademiker inom insolvensbranschen övervägde, och ett första Insolvensrättsligt
Forum hölls första gången 1990.

Stiftelsens sju stiftare
1992 bildades Stiftelsen Insolvensrättsligt
Forum.
Stiftarna
var
Juridiska institutionen Uppsala universitet, Finansbolagens förening,
dåvarande
Konkursförvaltarkollegiernas Förening (idag REKON),
Riksskatteverket, dåvarande Sveriges Ackordscentral (idag Stiftelsen
Ackordscentralen), dåvarande Sparbanksgruppen (idag Swedbank) och
Svenska Bankföreningen. Det lades
vikt vid att deltagandet skulle vara på

självkostnadsnivå så att alla, inklusive
den statliga sidan, kunde vara med.

Stort intresse för
insolvensrättsliga frågor
Stiftelsens ändamål är att understödja debatt och forskning rörande insolvensrättsliga frågor, med syfte att
påverka lagstiftning och bevaka praktiska frågor och forskningsfrågor.
Intresset att delta är stort. De flesta i
branschen har någon gång varit med,
många går regelbundet. I genomsnitt deltar 350 till 400 personer vilket gör Insolvensrättsligt Forum till
den största juristkonferensen i ett
enskilt ämne i Sverige.

Formella och informella möten
Att samla samtliga yrkesroller inom
insolvensrätt under två dagars konferens gör forumet till en viktig mötesplats. Här finns möjlighet att driva

frågor, ta del av den aktuella debatten,
fördjupa kunskapen i viktiga frågor,
utbyta åsikter över gränserna och
knyta nya kontakter. Lika viktiga som
ämnesdiskussionerna är att konferensen skapar tillfälle att träffas under
informella former.

Stiftarna föreslår forumets ämnen
2019 års forum är det femtonde som
arrangeras. Ett knappt år innan
forumet går av stapeln hålls ett styrelsemöte där representanter för de sju
stiftarna kommer med ämnesförslag
för konferensen. Från de förslagen
väljs sedan tre fyra ämnesblock ut
och de praktiska förberedelserna kan
börja. I år var konferensen tillbaka i
den nyrenoverade universitetsaulan,
och den efterföljande middagen hölls
på sedvanligt vis på Uppsala slott.
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Återkommande
ämnen under
Insolvensrättsligt
Forum
LOTTA HOVHAMMAR • ANETTE NORLING
TEMA: INSOLVENSRÄTTSLIGT FORUM

Vid de femton Insolvensrättsliga Forum som hållits
sedan 1990, har ett antal
ämnen återkommit vid
flera tillfällen.

Insolvensrättsligt Forum har genom
att understödja insolvensrättslig
debatt och forskning, val av forumens
ämnen och deltagarnas breda representation, påverkat lagstiftningen samt haft betydelse som rättskälla och inspirationskälla. Även om
det kan vara svårt att hålla isär påverkan av debatten i forumet från påverkan av enskilda personers insatser,
kan interaktion mellan forumet och
lagstiftningsprocessen konstateras.

Ständigt aktuella frågor
Rekonstruktion av insolventa
företag
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Läs mer om "EU-direktivet
om rekonstruktion och
effektivare insolvenshantering"
i kommande nummer.

1988 tillsattes en Insolvensutredning
för att analysera behov och förutsättningar för ett rekonstruktionsinstitut
efter internationell förbild. Rekonstruktion av insolventa företag var det
första ämnet på det första forumet
1990. Ämnet har sedan dess varit uppe
på agendan vid ett flertal tillfällen,
bland annat under punkterna ”Förmånsrätt och företagsrekonstruktion” 1999, och ”Offentligt ackord”
2007. 2017 diskuterades temat igen
under ”Aktuella frågor rörande företagsrekonstruktion”. ”EU-direktivet
om rekonstruktion och en effektivare
insolvenshantering”
diskuterades
under årets forum eftersom en överenskommelse har träffats mellan
rådet och parlamentet om rubricerade direktiv. Det är nu föremål för
språklig översyn och översättning och

väntas träda i kraft i april 2019.
Vad gäller rekonstruktion, inklusive ett samlat insolvensförfarande,
har forumet påverkat och bidragit
till att ett antal grundläggande principer inom rekonstruktionsrätten fått
rättspolitiskt gehör.

Abandonering av egendom
från konkursbo
När ämnet diskuterades vid 1997 års
forum blev det allmänt känt och lanserat som ett särskilt institut inom
konkursrätten. Mikael Möller menar
i skriften ”Insolvensrättsligt forum
2009” att det var först då som konceptet abandonering lades fast i nutida
svensk rätt. Ämnet har sedan återigen
diskuterats vid 1999 års forum under
ämnet ”Konkurs och miljöansvar”.
Det var även föremål för diskussion
2001 (”Lagstiftningsstopp på Justitiedepartementet”) samt 2005 (”Konkurs och processer”).

Styrelseansvar
Har upprepade gånger diskuterats
under forumen, senast i år under
temat ”Styrelseansvar vid fortsatt
drift och fortsatt processande vid eller
i grannskapet av insolvens samt under
konkurs och företagsrekonstruktion”
(läs mer om detta på sidan 6). Ämnet
stod även på agendan 2017 då ”Styrelsens plikter och ansvar vid sannolikhet för insolvens” diskuterades. 2011
behandlades utvecklingslinjer i rättspraxis avseende företrädaransvar
enligt aktiebolagslagen och skattebetalningslagen.

Diskussionspunkter vid
2019 års forum var:
• Styrelseansvar vid fortsatt drift
och fortsatt processande vid
eller i grannskapet av insolvens
samt under konkurs och företagsrekonstruktion
• EU-direktivet om rekonstruktion
och effektivare insolvenshantering
• Luriga ackordsfrågor

Källor: ”Insolvensrättsligt forum 2009”, Redaktör Mikael Möller, iUSTUS Förlag, samt program för forum till och med 2019.

ACKORDSCENTRALEN NYHETER NR 1 2019

5

Ackordscentralens vd och koncernchef
Mikael Kubu och doktorand Markus
Ehrenpil, två av deltagarna i panelen
som diskuterade EU-direktivet om
rekonstruktion och effektivare
insolvenshantering.
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Programmet för Insolvensrättsligt Forum den 7 - 8 februari 2019
behandlade inledningsvis frågan
om styrelseansvar vid insolvens.
Bland annat diskuterades huruvida styrelsen blir skadeståndsansvarig enligt 29 kap 1 § aktiebolagslagen gentemot bolaget
vid fortsatt drift av ett insolvent
sådant.

Styrelseansvar och
luriga ackordsfrågor
HANS ÖDÉN

Några välmeriterade deltagare hävdade att så är fallet, medan några andra
var ytterst tveksamma. Vidare diskuterades en nyligen publicerad dom
från Högsta domstolen, som fastslog
att styrelsens medansvar vid underlåtenhet att upprätta en kontrollbalansräkning enligt aktiebolagslagen inte upphör vid ett beslut om
företagsrekonstruktion (se vidare
under Rättsnytt på sista sidan).
Större delen av den första dagen
ägnades annars åt EU-direktivet om
rekonstruktion, vilket behandlas närmare i kommande tidning.

Avtalsviten och värderingstidpunkt
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Efter en sedvanlig trevlig middag
med underhållning på Uppsala slott
inleddes och avslutades andra dagen
med en relativt livlig diskussion kring
några luriga ackordsfrågor. Mikael
Möller pläderade bland annat för
att avtalsviten som belöper på tid
efter inledd företagsrekonstruktion
för prestationer som inte nyttjas av

gäldenären kan inte göras gällande
som en fordran i ackordsförhandlingarna. Sådana viten är till exempel
vanligt förekommande i centrumanläggningar gentemot butiker som
håller stängt i strid mot avtalet.
Vidare diskuterades värderingstidpunkten av tillgångarna i en företagsrekonstruktion. Panelen konstaterade att den ska avse förhållandena
vid ansökan om företagsrekonstruktion samt att om en företagshypoteksinnehavare bedöms sakna fullgod
säkerhet för sin fordran ska han
till den delen i röstningshänseende
betraktas som en oprioriterad borgenär. Om tillgångsmassan skulle öka
under rekonstruktionen så att han får
fullgod säkerhet för sin fordran är han
dock berättigad till att få full utdelning.

Tidsbestämda förmånsrätter
Bedömning av så kallade tidsbestämda förmånsrätter diskuterades
också. Frågan handlade om vilken

dag som ska vara utgångspunkt för
att bedöma om en revisors fordran
är förmånsberättigad enligt 10 a §
förmånsrättslagen, dagen för ansökan om företagsrekonstruktion eller
dagen för röstning om ackordsförslaget. Den senare dagen är oförmånlig för revisorn om hans arbete har
utförts tidigare än sex månader från
den dagen. Panelen förordade att
utgångspunkten ska vara dagen för
ansökan om företagsrekonstruktion,
vilket innebär att om revisorns arbete har utförts senare än sex månader
dessförinnan består förmånsrätten
även om tidsrymden är längre än så
den dag då röstning om ackordet
sker. Rättsläget är dock oklart och
några från auditoriet pläderade för en
annan ordning.
Precis som under 2017 års forum
ställdes under dagarna ett antal
frågor som deltagarna fick möjlighet
att rösta på genom en mentometerapplikation i telefonen.
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REKON – en betydelsefull
påverkare inom rättsområdet
Rekonstruktör- & konkursförvaltarkollegiet (REKON) grundades 1986
på initiativ av Rolf Åbjörnsson som
även var ordförande under många år.
Syftet var att samla de professionella
aktörerna på obeståndsmarknaden,
med fokus att värna en självständig
och professionell konkursförvaltning.
REKON är en del av Advokatsamfundet och organiserar idag det stora
flertalet konkursförvaltare.
Hans Andersson, delägare och vd
för Advokatbyrån Kaiding i Piteå, är
ordförande sedan 2016.
– Organisatoriskt så är strukturen
densamma som vid starten, men jag
och styrelsen har försökt utveckla
medlemsnyttan för våra cirka 400
medlemmar runt om i Sverige. Ett
exempel är att erbjuda mer utbildning, senast hade vi en utbildning i
GDPR-frågor för konkursförvaltare.
Jag är dessutom intresserad av att
skriva och delta i debatten, därav ett
ökat fokus på att skriva bra remisser
och debattartiklar, berättar Hans.

Debattartiklar ett led i
påverkansarbetet
Förra året skrev Hans, tillsammans
med Lars-Henrik Andersson, en
debattartikel i SvD om att skatteregler
orsakar onödiga konkurser.
– Artikeln var ett led i ett påverkansarbete mot våra politiker. Delar
av styrelsen träffade riksdagsledamöter och presenterade vad vi tyckte
behöver göras inom obeståndsrätten
och skatterättsliga företrädaransvaret. Med den här artikeln kunde vi
nå en bredare publik.
REKON består av styrelsen och
elva lokala kollegier. Vid varje styrelsemöte diskuteras i stort sett alltid
några frågor som kommer från de
lokala kollegierna.
– Vi har ingångar centralt för att
föra detta vidare till lämplig person,
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Hans Andersson är
ordförande i REKON
och dessutom
styrelseledamot i
Insolvensrättsligt Forum.

Rekonstruktör- & konkursförvaltarkollegiet
är organisationen som bland annat verkar för
att god sed för förvaltare och rekonstruktörer
upprätthålls samt att lagstiftningen inom
obeståndsrätten är ändamålsenlig. Vi har träffat
ordförande Hans Andersson för en intervju.
ANETTE NORLING

som till exempel politiker, Tillsynsmyndigheten (TSM), någon på departementen eller domstolarna.

REKON en självklar påverkare
Med den erfarenhet och den kunskapsbank som REKON och dess
medlemmar besitter, utgör föreningen en betydelsefull instans i dialogen
med politiker, domstolar och TSM. De
är också regelbundet remissinstans
när det ska beredas lagstiftning som
har med obestånd att göra.
En fråga där REKON har varit med
och stoppat förslag är utredningen
om att övergå från traditionsprincipen till avtalsprincipen. Ett annat
stoppat förslag var när TSM och Domstolsverket, inom ramen för konkurs,
verkade för att lyfta över en del av
domstolarnas roll men även en del av
förvaltarnas arbetsuppgifter till TSM.
– Dessutom tycker jag att vi har varit
med och ökat trycket för en reformering av rekonstruktionslagstiftningen.
Entreprenörskapsutredningen kom
med ett förslag 2016, och Insolvensutredningen med ett likvärdigt 2010.
Problemet är att lagstiftaren inte har
orkat gå vidare med förslaget, säger
Hans Andersson.
REKON har yttrat sig positivt till

förslaget om det nya EU-direktivet
om rekonstruktion och effektivare
insolvenshantering, och hoppas att
lagstiftningen genom EU blir tvingad
att gå vidare med direktivet och som
en del av det gör rekonstruktionslagstiftningen mer modern.
– Ska det bli förändringar på det här
området krävs det nästan ett tryck
från EU, säger Hans Andersson.

En modernare rekonstruktionslagstiftning i fokus
Fokus för REKON under 2019 kommer vara att fortsätta ligga på för att
få igång arbetet med moderna regler
kring rekonstruktion, och även att ta
fram rekommendationer för GDPR
för deras medlemmar. Bokföringsnämnden ska dessutom ta fram nya
regler för bokföring i konkurs och där
ska REKON också delta.
Under Insolvensrättsligt Forum i
Uppsala är REKON är en självklar deltagare och Hans Andersson har stora
förväntningar på årets forum.
– Insolvensdirektivet har diskuterats tidigare men nu är det skarpt
läge. Jag har varit med och tagit fram
programmet så jag kan inte vara annat
än nöjd, säger Hans Andersson.
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Vad tycker deltagarna om forumet?
måste införas i svensk rätt för att
implementera direktivet är det en
mycket kort tid.

HANS ANDERSSON,
ORDFÖRANDE REKON

Vi summerar årets
forum genom att
ställa följande frågor
till några olika
deltagare.

1
Vilken funktion anser du att
Insolvensrättslig Forum har?

2
Hur tycker du att årets
forum var?

3
Vilken eller vilka frågor
tycker du var mest
intressanta?

4
Tycker du att det finns någon
annan intressant insolvensrättslig fråga som borde ha
behandlats?

8

1

4

Insolvensrättsligt Forum är unikt på
det sättet att det är en återkommande samlingsplats för både praktiker,
rättsvetenskapsmän och sakkunniga från departementen. Forumet är
också viktigt för att föra fram budskapet till framförallt lagstiftaren om
vikten av att agera för att vi ska ha
en modern och ändamålsenlig insolvenslagstiftning. Att forumet endast
hålls vartannat år tror jag är bra i det
avseendet då det ger möjlighet att låta
tiden verka och sålla ut de frågor som
fortfarande är eller har blivit aktuella
sedan sist.

Jag hade gärna sett att frågorna
kring konkursbolagets möjligheter
att processa efter konkurs och hela
regelkomplexet kring 3 kap 9-10 §§
konkurslagen hade fått ett större
utrymme. Nu berördes ämnet lite
grann men det finns mycket ytterligare att fundera kring. Samtidigt är
programtiden begränsad så prioriteringar måste göras.

2

1

Jag tycker det var ett lyckat arrangemang med en bra blandning av ämnen
av direkt betydelse för det praktiska
rättslivet och mer framåtblickande
frågor kopplat till framförallt det
arbete som pågår på EU-nivå för att
harmonisera insolvensrätten.

Forumet har en mycket viktig funktion att fylla som en samlingspunkt
för praktiker, akademiker och lagstiftare samt andra intressenter med
syfte att på ett djupare plan diskutera och debattera insolvensrättsliga
frågeställningar. Det är viktigt för
framtiden att denna tradition fortsätter och utvecklas.

3
Jag tycker frågeställningen om
styrelseledamöternas
medansvar
vid insolvens är högintressant. Det
finns ett ökat fokus på frågan från
rättsvetenskapen men också genom
utländsk påverkan och nu senast
genom bestämmelser i det nya insolvensdirektivet från EU. Samtidigt är
det väldigt oklart vad den närmare
innebörden av medansvaret är och
vi har inte ännu något vägledande
avgörande i frågan. Att EU:s nya insolvensdirektiv fick en plats på forumet
var också självklart eftersom det står
klart att det ska antas och bli lag i
Sverige inom ett par år. Med tanke
på de omfattande förändringar som

LARS-GUNNAR ÖBERG,
BANKJURIST SWEDBANK

2
Årets forum var (som vanligt)
mycket bra och höll en hög nivå.
Med hög nivå menar jag bland annat
sammansättningen av panelen med
professor Mikael Möller (och Torgny
Håstad i publiken), jur.dr. och doktorander samt några av våra främsta
advokater inom rättsområdet. Genom
deras medverkan så håller forumet en
hög nivå.

3
Styrelseansvarsfrågan och ackordsfrågan. Frågorna om styrelseansvar
kunde knytas till några aktuella rätts-

>
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fall och genom denna koppling så
ges belysning åt både praktiska och
teoretiska moment kring uppkomna
frågeställningar. Även frågorna om
ackord hade en balanserad mix mellan
teori och praktiska moment.

4
Inte på årets forum utan det får anstå
till år 2021. Det är bättre att koncentrera sig kring några få frågeställningar och fördjupa sig i dessa än att ägna
tid åt en mångfald med frågor. Risken
blir annars att det missas i fördjupningen av ämnena.

MARIT JUSELIUS,
RÄTTSLIG SPECIALIST SKATTEVERKET

1

och diskussionerna om vad direktivet
kan komma att innebära för Sveriges
del var väldigt intressanta. Det var ett
särskilt informativt inslag i debatten
att en representant från departementet som för Sveriges del förhandlat om
direktivet deltog.
Sedan var punkten om de ”Luriga
ackordsfrågorna” mycket givande –
många intressanta juridiska frågor
väcktes och man kunde konstatera
att rättsläget inte alla gånger är helt
klart.

4
De frågor som fanns med på dagordningen i år var väl avvägda och det är
ingen särskild frågeställning som jag
saknade.

JÖRGEN TESCH, KRONOFOGDE OCH
VERKSAMHETSUTVECKLARE, JURISTOCH KONKURSTILLSYNSENHETEN

I och med att forumet är öppet för alla
som intresserar sig kan man få en bred
diskussion av aktuella insolvensrättsliga frågor. Paneldiskussionerna och
deltagarnas inlägg på forumet bidrar
till en ökad förståelse för de komplexa
frågor som tas upp. Förhoppningsvis kan även de diskussioner som
förs plockas upp av lagstiftaren. Ett
intressant inslag de senaste åren har
varit de mentometeromröstningar
som görs. Dessa ger en fingervisning
av deltagarnas åsikter i en viss fråga.

Insolvensrättsligt Forum har kommit
att bli en institution i insolvenskretsar.
Forumet fyller förstås både funktionen
av att möjliggöra debatt och sprida
kunskap i obeståndsfrågor, men det är
också en plats att mötas på och återknyta kontakt med personer som man
kanske annars inte träffar så ofta.

2

2

Årets forum innehöll en bra blandning
av såväl teoretiska som praktiska
frågor. Mixen anser jag är nödvändig
för att öka förståelsen och få en verklighetsförankring i problemställningarna.

I årets program var jag själv särskilt
intresserad av inledningspunkten om styrelseansvaret i insolvenssituationer. Jag tycker framställningen
blev levande och engagerande - en bra
mix av teoretiska tankar från universitetsvärlden och de mer praktiskt
orienterade advokaternas infallsvinklar. Även fredagens programpunkt, om ackordsfrågorna, innehöll
många intressanta delfrågor som

3
Genomgången av EU-direktivet om
rekonstruktion och en effektivare
insolvenshantering uppskattade jag
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blev besvarade - både av panelen
och av auditoriet, via mentometersvaren. Ur ett allmänbildningsperspektiv är det förstås bra att veta vad en
dubbel ”haircut” är för något.

3
Torsdagens andra punkt blev litet
tyngre - förmodligen beroende på att
jag själv inte är praktiskt verksam
inom företagsrekonstruktion. Forumet riktar ju sig till en ganska bred
grupp av obeståndsspecialister och
man kan inte förvänta sig att alla delar
av programmet passar alla deltagare
fullt ut. Dessutom måste man lägga
litet tid på förberedelser - framförallt
gäller det frågor man inte själv sysslar
med dagligdags, annars kan sådana
programpunkter bli svåra att ta till sig
fullt ut.

4
Nästa Forum hoppas jag kan innehålla
en punkt som diskuterar ett skarpt
regeringsförslag med utgångspunkt
i den rapport om en rationellare
konkurshantering (RKH), som togs
fram för några år sedan - i ett samarbete mellan Domstolsverket och
Kronofogden. En punkt med en
kollega från något av våra nordiska
grannländer - kanske en konkursförvaltare eller en konkursdomare
- tror jag också hade blivit en uppskattad del av programmet.

TEMA: INSOLVENSRÄTTSLIGT FORUM
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Ny lag om
entreprenörsansvar
i byggbranschen
I juni 2018 beslutade riksdagen om en ny lag om
entreprenörsansvar för lönefordringar i byggbranschen.
Lagen har nyligen trätt i kraft och är starkt kritiserad
av flera branschorganisationer, men det finns
även de som välkomnar lagen.

ANETTE NORLING

Lagen, som trädde i kraft den 1 januari 2019, innebär att en arbetstagare
som har utfört arbete inom bygg- och
anläggningsbranschen, men som inte
har fått sin lön utbetald, kan kräva
utbetalning av den som har anlitat
arbetstagarens arbetsgivare som
underentreprenör. I vissa fall kan
huvudentreprenören bli betalningsansvarig.

Intensiva samtal med regeringen
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Syftet med den nya lagen är att skapa
ordning och reda i bygg- och anläggningsbranschen. Till en början var
man dock kritisk på Sveriges Byggindustrier.
– Vi befarade att lagförslaget skulle
hota legitimiteten i den svenska
modellen, samtidigt som den riskerar rubba ansvarsfördelningen och
snedvrida konkurrensen, säger Mats
Åkerlind, förhandlingschef och vice
vd för Sveriges Byggindustrier.
Under förra året förde man därför
intensiva samtal med regeringen
kring lagförslaget.
– Vi kan nu konstatera att regeringen lyssnat på oss och låter de
kollektivavtal i sektorn som innehåller
ett entreprenörsansvar vara fredade.

Tillsammans med Byggnads har vi
säkerställt att lagen inte tar över vårt
gemensamma kollektivavtal, utan
bara blir tillämpbar i vissa speciella
fall, säger Mats Åkerlind.
Sveriges Byggindustrier är emellertid oroliga att nystartade företag väljs
bort på grund av lagen. Om de väljs
kanske de får betalt senare eftersom
man vill säkerställa att de har betalt
sina egna lönefordringar först, vilket
vore förödande.
– Det kan leda till att vi kommer se
ett ökat antal företag som hamnar
på obestånd för att de inte får in sina
betalningar i tid, säger Mars Åkerlind.

Negativa konsekvenser för
sysselsättningen
Måleriföretagen i Sverige välkomnar
att regeringen genomför dessa åtgärder, men är kritiska till lagens utformning.
– Det är bra att det finns en vilja hos
politikerna att stötta branschen med
åtgärder som kan bidra till att sätta
stopp för fusk och mygel. Det är en
angelägen fråga som vi inom byggsektorn tillsammans jobbar aktivt
med, säger Pontus Sjöstrand, vd på
Måleriföretagen i Sverige.

– Nystartade företag kan däremot
få svårt att etablera sig och komma
in på marknaden eftersom det finns
risk för att huvudentreprenören, för
att minska den ekonomiska risken,
nu väljer att bara arbeta med företag
som redan är väletablerade.
Pether Fredholm, vd på byggföretaget JSB, tror att lagförslaget
kommer få stora konsekvenser för
sysselsättningstillväxten
i
byggbranschen, och säger i ett pressmeddelande:
– Det kommer att leda till ett ändrat
inköpsbeteende där vi blir mer
restriktiva mot nya, okända underentreprenörer oavsett deras erbjudande. Det kommer bli svårare att
starta byggföretag i Sverige, vilket
missgynnar sysselsättningstillväxten
som ju huvudsakligen sker i små och
medelstora företag. Underentreprenörer får räkna med längre betalningstider och sämre kassaflöden för
att vi inte ska riskera att krävas på
en löneskuld. Detta medför också en
ökad administration som kunderna
får betala i slutänden, säger Pether
Fredholm.

NYTT PÅ AC
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FRÅGA OSS

Ackordscentralen rekryterar

11
Hej!
Jag står i begrepp att ansöka om att mitt
bolag ska försättas i konkurs. Hur blir
situationen för de anställda i bolaget om
de har lönefordringar. Även jag och min
hustru arbetar i bolaget och tar ut lön.
Jag äger alla aktier i bolaget och är ensam
styrelseledamot, medan min hustru är
suppleant. Vi kan också ha lönefordringar.
Blir situationen annorlunda för oss?

ACKORDSCENTRALEN SYD

ACKORDSCENTRALEN VÄST

Gabriel Unnholm började sitt arbete
som jurist, med fokus på konkurshandläggning, på Ackordscentralen Syd i
Malmö den första januari i år. Han kommer
närmast från Mercedes-Benz Finans
Sverige/Danmark där han bland annat var
bolagsjurist, compliance officer, ansvarig
för bolagets inkassoavdelning samt
verksam i ledningsgruppen. Gabriel var
dessförinnan advokat.
Han ser fram emot att få arbeta med
de praktiska momenten inom obeståndsrätten och att få utveckla befintliga
kunskaper från området utifrån en annan
synvinkel. Han ser även fram emot att få
arbeta i en specialiserad och högt aktad
organisation med långa traditioner, där
han tror att han kommer kunna bidra med
sina erfarenheter från tidigare yrkesverksamhet.
– Jag tror även att mitt lösningsorienterade förhållningssätt samt erfarenhet
från förhandlingar kommer väl till pass.

Kenneth Nilsson började sitt arbete
som jurist på Ackordscentralen Väst
i Göteborg den andra januari i år, och
kommer att fokusera på konkurser,
rekonstruktioner, tvister och affärsjuridik.
Han har de närmaste 10 åren arbetat
som advokat på Setterwalls Advokatbyrå, och har dessförinnan bland annat
arbetat som Kronofogde och chef för
Tillsynsmyndigheten (TSM) i Göteborg.
Kenneth ser fram emot att få arbeta
med konkurser igen och hoppas kunna
bidra med såväl kunskap om affärsjuridik
som processföring.

Ackordscentralen rådgivare
i två mångmiljardaffärer
I den ena affären, värd 930 000 000 USD, såldes 51 % av aktierna i
NEVS till Evergrande Group i Kina. Syftet med aktieköpet i NEVS är att
göra bolaget till en global ledare inom smarta och hållbara transporter.
Den andra affären innefattar ett strategiskt partnerskap mellan
NEVS och Koenigsegg. NEVS gör ett kapitaltillskott om 150 miljoner
Euro och blir därmed minoritetsägare i Koenigsegg med 20 % . Dessutom bildar parterna ett joint venture där NEVS bidrar med 150 miljoner dollar i startkapital, och blir majoritetsägare med 65 % , för att
expandera inom nya marknadssegment.
Ackordscentralens team har i båda affärerna bestått av Mikael Kubu,
Lars Zetterberg och Kenneth Nilsson.

Svar:
Konkursförvaltaren kommer säga upp
personalen på grund av arbetsbrist.
De kommer få en uppsägningstid enligt
kollektivavtal eller enskilt anställningsavtal.
Obetald lön, som inte är äldre än tre
månader bakåt från konkursbeslutet,
kommer efter beslut av förvaltaren
utbetalas av länsstyrelsen enligt lagen
om lönegaranti. Vidare får de lön under
uppsägningstiden, dock inte för längre tid
än enligt uppsägningsreglerna i lagen om
anställningsskydd. Det sammanlagda
beloppet är begränsat till fyra basbelopp,
för närvarande 186 000 kr. Om den
anställde får nytt arbete under uppsägningstiden med lägre lön än tidigare
är vederbörande berättigad till
mellanskillnaden från lönegarantin.
När det gäller dig som ägare av bolaget är
du tyvärr inte berättigad till lönegaranti.
Däremot kan din hustru få det, eftersom
hon enbart är suppleant. Hade hon varit
ledamot tillsammans med dig hade dock
förhållandet varit det motsatta.
HANS ÖDÉN,
REKONSTRUKTÖR OCH KONKURSFÖRVALTARE

Vill du ställa en fråga? Mejla den i så fall till
info@ackordscentralen.se
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Branka Stojkovic, Jurist och konkursförvaltare på Ackordscentralen Väst i Göteborg.
Bakgrund: Branka har en jur. kand. från Göteborgs universitet och har arbetat som jurist på Ackordscentralen sedan
2013. Sedan hösten 2018 är hon även konkursförvaltare. Innan hon började på Ackordscentralen jobbade hon som
biträdande jurist och advokat på en advokatbyrå, och har även arbetat som beredningsjurist på Borås tingsrätt.
Familj: Sambo och två barn, Filip 7 år och Tea 3 år.
Fritid: Familjen och vänner. En del av fritiden har de senaste åren gått åt att renovera vår villa. Ser fram emot att
tillbringa lite tid på vårt sommarställe i Kroatien.

Vad tycker du är mest stimulerande
i din tjänst?

Du är relativt nybliven konkursförvaltare.
Hur ser processen för att bli konkursförvaltare ut?
Det krävs flera års erfarenhet inom såväl
obestånds- och konkursrätt som inom allmän
affärsjuridik. Tillsynsmyndigheten i konkurser
uttalar sig om ens lämplighet och tingsrätten
beslutar om att den aktuella personen tas upp
på tingsrättens så kallade förvaltarlista.

Kan du beskriva din roll som jurist
och konkursförvaltare?
Det handlar om att uppnå det bästa avvecklingsresultatet utifrån de förutsättningar
som finns i varje enskilt fall och att tillvarata
borgenärskollektivets bästa. All hantering av
obeståndsjuridiken kräver att man snabbt kan
sätta sig in i olika verksamheter och problem
samt att vara väldigt innovativ.

RÄTTSNYTT

Variationen på arbetsuppgifterna. På förmiddagen kan jag vara ute på landet hos ett
företag som bedriver jordbruksverksamhet
och på eftermiddagen hos ett företag som
jobbar med avancerad IT-utveckling. Det är
otroligt stimulerande att lyckas med en företagsrekonstruktion eller att få bra avvecklingsresultat i en konkurs.

Antalet konkurser fortsätter att öka enligt
den senaste statistiken. Vad tror du om
konjunkturen framöver?
Det är naturligtvis väldigt svårt att uttala
sig om. Det stämmer att vi har sett en viss
ökning av konkurser sedan i somras, företrädesvis inom bygg-/entreprenadbranschen
men också inom detaljhandeln. Vi ser även
att konkurrensen inom webbhandeln ökar. Vi
lever i ett globaliserat samhälle och påverkas
självklart av influenser och händelser utifrån.
Jag tror att vi kommer att märka mer av en
nedgång i konjunkturen, men det är svårt att
veta hur djup nedgången blir.

§

EU-direktivet om rekonstruktion och
effektivare insolvenshantering var en
av punkterna som diskuterades under
Insolvensrättsligt Forum i Uppsala.
Vilka är dina tankar kring direktivet?
I ett globaliserat samhälle kan det finnas
flera skäl att samordna viss lagstiftning.
När svenska företag med utländska kunder
och leverantörer går i rekonstruktion saknar de
utländska samarbetspartners förståelse för
den svenska rekonstruktionslagstiftningen,
vilket kan försvåra hanteringen av rekonstruktionen. En samordning kan därför vara nyttig.
Det är dock för tidigt att uttala sig om hur
den svenska lagstiftningen exakt kommer att
påverkas av direktivet. Direktivet diskuterades
på Insolvensrättsligt Forum i år. Det är fortfarande osäkert vilka konsekvenser direktivet
får för vår del. Direktivet ger utrymme till flexibilitet, eftersom medlemsstaternas regelverk
är så olika. Det går inte att harmonisera lagstiftningen fullt ut.

Medansvarsperiod upphör inte vid företagsrekonstruktion
Enligt aktiebolagslagen kan en styrelseledamot bli personligt ansvarig för bolagets
skulder som uppkommer efter den tid då
styrelsen borde ha upprättat en kontrollbalansräkning. En sådan ska upprättas om
det finns skäl att anta att bolagets eget
kapital understiger hälften av aktiekapi-

talet. Efter beslut om konkurs eller likvidation upphör medansvarsperioden för skulder
som uppkommer därefter. Bland praktiker
och även i litteraturen har det ansetts att så
även är fallet efter ett beslut om företagsrekonstruktion.
Högsta domstolen (HD) har dock i en
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HANS ÖDÉN

dom den 18 december 2018 i mål T 462-18
slagit fast att i en företagsrekonstruktion,
till skillnad från konkurs och likvidation, har
styrelsen kvar sin rättsliga handlingsförmåga.
Bland annat av detta skäl anser HD att medansvarsperioden inte upphör vid ett beslut om
företagsrekonstruktion.
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