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Sammanfattning 
Uppsatsen behandlar bankernas bristtäckningsansvar vid otillåtna 
vinstutbetalningar. Rättsläget har under många år varit osäkert och omtvistat 
men genom NJA 1997 s. 418 skedde ett klarläggande. Intresset att 
upprätthålla kapitalskyddet ställdes mot hänsynen till omsättningens 
säkerhet och det praktiska ekonomiska livet.  
 
Med öppen vinstutbetalning menas att utbetalningen till aktieägare 
betecknas såsom utdelning och redovisas öppet i bolagets räkenskaper 
såsom vinstutdelning. Förtäckta vinstutbetalningar regleras inte 
uttryckligen i ABL men utbetalningsförbudsregeln har genom rättpraxis 
givits tillämplighet på dylika transaktioner. En förtäckt vinstutbetalning kan 
sägas vara en ”de facto”-överföring av vinst eller en affärshändelse som 
medför att bolaget går miste om en vinst. Transaktionen innehåller någon 
form av vederlagsfrihet. Ett bolag måste dock ha möjlighet att göra en dålig 
affär.  
 
Även om det kan konstateras att det har skett en förtäckt vinstutbetalning, 
behöver inte denna för den skull vara olovlig, då formföreskrifterna i 12 
kap. ABL är dispositiva. Har borgenärsskyddsreglerna, såsom 
vinstutbetalningsförbudet i 12 kap. 2 § ABL, trätts förnär är dock 
vinstutbetalningen att betrakta som olovlig. Sker utbetalning till aktieägare 
skall mottagaren återbära vad han har uppburit. Om utbetalningen har skett i 
form av vinstutdelning, är dock mottagaren återbäringsskyldig endast om 
bolaget visar att aktieägaren insåg eller bort inse att utbetalningen stred mot 
ABL. För brist som uppkommer vid återbäringen är styrelseledamöter, 
verkställande direktör, revisorer och aktieägare som medverkat till beslutet 
om utbetalningen eller verkställande därav eller upprättande eller 
fastställande av en till grund för beslutet liggande oriktig balansräkning 
solidariskt ansvariga. I subjektivt hänseende är kravet det samma som i 12 
kap. 5 § 1 st. ABL dvs. uppsåt eller oaktsamhet för styrelseledamot, 
verkställande direktör, revisor och likvidator samt grov oaktsamhet för 
aktieägare. 12 kap. 5 § ABL är direkt tillämplig på öppna vinstutbetalningar 
och analogt tillämplig på förtäckta vinstutbetalningar. 12 kap. 5 § ABL är 
direkt tillämplig på alla otillåtna vinstutbetalningar till aktieägare och 
analogt tillämplig på motsvarande utbetalningar till andra än aktieägare. 
Godtrosregeln är tillämplig vid alla typer av otillåtna öppna 
vinstutbetalningar. Det är oklart huruvida godtrosregeln är tillämplig på 
tillåtna såväl som otillåtna förtäckta vinstutbetalningar. Bolaget har 
bevisbördan för att betalningsmottagaren varit i ond tro. 
 
Om en bank framstår som klart bestämmande i bolaget, utan att för den 
skull inneha en formell position, bör banken jämställas med en person i 
organställning. Om en bank medverkar till en olovlig vinstutbetalning som 
företas i strid med intresse som skall skyddas av reglerna i 12 kap. ABL 
skall banken även kunna bli skyldig att ersätta bristen. Att banken erhållit 
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något av det som utbetalats är inget krav för att banken skall anses vara 
medverkansansvarig. Förhållandet torde inte omfatta sedvanliga 
betalningsförmedlingar som en bank utför, om den olovliga 
vinstutbetalningen ej kommer banken till del. Om en banks medverkan 
väsentligen består av att den mottager något från någon som är 
återbäringsskyldig och som härrör från en olovlig vinstutbetalning skall 
banken även kunna göras bristtäckningsansvarig för detta. Härvid spelar det 
ingen roll om det rör sig om en gåva eller en betalning av en skuld. Uppsåt 
fordras för att banken skall kunna göras bristtäckningsansvarig i ovan 
situationer.  
 
Aktiebolagskommittén har i betänkanden år 1997 och 2001 behandlat 
ABL:s regler beträffande bristtäckningsansvar. Dessa ligger till grund för 
den lagrådsremiss som regeringen den 6 maj 2004 överlämnade till lagrådet. 
En ny aktiebolagslag planeras träda ikraft den 1 januari 2006. Kommittén 
introducerade begreppet värdeöverföring att ersätta begreppet utbetalning. 
Kommittén föreslog att kapitalskyddsreglerna i ABL ska omfatta alla former 
av värdeöverföringar från bolaget till aktieägare eller annan. Kommittén 
föreslog vidare att gällande praxis beträffande återbärings- och 
bristtäckningsansvar kodifieras men att bristtäckningsansvar för annan 
dessutom bör kunna komma ifråga även vid grov oaktsamhet. Regeringen 
föreslår dock, tvärt emot kommitténs förslag, att andra personer endast skall 
kunna göras bristtäckningsansvariga vid uppsåt. 
 
Vad kan då ligga bakom denna vändning? Att ett fullgott skydd för statens 
skattefordringar redan finns genom reglerna om säljarens ansvar för 
skatteskulder vid skalbolagsaffärer kan vara en anledning till att staten inte 
driver frågan om ett liknande borgenärsskydd för övriga borgenärer. Även 
Svenska fondhandlareföreningens och Svenska bankföreningens 
invändningar mot en utvidgat ansvar kan ha fått spela en avgörande roll. 
 
Genom att utkräva bristtäckningsansvar först vid uppsåt signaleras till 
bankerna att dylikt ansvar i praktiken inte existerar. Grov oaktsamhet brukar 
normalt sett inte innefatta något krav på undersökningsplikt och 
oaktsamheten måste vara av mycket allvarligt slag för att den skall kunna 
betecknas som grov. Vanligen är det fråga om ett handlande som ligger på 
gränsen till uppsåtligt förfarande, dvs. som vittnar om en betydande 
hänsynslöshet eller nonchalans och som medför en avsevärd risk för skada. 
Det ter sig svårt att motivera varför grovt oaktsam medverkan till 
utbetalning även i framtiden bör skyddas av rättsordningen. 
 
Min sammantagna slutsats är den att övervägande skäl talar för att regeln 
om bristäckningsansvaret för annan i den nya aktiebolagslagen, bör 
formuleras så att ansvaret kan göras gällande redan vid grov oaktsamhet. 
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1 Inledning 

1.1 Ämne 

I samband med bolagskonkurser uppdagas ibland att tillgångar försvunnit ur 
konkursbolagen. Ofta har så skett i strid med kapitalskyddsreglerna i ABL. 
Återbäringskrav i enlighet med 12 kap. 5 § 1 st. ABL är i praktiken ofta 
verkanslösa. Av intresse blir då det sekundära bristtäckningsansvaret.  
 
Reglerna om vinstutdelning i aktiebolag kan sägas höra till de mest 
komplicerade inom aktiebolagsrätten.1 Följande situation karaktäriserar 
problemet: ”Ett aktiebolag verkställer en utbetalning. Denna redovisas som 
en vinstutdelning, koncernbidrag, lån, etc. Alternativt ställer aktiebolaget ut 
säkerhet till förmån för annan fysisk eller juridisk person (tredjemanspant). 
Under antagandet att den verkställda utbetalningen skall rättsligt 
kvalificeras som en olovlig vinstutdelning, i beaktande av att utbetalningen 
utgör ett intrång i bolagets bundna kapital, utlöses bl.a. 
sanktionsbestämmelserna i ABL 12:5 om återbärings- respektive 
bristtäckningsansvar.”2 Dessa riktar sig enligt sin lydelse mot aktieägare och 
personer i organställning. I sammanhanget finns ofta även en bank, 
fondkommissionärsfirma eller annat kreditmarknadsbolag, mer eller mindre 
djupt engagerad i de transaktioner som konstituerar den olovliga 
vinstutdelningen eller användningen av de olovligt utdelade medlen. Den 
centrala frågan som då aktualiseras är huruvida denna tredje part, direkt, 
indirekt eller analogivis, kan göras återbärings- respektive 
bristtäckningsansvarig för den otillåtna vinstutbetalningen.   
 
I Sverige finns fyra stora bankgrupper3 som tillsammans tillgodoser 80-85 
% av det svenska samhällets behov av bastjänster.4 Bankerna intar som 
företag en särställning i samhället. Staten tillhandahåller vissa förmåner i 
form av finansiella garantier och en begränsning av antalet aktörer på 
marknaden. Parallellt utövar staten särskild tillsyn över dessa aktörer. 
Samhället är beroende av stabilitet inom bankväsendet. Bankerna är 
sammanlänkande med varandra genom det finansiella systemet. Banker 
präglas ofta av kortsiktig inlåning och långsiktig utlåning. Den s.k. 
systemrisken5 måste kontrolleras. Samtidigt som bankerna skall bidra till 
                                                 
1 Nerep, Erik; ”Aktiebolagsrättslig analys. Ett tvärsnitt av nyckelfrågor”, Stockholm 2003 
s. 373. 
2 Nerep, Erik; ”Analogitillämpning av ABL 12:5 i ljuset av två avgöranden i Högsta 
domstolen”, i Rättsvetenskapliga studier tillägnade minnet av Knut Rodhe, Stockholm, 
1999 s. 251 f. 
3 De fyra är Nordea, SEB, Föreningssparbanken och Handelsbanken. 
4 Fernkvist, Jan; ”Bankernas samhällsansvar – Ett rättsligt perspektiv”, i JT 2002/03 s. 280. 
Med bastjänster avses betalningssystem, resursallokering och riskhantering. 
5 Systemrisken kan definieras som följer: Om en bank får ekonomiska problem kan detta 
snabbt sprida sig vidare i banksystemet och på så sätt underminera även andra banker; 
systemet sätt i gungning och förtroende sviktar. Insättare försöker då ta ut sina pengar från 
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stabiliteten i tillhandahållna bastjänster under rimliga förutsättningar, måste 
även bankerna ges möjligheter att realisera ett vinstintresse för sina 
aktieägare.  Intressant i sammanhanget är frågan om vilket ansvar en bank 
har i samhället och hur detta ansvar skall ställas mot det egna vinstintresset. 
 
Frågan om bristtäckningsansvarets gränser har varit mycket 
uppmärksammad i praktiska sammanhang såväl som inom rättsvetenskapen. 
Samma sak gäller frågan om vilka som omfattas av kapitalskyddsreglerna i 
ABL, samt i vilken utsträckning analogislut i enlighet med reglerna kan 
göras. Lag och förarbeten har inte bidragit till att skapa klarhet. Rättsläget 
har under många år varit osäkert och omtvistat men genom NJA 1997 s. 418 
har ett klarläggande skett. Detta avgörande har dock kritiserats på en del 
punkter. En av dessa punkter gäller vilka krav som skall ställas för att en 
bank, genom analog tillämpning av 12 kap. 5 § ABL, skall kunna göras 
ansvarig att täcka bristen vid en olovlig vinstutbetalning. Domstolen krävde 
i rättsfallet att konkursboet bevisade bankens uppsåtliga agerande och lade 
bevisbördan för detta helt på konkursboet. Intresset att upprätthålla 
kapitalskyddet ställdes mot hänsyn till omsättningens säkerhet och det 
praktiska ekonomiska livet, där det senare, i det aktuella fallet, ansågs väga 
tyngre. HD ansåg sig inte, med beaktande av gällande aktiebolagslag, kunna 
sätta gränsen lägre utan överlät istället den frågan till den då arbetande 
Aktiebolagskommittén. 
 
År 1997 överlämnade Aktiebolagskommittén delbetänkandet Vinstutdelning 
i aktiebolag där frågan om bristtäckningsansvar behandlades. I januari 2001 
överlämnade Aktiebolagskommittén slutbetänkandet Ny aktiebolagslag. 
Utredningens förslag har beträffande reglerna om vinstutdelning, ännu ej 
blivit föremål för lagstiftning. I februari 2004 presenterade dock 
Justitiedepartementet en Promemoria med utkast till lagrådsremiss om ny 
aktiebolagslag, vilken låg till grund för regeringens beslut om lagrådsremiss 
den 6 maj 2004. Remissen är lottad på avdelning två (Karl-Ingvar 
Rundqvist, Torgny Håstad och Göran Schäder) och något svar förväntas 
enligt uppgift inte förrän efter sommaren. Regeringen planerar för en 
proposition till hösten. Lagen föreslås träda ikraft den 1 januari 2006. 
Aktiebolagskommitténs slutbetänkande och regeringens förslag skiljer sig 
på avgörande punkter beträffande hur och i vilken utsträckning 
bristtäckningsansvaret skall regleras. Starka intressen med olika fokus på 
omsättningsskyddet och kapitalskyddet i aktiebolag står mot varandra. 
Frågan är i sig komplicerad att överblicka vilket tydligt framgår av 
doktrinens olika försök till att finna en väl avvägd lösning.  
 
 

                                                                                                                            
bankerna och gungningen i systemet tilltar. (Cranston, Ross; ”Principles of banking law”, 
2nd ed., Oxford 2002 s. 66 f.)  
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1.2 Frågeställningar 

Hur ser bankernas bristtäckningsansvar ut vid otillåtna vinstutbetalningar? 
Är den nu gällande avvägningen mellan kapitalskyddsreglerna och skyddet 
för omsättningen lämplig? Medför det förslag till ny aktiebolagslag som nu 
är under bearbetning en väl avvägd förändring av bankernas 
bristtäckningsansvar? 
  
  

1.3 Avgränsning 

De olika situationer då kapitalskyddsreglerna kan bli föremål för prövning 
är flera. Jag har därför valt att fokusera på principerna kring vinstutbetalning 
samt återbärings- respektive bristtäckningsansvar framför en redogörelse för 
varje enskild typ av situation där dessa principer kan komma ifråga. 
Uppsatsen avser inte att behandla låneförbudet i 12 kap. 7 § ABL, regler om 
förvärv av egna aktier eller reglerna om utskiftning vid likvidation. Det är 
dock ofrånkomligt att stundom beröra dessa. Uppsatsen behandlar inte de 
skattemässiga aspekterna i vinstutdelningsproblematiken även om de är nog 
så intressanta vid en analys av avsikten bakom ageranden i vissa situationer. 
Det rättsekonomiska perspektivet samt en utförligare beskrivning av 
bankerna som institutioner har av utrymmesskäl uteslutits. Vad gäller 
bristtäckningsansvar, i den avslutande analysen, har arbetet avgränsats till 
att endast omfatta banker. Slutsatserna kan dock i många fall appliceras på 
fondkommissionärsfirmor och andra kreditmarknadsbolag. 
 
 

1.4 Metod och material  

Utgångsläge för uppsatsens bearbetning av valda frågeställningar har varit 
en traditionell rättsdogmatisk metod. Aktiebolagslagen och dess tillämpning 
och funktion i praktiken kräver en omfattande deskriptiv bearbetning och 
strukturering de lege lata. Sedvanliga rättskällor d.v.s. lagar, förarbeten, 
rättspraxis och doktrin har undersökts. En analys av bankernas 
bristtäckningsansvar har genomförts med beaktande av det förslag till 
förändringar som nu är under behandling. I den avslutande analysen 
presenteras ett förslag till bristtäckningsansvar för banker de lege ferenda.  
 
Då frågeställningen har en stark praktisk funktion som ofta blir föremål för 
prövning i konkursutredningar har kontakt tagits med erfarna praktiker. En 
värdering av bankernas funktion i samhället som semioffentlig aktör har 
gjorts. 
 
Inom doktrinen har det skrivits en hel del kring kapitalskyddsreglerna i 
aktiebolag. År 1994-95 publicerade Erik Nerep och Jan Andersson varsitt 
omfattande verk om kapitalskyddet i aktiebolag. Centralt på området är även 
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Stefan Lindskogs kommentar till 12 kapitlet ABL från 1995. Härutöver har 
bl.a. Göran Grosskopf behandlat frågorna kring kapitalskyddet och 
bristtäckningsansvar. Reglerna har även i stor utsträckning diskuterats i 
juridiska tidskrifter. Förutom ovanstående personer har även bl.a. Jan 
Kleineman uttalat sig om kapitalskyddsreglerna.  
 
Aktiebolagskommittén delbetänkande Vinstutdelning i aktiebolag (SOU 
1997:168) och slutbetänkande Ny aktiebolagslag (SOU 2001:1) har varit 
föremål för beredning vid justitiedepartementet. Ett utkast till lagrådsremiss 
presenterades i februari 2004 med en efterföljande lagrådsremiss i maj 2004. 
Dessa är betydelsefulla för en diskussion de lege ferenda.    
 
 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är indelad i två huvuddelar; den första i huvudsak deskriptiv och 
den andra mer analyserande. För att till fullo kunna ta ställning till frågan 
om bankernas bristtäckningsansvar måste viss kunskap om aktiebolag och 
om grundläggande aktiebolagsrättsliga principer hållas i minnet. Dessa 
aktiebolagsrättsliga karaktäristika redogörs översiktligt för i kapitel 2. 
Därefter följer en beskrivning av vinstutbetalningens gränser i kapitel 3 
med en fördjupad belysning av öppna respektive förtäckta 
vinstutbetalningar samt reglerna om återbärings- och bristtäckningsansvar. I 
kapitel 4 presenteras sedan berörda delar av förslaget till ny aktiebolagslag 
och de avvägningar som där gjorts.     
 
Den andra delen består av kapitel 5 med en avslutande analys och 
diskussion de lege ferenda kring avvägningen mellan kapitalskyddsregler 
och skyddet för omsättningen i gällande rätt och i det förslag till ny 
aktiebolagslag som nu är under bearbetning. 
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2 Aktiebolagets karaktäristika 
Detta kapitel syftar till att ge läsaren en översiktlig bild av aktiebolaget som 
företagsform och dess grundläggande karaktäristika. Här presenteras 
inledningsvis de ändamål, skyddsintressen och intressekonflikter som är 
typiska för aktiebolaget. Därefter följer en beskrivning av de mest 
grundläggande principerna i ABL, vilka syftar till att balansera dessa 
intressen och konflikter.  
 
 

2.1 Ändamål, skyddsintressen och 
intressekonflikter 

Aktiebolagets övergripande ändamål som företagsform kan sägas vara att 
underlätta näringsverksamhet, främja förmågan att attrahera riskvilligt 
kapital samt gagna omsättningen av varor och tjänster.6 Huvudsyftet med 
aktiebolagsformen kan utifrån ett rent aktieägareperspektiv definieras som 
att ”skapa ett effektivt fungerande system genom vilket investerarnas 
sparmål kan göras förenliga med företagsledningens skicklighet att sköta 
företaget”7.  
 
ABL innehåller både tvingande och dispositiva regler. Generellt kan sägas 
att de tvingande reglerna gäller oavsett vad som överenskommits mellan 
parterna.8 De dispositiva reglernas tillämplighet kan däremot bestämmas av 
parterna. Endast i det fall då de dispositiva reglerna inte ersatts eller avtalats 
bort träder dessa in och fyller ut vad som överenskommits.  
 
Vinstutdelningsreglerna kan indelas i formella regler, som man med 
samtliga aktieägares samtycke kan bryta mot och materiellt tvingande 
regler, vilka ej kan brytas mot trots samtliga aktieägares samtycke. De 
formella reglerna är minoritetsskyddsregler och de materiellt tvingande 
reglerna är borgenärsskyddsregler. Reglerna om inbetalning av aktiekapital 
och skydd av detta aktiekapital syftar till att säkra borgenärernas rätt.9  
 
De tre huvudsakliga intressegrupperna som kan identifieras i aktiebolag är 
aktieägare, ledning samt borgenärer. Mellan dessa grupper kan främst 
följande tre intressekonflikter konstateras: 
 

                                                 
6 Andersson, Jan; ”Om vinstutdelning från aktiebolag – en studie av aktiebolagsrättsliga 
skyddsregler”, Uppsala 1995 s. 128 ff. 
7 Macey, Jonathan R.; ”Svensk aktiebolagsrätt i omvandling – en rättsekonomisk analys”, 
Stockholm 1993 s. 12. 
8 Frågan ställs vanligtvis först på sin spets om parterna är oense. I annat fall kan parterna 
åsidosätta tvingande regler. Parterna kan givetvis inte åsidosätta tredje mans rätt enligt 
tvingande regler. 
9 Prop. 1975:103 Förslag till ny aktiebolagslag s. 73. 
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  intressekonflikten mellan aktieägare och ledning,  
  intressekonflikten mellan majoritet och minoritet av aktieägare, samt  
  intressekonflikten mellan aktieägare och borgenärer.  

 
I mindre bolag är aktieägare och bolagsledning ofta samma personer. 
Konflikter mellan aktieägare och ledning eller mellan aktieägare uppstår av 
naturliga skäl inte då. Det senare förutsätter givetvis att det inte finns flera 
aktieägare i bolaget. I mindre bolag är det även vanligt att borgenärerna 
(ofta banker och kreditinstitut) kräver borgensåtaganden från aktieägarna. 
På så sätt utsträcks ansvaret för aktieägarna, från begränsat ansvar 
uppgående till investerat kapital, till att även omfatta bolagets lån, i den 
utsträckningen dessa omfattas av borgensåtagandet. Långivarna får på så vis 
bättre kontroll över sitt kapital och därmed risken, då moral hazard10 
minimeras. 
 
 

2.2 Aktiebolagets egenskaper 

Ekonomiska aktiviteter kan bedrivas genom olika rörelseformer t.ex. enskild 
firma, handelsbolag samt privata eller publika aktiebolag. Långivare äger i 
samtliga av dessa företagsformer ett begränsat ansvar medan ägares ansvar 
varierar mellan fullt och begränsat. Även rörelseformernas 
rättspersonligheter varierar. Följande egenskaper är karaktäriserande för 
aktiebolaget: 11

 
  Begränsat personligt ansvar för aktieägarna,  
  rättspersonlighet,  
  likhetsprincipen,  
  verksamhetens mål är vinst,  
  fri överlåtbarhet av aktier,  
  majoritetsprincipen, 
  utbetalningsförbudet, 
  skyddet för det bundna kapitalet, 
  försiktighetsregeln, samt 
  generalklausulerna. 

 
Aktiebolaget kan närmast liknas vid ett standardkontrakt.12 ABL innehåller 
en mängd olika regler som styr aktiebolagen. Dessa är till karaktären 
allmänt hållna och skulle sannolikt införas på frivillig basis även om de inte 
var lagstadgade. En annan aspekt på aktiebolagslagens regler är att det kan 

                                                 
10 Moral hazard kan i sammanhanget definieras som opportunistiskt agerande från 
aktieägare när ansvar för bolagets skulder är begränsat till det av aktieägaren i bolaget 
investerade kapitalet. (Dahlman, Christian m.fl.; ”Rättsekonomi En introduktion”, Lund, 
2002 s. 188.) 
11 Bergström, Clas, Samuelsson, Per: ”Aktiebolagets grundproblem.” 2:a uppl., Stockholm 
2001 s. 61. 
12 Bergström & Samuelsson s. 60. 
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vara svårt att förutse alla de situationer som kan inträffa under ett 
aktiebolags levnad. Genom att utgå från dessa allmänna regler kan 
instiftarna av aktiebolaget, i det enskilda fallet, inrikta sig mot att konstruera 
lämpliga regler för sitt bolags specifika situation. Sådana regler tas ofta upp 
i bolagsordningen. 
 

2.2.1 Begränsat ansvar för aktieägarna 

Huvudregeln är att delägarna i aktiebolag inte personligen ansvarar för 
bolagets förpliktelser.13 ”Begränsat personligt ansvar för aktieägarna är utan 
tvekan ett av de mest framträdande dragen hos associationsformen.”14 Med 
begränsat personligt ansvar avses att ansvaret begränsar sig till det kapital 
som delägarna investerat i bolaget.15 Ansvarfriheten är dock inte 
undantagslös. I samband med bildandet av ett bolag är delägarna ansvariga 
för åtgärder som vidtas innan bolaget registrerats hos PRV.16 Även 
bolagsorganen styrelse och VD kan åläggas ansvar för bolagets skulder om 
reglerna beträffande likvidation inte iakttas.  
 
I vissa fall kan även ansvarsgenombrott komma ifråga. Kriterierna för att 
ansvarsgenombrott skall anses föreligga är inte reglerade i lagen utan har 
utvecklats i rättspraxis. Där intar NJA 1947 s. 647 en särställning.17 
Ansvarsgenombrottsinstitutet har i debatten kring dess omfattning ställts 
mot skyddet för ofrivilliga borgenärer.18

 

2.2.2 Rättspersonlighet 

Varje fysisk person är ett rättssubjekt. Även aktiebolag är rättssubjekt vilket 
de blir genom registrering efter att de bildats. Aktiebolag blir genom 
registrering en egen juridisk person och är ”i förmögenhetsrättsligt avseende 
principiellt likställd med enskilda >>fysiska>> personer och kan ha sina 
egna tillgångar och sina egna skulder”19. Dessa har rättigheter och rätt att 
ikläda sig skyldigheter. ”[E]n juridisk person är ett komplex av rättigheter 
och skyldigheter som kan hanteras av rättsordningen”20. Aktiebolaget som 
en juridisk person skapar stabilitet, inte minst då de i teorin har en obestämd 
livslängd. 
 

                                                 
13 1 kap. 1 § 1 st. ABL. 
14 Bergström & Samuelsson s. 62. 
15 Aktiekapitalet går som oftast förlorat vid en eventuell konkurs. 
16 Se 2 kap. ABL och då särskilt 2 kap. 9 § ABL. 
17 Övriga rättsfall av särskilt intresse är NJA 1975 s. 45, NJA 1982 s. 244 samt NJA 1992 s. 
375. 
18 Staten är ett exempel på en ofrivillig borgenär. 
19 Johansson, Svante; Nials svensk associationsrätt i huvuddrag. 8 uppl. Stockholm 2001 s. 
69. 
20 Bergström & Samuelsson s. 68. 
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2.2.3 Likhetsprincipen 

Av 3 kap. 1 § st. ABL framgår huvudregeln att alla aktier har lika rätt i 
bolaget. ”Likhetsprincipen skall vid vinstutdelning förstås som att varje 
aktieägare proportionellt med aktieinnehavet är berättigad till ett lika stort 
belopp utdelning som varje annan aktieägare (lika för varje aktie av samma 
klass).”21 Likhetsprincipen måste respekteras oavsett om utdelning sker 
genom öppen eller förtäckt vinstutdelning.  
 

2.2.4 Generalklausulerna 

Av 8 kap. 34 § 1 st. ABL framgår att varken styrelsen eller någon behörig 
ställföreträdare för bolaget får företa en rättshandling eller någon annan 
åtgärd som kan ge otillbörlig fördel åt en aktieägare eller någon nackdel för 
bolaget eller någon annan aktieägare. 
 
9 kap. 37 § ABL stadgar att bolagsstämman inte får fatta beslut som kan ge 
en otillbörlig fördel åt en aktieägare eller någon för bolaget eller någon 
annan aktieägare. 
 
I doktrinen tvistas det om 8 kap. 34 § 1 st. ABL och 9 kap. 37 § ABL ger 
uttryck åt likhetsprincipen eller endast innefattar ”element” av 
likhetsprincipen.22 Den senare linjens förespråkare brukar benämna dessa 
paragrafer generalklausulerna. Jan Andersson förefaller anse att 
generalklausulerna skall ses som ett komplement till likhetsprincipen, då 
likhetsprincipen inte i alla avseenden bereder aktieägarna tillräckligt 
skydd.23 Detta verkar även vara Erik Nereps åsikt. Generalklausulernas 
tillämpningsområde är, utöver det minoritetsskydd som likhetsgrundsatsen i 
snäv mening erbjuder, tämligen begränsat.24  
 

2.2.5 Verksamhetens mål är vinst 

”ABL bygger på idén att aktieägarna satsar ett visst belopp i associationen i 
utbyte mot inflytande i bolaget och avkastning på det satsade kapitalet.”25 
Av 12 kap. 1 § 3 st. ABL framgår att ”[o]m bolagets verksamhet helt eller 
delvis skall ha ett annat syfte än att bereda vinst åt aktieägarna, skall 
bolagsordningen innehålla bestämmelse om användning av vinst och 
behållna tillgångar vid bolagets likvidation”26.27 Motsatsvis kan av detta 

                                                 
21 Andersson, Jan; ”Kapitalskyddet i aktiebolag. En lärobok.”, 3:e uppl., Stockholm 2000 s. 
14. 
22 Jmf. Posselius, Elisabet, Grosskopf, Göran, Gometz, Ulf, Huldén, Lennart; ”Skyddet för 
aktiebolagets egna kapital.”, 4:e reviderade uppl., Stockholm 2000 s. 26 och Andersson II 
s. 63 m. hänv.  
23 Andersson I s. 253. 
24 Nerep II s. 288. 
25 Andersson I s. 308. 
26 12 kap. 1 § 3 st. ABL. 
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utläsas att ett aktiebolags verksamhetsmål normalt är att bereda aktieägarna 
vinst och då maximal vinst. Rolf Dotevall har konstaterat att så varit 
utgångspunkten ända sedan 1848 års aktiebolagslag.28 Lagstiftningen är i 
princip helt konstruerat kring vinstmaximeringssyftet.29 Johan 
Hagströmmers beskrivning från 1872 av hur detta verksamhetsmål bör 
betraktas är giltig än idag. ”Denna vinst skall icke år från år af bolaget 
samlas för att först vid dess upplösning fördelas, utan föreningen afser att 
tid efter annan lemna delegarne afkastning å deras i bolaget insatta 
kapital.”30 Avkastningen är bolagets motprestation för att det fått nyttja och 
riskera aktieägarens satsade kapital.31   
 

2.2.6 Fri överlåtbarhet av aktier 

Huvudregeln är att aktier fritt kan överlåtas och förvärvas.32 Denna regel 
kan dock med en sk. hembudsklausul inskränkas genom förbehåll i 
bolagsordning om att övriga aktieägare skall ha rätt att lösa aktie istället för 
att denna övergår till ny ägare.33 Aktieägare kan även genom sk. 
konsortialavtal komma överens om vilka regler som skall gälla vid 
överlåtelse av aktier. Ett sådant avtal kan dock inte göras gällande mot 
bolaget. Regeln om fri överlåtelse av aktier har givetvis störst betydelse i 
bolag där aktien är noterad. Fri överlåtelse av aktier hade sannolikt inte varit 
praktisk genomförbar om inte ansvaret för aktieägarna var begränsat till 
insatsen.34 Undersökningskostnaderna för att ta reda på hur det stod till i ett 
bolag skulle då vara enorma. Dessa kostnader skulle dock vara nödvändiga 
för att beräkna risken som skulle vara förenad med aktieköpet.    
 

2.2.7 Majoritetsprincipen 

”Bolagsstämman är det överordnade bolagsorganet och samtidigt ett forum 
för samverkan mellan aktieägare.”35 För att aktieägarna ska kunna samverka 
på ett sunt och effektivt sätt krävs beslutsformer som medför att en 

                                                                                                                            
27 I samband med t.ex. villkorade aktieägartillskott kan det bli aktuellt med att i 
bolagsrodningen införa en föreskrift om att tillskottsgivaren ska erhålla återbetalning i 
första hand genom vinstutdelning eller i andra hand genom del i återstående medel vid 
bolagets likvidation. En sådan föreskrift bör dock kompletteras med ett avtal med 
aktieägarna då aktiebolagslagen inte hindrar bolagsstämman från att i ett senare skede ta 
bort den aktuella föreskriften. Att hålla i minnet är att föreskriften i bolagsordningen inte 
kan åsidosätta kapitalskyddsreglerna i 12 kap. 2 § ABL. ( Lindskog, Stefan; 
“Aktiebolagslagen. 12:e och 13:e kap. Kapitalskydd och likvidation”, Stockholm 1995 s. 
31ff.)  
28 Dotevall, Rolf; ”Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör”, 
Stockholm 1989 s. 404. 
29 Bergström & Samuelsson s. 72. 
30 Hagströmmer, Johan; ”Om aktiebolag”, Uppsala 1872 s. 254. 
31 Andersson I s. 308. 
32 3 kap. 2 § ABL.  
33 3 kap. 3 § ABL. 
34 Bergström & Samuelsson s. 62.  
35 Bergström & Samuelsson s. 77.  
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aktieägare inte får större inflytande än vad som motsvarar hans andel. 
Majoritetsprincipen är således att förorda framför konsensusprincipen. 
Beslutsreglerna för bolagsstämman är i aktiebolagslagen uppbyggda kring 
en majoritetsprincip. Huvudprincipen vid beslut på bolagsstämman är att 
den mening gäller som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid 
lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.36    
 

2.2.8 Utbetalningsförbudet 

12 kap. 1 § 1 st. ABL lyder: 
 
”Utbetalning till aktieägarna av bolagets medel får ske endast enligt 
bestämmelserna i denna lag om vinstutdelning, förvärv av egna aktier, 
utbetalning vid nedsättning av aktiekapitalet, reservfonden eller 
överkursfonden och utskiftning vid bolagets likvidation.”  
  
Regeln drar upp de allmänna gränserna för utbetalningar till aktieägare. För 
vinstutbetalning finns ett antal formella regler kring beslutsordning och 
beloppsbegränsning uppställda. Utbetalningsbegreppet fick en allmänt 
utbredd definition genom Erik Danielssons avhandling Aktiekapitalet 
1952.37 Utbetalningsförbudet kom då till uttryck i 73 § 1 mom. 1944 års 
ABL. ”Förbudet avser utbetalning av annat än vinst enligt fastställd 
balansräkning för sista räkenskapsåret”38 med undantag för aktiekapitalets 
nedsättning. Ur ett språkligt perspektiv verkar förbudet ”innebära ett förbud 
mot utbetalningar som inte står i fullständig överensstämmelse med ABL:s 
bestämmelser”39. Utbetalning, i utbetalningsförbudets mening, definieras av 
Erik Nerep som ”all överföring av egendom från bolaget till dess ägare”40 
samt ”[a]lla affärshändelser (eller transaktioner) som innebär en minskning 
av bolagets tillgångar, eller ökning av dess skulder, till förmån för 
aktieägare eller andra”41. Då Nerep hänvisar till aktieägare eller andra i sin 
definition antar jag att andra syftar till att träffa utbetalningar som endast 
indirekt kommer aktieägare till godo.   
 

2.2.9 Skyddet för det bundna kapitalet 

Ett aktiebolags egna kapital skall delas upp i fritt- respektive bundet eget 
kapital eller ansamlad förlust. Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust 
skall fria fonder, balanserad vinst eller förlust samt vinst eller förlust för 
räkenskapsåret tas upp. Under bundet eget kapital skall aktiekapital, 
överkursfond, uppskrivningsfond och reservfond tas upp.42   
                                                 
36 9 kap. 28 § ABL. För undantag och särskilda regler; se 9 kap. 28-33 §§ ABL med 
hänvisningar. 
37 Nerep II s. 374. 
38 Danielsson, Erik; ”Aktiekapitalet”, Lund 1952 s. 205.  
39 Andersson II s. 13.  
40 Nerep II s. 374. 
41 Nerep II s. 374. 
42 5 kap. 14 § 1 st. ÅRL. 
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Öppen vinstutdelning till aktieägarna får inte överstiga vad som i fastställd 
balansräkning för det senaste räkenskapsåret beräknas som summan av 
nettovinst, balanserad vinst och fria fonder med avdrag för redovisad förlust 
och avsättning till bundet eget kapital. Vinstutdelningen får heller inte stå i 
strid med god affärssed.43 Tillhör bolaget en koncern måste även 
koncernbalansräkningen beaktas.  
 

2.2.10 Försiktighetsregeln 

Av 12 kap. 2 § 2 st. ABL framgår att vinstutdelning inte får ske med så stort 
belopp att utdelningen med hänsyn till bolagets eller koncernens 
konsolideringsbehov, likviditet eller ställning i övrigt står i strid med god 
affärssed. Detta är, tillsammans med principen om skyddet för det bundna 
egna kapitalet, den viktigaste borgenärsskyddsregeln. Dess största betydelse 
är sannolikt dess preventiva effekt.44 Försiktighetsregeln har dock kritiserats 
för sin oprecisa utformning då den är uppbyggd kring begreppet ”god 
affärssed”. Svårigheten ligger i att definiera detta begrepp.45 ”Bolagets 
konsolidering torde få bedömas dels med beaktande av den öppna 
konsolideringen, dels med beaktande av befintliga dolda reserver. Av 
betydelse är vidare bolagets verksamhet, aktieägarnas 
utdelningsförväntningar jämte bolagets framtida kapitalbehov.”46 Vid 
bedömning huruvida bolagets likviditet kan komma att påverkas bör 
beräkning ske för den period som bolagets ställning kan tänkas påverkas av 
vinstutdelningen. Vid värderingen av bolagets ställning i övrigt bör sådant 
beaktas som inträffat efter räkenskapsårets utgång. Som exempel kan 
nämnas att bolaget förlorat en stor och viktig kund och att denna händelse, 
på ett markant sätt, kan komma att påverka bolagets framtida resultat 
negativt. Regeln måste trots allt anses utgöra ett viktigt och nödvändigt 
skydd för borgenärerna. Att hålla i minnet är att försiktighetsprincipen, 
förutom till styrelse och verkställande direktör, även riktar sig till bolagets 
aktieägare. 

                                                 
43 12 kap. 2 § 1 st. ABL 
44 Posselius m.fl. s. 29. 
45 Andersson I s. 204 ff. 
46 Posselius m.fl. s. 29. 
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3 Vinstubetalningens gränser 
I detta kapitel presenteras gällande rätt beträffande vinstutbetalningar. 
Inledningsvis beskrivs skillnaden mellan öppna och förtäckta 
vinstutbetalningar, vilka krav som skall vara för handen för att det skall 
anses föreligga en vinstutbetalning och i vilka fall en vinstutbetalning är att 
betrakta som olovlig. Avslutningsvis redogörs för reglerna kring återbäring 
respektive bristtäckning av en vinstutbetalning. I samband med detta 
refereras särskilt NJA 1997 s. 418 – SÖMÅ-fallet – då detta är av central 
betydelse för bestämmande av omfattningen av bankernas 
bristtäckningsansvar.    
 
 

3.1 Öppen vinstutbetalning 

Med öppen vinstutbetalning menas att utbetalningen till aktieägare 
betecknas såsom utdelning och redovisas öppet i bolagets räkenskaper 
såsom vinstutdelning.47 Rent praktiskt genomförs den öppna utdelningen 
genom att bolagets verkställande organ eller annan ställföreträdare, för över 
pengar till aktieägarna.48 Den öppna vinstutbetalningen skall föregås av ett 
beslut av stämman49 inom sex månader från utgången av senaste 
räkenskapsåret.50 Bolagsstämman får dock inte besluta om utdelning med 
större belopp än vad styrelsen föreslagit eller godkänt.51 
Revisionsberättelsen, som skall finnas tillgänglig vid bolagsstämman, skall 
innehålla ett uttalande om huruvida bolagsstämman bör besluta om 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen.52 Beslut om utdelning som fattas vid extra 
bolagsstämma, torde bli gällande fastän de ej tillkommit i behörig ordning.53 
Sådana beslut kan emellertid klandras av aktieägare inom tre månader från 
dagen för beslutet.54 Om beslutet om utdelning skulle visa sig stå i strid med 
borgenärsskyddet kan talan väckas senare.55 Beslutet är i ett sådant fall 
ogiltigt. Situationen aktualiseras som regel endast i konkurssammanhang 
och borgenärerna får i allmänhet bevaka denna rätt genom att begära 
bolaget i konkurs.56

 
Det finns inga regler i ABL som behandlar förskottsutbetalning av vinst. Att 
det är storleken på fritt eget kapital, enligt senast fastställd balansräkning, 
                                                 
47 Posselius m.fl. s. 24. 
48 Andersson II s. 77. 
49 12 kap. 3 § ABL. 
50 9 kap. 7 § ABL, ang. fortsatt bolagsstämma, se 9 kap. 9 § 2 st. ABL. 
51 12 kap. 3 § 1 st. ABL. 
52 10 kap. 29 § 1 st. 2 p. ABL.  
53 Posselius m.fl. s. 24. 
54 10 kap. 39 § samt 40 § 1 st. ABL.  
55 10 kap. 40 § 2 st. 1 p. ABL.  
56 Posselius m.fl. s. 25.  
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som avgör vad som är disponibelt för vinstutdelning, medför att vinster som 
uppkommit under löpande räkenskapsår, inte kan bli föremål för utdelning 
förrän tidigast året efter, när vinsten redovisats i fastställd balansräkning. 
Således medför förskottsutbetalning en återbäringsskyldighet för 
mottagaren. Om bolagsstämman i efterhand beslutar om motsvarande 
utdelning upphävs återbetalningsskyldigheten genom sk. läkning. 
 
Även om öppen vinstutbetalning i de flesta fall sker i form av pengar kan 
det även ske genom överföring av sakvärden från bolaget till aktieägarna. 
Värdet av det som överförs bestäms av sakens marknadsvärde. Det kan 
handla om en fastighet eller om aktier m.m. Om bolaget avstår från fordran 
till förmån för aktieägare eller genom att bolaget tar på sig 
betalningsskyldigheten gentemot aktieägaren, kan även detta betecknas som 
öppen vinstutdelning i form av sakvärden. Det senare alternativet innefattar 
i princip en form av anteciperad utdelning och används ofta i samband med 
koncernbidrag.57    
 
Vid lovlighetsprövning enligt i 12 kap. 2 § ABL, gäller det att finna en 
lämplig metod för att bestämma om vinstutbetalningen ligger inom ramen 
för utdelningsbart belopp enligt senast fastställda balansräkning eller ej. 
Under lång tid har det inom doktrinen tvistats om huruvida bruttometoden 
eller nettometoden skall användas.58 Vid den förra används marknadsvärdet 
medan vid den senare, bokfört värde. Frågan har fått sitt avgörande genom 
NJA 1995 s. 742. Där kom HD:s majoritet fram till att nettometoden är 
tillåten att användas vid tillämpningen av 12 kap. 2 § 1 st. ABL. 
Sakutdelning får således ske om bokfört värde kan rymmas inom fritt 
utdelningsbart kapital då borgenärsskyddet här endast avser att skydda det 
bundna kapitalet. ”En väsentlig förutsättning vid en försäljning [eller 
sakutdelning] till bokfört värde i enlighet med netto-metoden, är att bolaget 
har ett intakt bundet eget kapital och en fylld reservfond.”59 En sakutdelning 
i enlighet med borgenärsskyddsregeln i 12 kap. 2 § 1 st. ABL, kan trots 
detta stå i strid med försiktighetsregeln i 12 kap. 2 § 2 st. ABL. Detta om 
utdelningen kan äventyra bolagets ekonomiska ställning och fortbestånd. 
Även likhetsprincipen måste beaktas vid sakutdelning.  
 
Jan Andersson konstaterar en ganska märklig konsekvens av ovan HD-
rättsfall. Egendom som antingen kan eller skall upptas till 0 kr i bolagets 
balansräkning kommer, vid tillämpandet av 12 kap. 2 § 1 st. ABL, även att 
anses ha värdet 0 kr. Vid sidan av försiktighetsregeln i 12 kap. 2 § 2 st. ABL 
kan således bolaget plundras på tillgångar som har ett marknadsmässigt 
värde vida överstigande de bokförda. Exempel på sådana tillgångar kan vara 
inventarier och maskiner, som enligt skattemässiga regler, skrivs av på fem 
år.60 För att försiktighetsregeln i 12 kap. 2 § 2 st. ABL skall anses vara 

                                                 
57 Posselius m.fl. s. 29 f. 
58 För vidare läsning kring detta, se Andersson II s. 51 not 15 med hänvisningar. 
59 Andersson II s. 55. 
60 Andersson II s. 57. 
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beaktad måste en aktieägare dock minst erlägga motsvarande sakens 
marknadsvärde.    
 
 

3.2 Förtäckt vinstutbetalning 

Förtäckt vinstutbetalning regleras inte uttryckligen i ABL men 
utbetalningsförbudsregeln har genom rättpraxis givits tillämplighet på 
dylika transaktioner. Doktrinen på området är omfattande och åsikterna går 
inte sällan isär. Av den anledningen följer här ett urval av olika 
ståndpunkter och förslag på lösningsmetoder. Sammantaget och tillsammans 
med uttalanden från domstolarna, kan dessa fungera som stöd vid avgörande 
om förtäckt vinstutbetalning föreligger och om denna är att betrakta som 
olovlig. 
 

3.2.1 Allmänt om förtäckt vinstutbetalning 

Förtäckt vinstutbetalning kan sägas vara en ”de facto”-överföring av vinst 
eller en affärshändelse som medför att bolaget går miste om en vinst. 
Exempel på det senare skulle kunna vara att bolaget köper något till 
överpris. Kärnan är att prestationen och vederlaget inte står i 
proportionerligt förhållande till varandra. Transaktionen innehåller någon 
form av vederlagsfrihet.  
 
Stefan Lindskog kritiserar begreppet vederlagsfria utbetalningar och 
konstaterar att det handlar om ”otillräckligt vederlagsgjorda transaktioner”61 
varför begreppet värdefrånhändande bättre beskriver förhållandet. För att 
minimera risken för begreppsförvirring används här dock begreppet 
vederlagsfria utbetalningar även fortsättningsvis, trots att det kan anses 
finnas fog för Stefan Lindskogs kritik.  
 
Den förtäckta vinstutbetalningen är skillnaden mellan marknadsvärdet på 
den presentation som härom är ifråga och det vederlag som faktiskt erläggs. 
”Utdelningen döljs därigenom under den aktuella transaktionsrubriken […]. 
[Det kan handla om köp, penninglån, försäljning m.m.] Kännetecknet är 
med andra ord att aktieägaren genom dessa transaktioner berikar sig på 
bolagets bekostnad.”62  
 
Att fastslå en förtäckt vinstutbetalning kan i praktiska sammanhang visa sig 
svårt. För det första måste den aktuella transaktionen upptäckas. Därefter 
måste det konstateras att den aktuella transaktionen inte är vad den utges för 
att vara. Bolaget måste ha möjlighet att göra en dålig affär. T.ex. kan det 
kanske i efterhand upptäckas att en fastighet skulle kunna ha betingat ett 
betydligt högre pris om den hade marknadsförts till en vidare krets. 

                                                 
61 Lindskog s. 41 not 22. 
62 Posselius m.fl. s. 33. 
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Eftersom den aktuella affärshändelsen bör placeras någonstans mellan 
försäljning till marknadsvärde och trolöshet mot huvudman är det dock 
svårt att finna enkla och på förhand tydliga regler för situationen ifråga. 
 

3.2.2 När föreligger en förtäckt vinstutbetalning? 

Enligt Jan Andersson bör rättsläget beträffande när förtäckta utbetalningar 
kan anses föreligga betraktas som ”mycket osäkert”63. Han finner att 
frågeställningen kan indelas i två separata delar nämligen:64

 
  Vad krävs, i objektivt hänseende, mellan bolagets prestation och 

motpartens prestation, för att det ska röra sig om en förtäckt 
vinstutdelning? 

  Om ett subjektivt rekvisit även måste uppfyllas, hur ser detta ut? 
Handlar det om uppsåt eller vårdslöshet eller är det syftet med själva 
transaktionen som är avgörande? 

 
Jan Andersson anger borgenärsskyddet och aktieägarskyddet som två skäl 
till varför en förtäckt utbetalning bör anses vara för handen redan vid ett 
objektivt konstaterande av värdediskrepans mellan aktieägarens och 
bolagets respektive prestationer. Omsättningsskyddet talar istället för att 
även ett subjektivt rekvisit bör blandas in. Omsättningsskyddet skall ses 
som en möjlighet för aktörerna att göra bra eller dåliga affärer. Förtäckt 
utbetalning skulle då anses föreligga om diskrepansen mellan aktieägarens 
och bolagets prestationer är alldeles uppenbar.65 Jan Andersson uppfattning 
synes dock vara att ”man vid sidan av en rent objektiv jämförelse mellan 
värdet av bolagets prestation och värdet av aktieägarens motprestation, bör 
beakta vilket eller vilka syften avtalet eller rättshandlingen fyller”66. Skälet 
till detta, anger Jan Andersson, är att omsättningsskyddet vanligen inte 
fyller en så avgörande roll vid avtal mellan aktiebolag och dess ägare. Detta 
gäller särskilt i enmans- eller fåmansbolag. Jan Andersson verkar inte finna 
något stöd för ett uppsåtsrekvisit i svensk rättspraxis. Domstolarnas 
bedömningar verkar vara mer eller mindre objektiva. Vid tillämpandet av 
ett eventuellt uppsåtsrekvisit måste en avvägning mellan relevanta 
ändamålsskäl och bevisbördshänsyn ske.67  
 
Stefan Lindskog, som istället använder sig av begreppet icke formenlig 
kapitalanvändning, intar ståndpunkten att ”kapitalskyddsreglerna ’omfattar 
alla transaktioner då borgenärernas ställning kan försämras’[…] [samt att] 
(risken för försämringen) [sic!] måste vara affärsmässigt oacceptabel och 
att detta förhållande skall ha subjektiv täckning”68. Med subjektiv täckning 
menar Stefan Lindskog i detta fall uppsåt. Den vederlagsfria utbetalningen 
                                                 
63 Andersson II s. 77. 
64 Andersson II s. 77 f. 
65 Andersson II s. 78, jmf. dessutom ang. återvinning av gåva, 4 kap. 6 § 2 st. KonkL. 
66 Andersson II s. 78. 
67 Andersson II s. 79. 
68 Lindskog s. 41 not 22. 
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är uppsåtlig om den är medveten och icke nödvändig; således ej heller 
affärsmässigt betingad.69 Även sådana situationer där en vederlagsfri 
utbetalning inte är åsyftad men likväl sker bör, enligt Stefan Lindskog, 
bedömas som uppsåtliga. Det handlar således om en form av 
likgiltighets/eventuellt uppsåt.70 Stefan Lindskog verkar överens med Jan 
Andersson om att vårdslöshet, vid användande av ett subjektivt rekvisit för 
att fastställa om förtäckt vinstutbetalning skett eller ej, inte kan leda till att 
transaktionen träffas av kapitalskyddsreglerna och att bolaget har rätt att 
göra dåliga affärer.71 Min bedömning är att Stefan Lindskog intar en 
likartad linje som Jan Andersson men inte uttrycker sig dock inte lika 
försiktigt. Stefan Lindskog synes dessutom vara inne på att beviskraven 
skulle kunna ställas olika högt beroende på relationen mellan bolaget och 
den som uppbär förmånen ifråga.72  
 
Enligt Göran Grosskopf medför inte kravet på vederlagsfrihet att 
aktieägarna och bolaget inte kan sluta sedvanliga avtal med varandra. ”En 
förutsättning är dock att avtalen verkligen är sedvanliga i den bemärkelsen 
att avtalsvillkoren motsvaras av vad som skulle ha avtalats med tredje 
man.”73 Användandet av dylikt armlängdsavståndstest förordas även av 
Stefan Lindskog.74 Göran Grosskopf konstaterar att ”[o]m en uppenbar 
[min kursivering] diskrepans råder mellan vad aktieägare erhåller och vad 
som lämnas i vederlag, är mellanskillnaden att betrakta som [förtäckt] 
utdelning”75.   
 
Knut Rodhe konstaterar att förtäckt vinstutbetalning är vanligast 
förekommande i fåmansbolag, och att en värdering av transaktionens 
marknadsmässighet måste ske men han presenterar inte närmre hur denna 
värdering bör genomföras. I fall där ägaren i ett enmansbolag tillgodogör 
sig hela överskottet på bolagets rörelse i form av lön från bolaget till honom 
själv såsom företagsledare, kan endast i undantagsfall genomföras en 
marknadsmässig bedömning om transaktionen är att betrakta som en 
förtäckt vinstutbetalning. Anledningen är att det saknas kriterier för vad 
som är att anse som marknadsmässig lön.76

 
Erik Nerep pekar på att de måste till en bedömning ”från fall till fall mot 
bakgrund av helheten av de föreliggande omständigheterna”77. I sin senaste 
bok går Erik Nerep inte närmre in på hur man bör skilja en förtäckt 
vinstutdelning från en dålig affär. Han konstaterar emellertid helt kort att 

                                                 
69 Lindskog s. 42. 
70 Lindskog s. 42. 
71 Lindskog s. 43. 
72 Lindskog s. 43 not 30. 
73 Grosskopf, Göran; ”Vinstbolag”, 2:a uppl. Malmö 1990 s. 43. 
74 Lindskog s. 42. 
75 Grosskopf s. 43. 
76 Rodhe, Knut; ”Aktiebolagsrätt”, 20:e uppl., Stockholm 2002 s. 105 f. 
77 Nerep, Erik; ”Aktiebolagsrättsliga studier – särskilt om kapitalskyddet.”, Stockholm 
1994 s. 60. 
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”s.k. förtäckta utdelningar […] [är] utdelningar som inte följer de formella 
beslutsreglerna”78.  
 

3.2.2.1 Särskilt om gåvor och underprisöverlåter 
Att bestämma om gåvor eller gåvoliknande transaktioner innebär förtäckt 
vinstutbetalning är, enligt Erik Nerep, svårare om någon form av 
motprestation förekommer. Erik Nerep menar att ”ett aktiebolag [bör] ges 
stort utrymme och frihet för affärsverksamheten”79 vid bedömande av om en 
transaktion skall betraktas som vederlagsfri eller ej. ”Säkerhetsmarginalen 
borde dock kunna variera beroende på medkontrahentens status (aktieägare, 
närstående till aktieägare, tredje man i största allmänhet, m fl).”80 Å andra 
sidan, fortsätter Erik Nerep, måste även borgenärsintresset få väga tungt i 
den helhetsbedömning som bör göras av samtliga omständigheter av 
betydelse. Erik Nerep drar upp tre riktlinjer som här återges i sammanfattad 
form: 
 

1. Bolaget måste få kunna göra dåliga affärer. ”Skillnaden mellan 
affärsmässigt okloka och affärsmässigt icke betingade affärer torde 
bestå i att det senare i sig rymmer ett visst mått av avsiktlighet [min 
kursivering] från bolagets sida.”81 

 
2. Det är omständigheterna i det enskilda fallet som avgör om en 

avsiktlighet bör anses föreligga eller ej. Avgörande kan vara 
värdediskrepansen mellan de olika prestationerna. Vid avsaknad av 
ett marknadspris att utgå ifrån, får värdet fastställas med hjälp av 
armlängdsprincipen. Även andra omständigheter som att 
transaktionen är ett led i en kedja av transaktioner där vissa av 
dessa transaktioner påvisar tydliga tecken på att innehålla element 
av vederlagsfrihet eller att transaktionen ter sig som onormal för 
bolaget i förhållande till övrig verksamhet kan påverka 
bedömningen. Andra indikationer kan vara att det rör sig om 
tjänster som bolaget inte verkar ha behov av eller som 
medkontrahenten saknar kompetens för att utföra.  

 
3. Medkontrahentens status är av fundamental betydelse vid 

bedömningen. Tillhör medkontrahenten något bolagsorgan, är 
närstående eller helt utanförstående? Avslutningsvis konstateras att 
i princip ”varje fastställbar värdediskrepans [bör] betecknas som 
förtäckt utdelning”82 och att det ankommer på bolaget (eller 
medkontrahenten) att visa att transaktionen var affärsmässigt 
betingad.   

 

                                                 
78 Nerep II s. 379.  
79 Nerep I s. 72. 
80 Nerep I s. 72. 
81 Nerep I s. 72. 
82 Nerep I s. 74. 
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Beträffande värderingen pekar Jan Andersson på skillnaden mellan 
omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. En värdediskrepans 
beträffande de förra torde vara förhållandevis enkla att fastställa, då de 
omsätts i bolagets rörelse.83 Ur ett skyddsperspektiv för tredje man skall  
”bolaget […] försättas i samma situation som om egendomen hade avyttrats 
i rörelsen”84. Utifrån ett skyddsperspektiv för aktieägarna, anser dock Jan 
Andersson, att värderingen bör ske utifrån likhetsprincipen och 
generalklausulerna. Bolagets prestation skall då åsättas ett värde som 
egendomen har för den mottagande aktieägaren i egenskap av konsument 
eller aktieägare.85

 
För sådana omsättningstillgångar som inte omsätts i bolagets rörelse samt 
anläggningstillgångar förordar Jan Andersson armlängdsprincipen. Om 
aktieägaren, som förvärvat egendom från bolaget nära i tiden efter förvärvet 
istället överlåter egendomen vidare och köpeskillingen motsvarar ett 
realistiskt marknadsvärde, skall detta värde användas vid bestämmande om 
det föreligger någon värdediskrepans eller ej.86 Jan Andersson finner att 
värderingsproblemet kan lösas utifrån ABL:s övergripande ändamål dvs. att 
bl.a. underlätta näringsverksamhet och gagna omsättningen. Därigenom bör 
eller får ABL ej ”förhindra affärer mellan bolaget och utomstående vare sig 
dessa är aktieägare eller ej”87. Värdet av bolagets prestation skall åsättas det 
lägsta värde aktieägaren fått betala om han hade köpt motsvarande någon 
annanstans.88     
 
Knut Rodhe konstaterar att ”det måste finnas ett vidsträckt utrymme för en 
bolagsledning att göra goda och dåliga affärer”89 och att man därför måste 
skilja på situationer som inte är affärsmässigt kloka och de som inte är 
affärsmässigt betingade när man avgör om en utbetalning innehåller en 
vederlagsfrihet. 
 
Stefan Lindskog anför att ”[e]n varas värde är vad som erhålls i vederlag för 
densamma i en transaktion mellan oberoende och informerade parter”90. Om 
varans värde inte kan bestämmas genom uppgift om gängse pris på en 
fungerande marknad måste prövning ske huruvida transaktionen skett på 
armlängds avstånd dvs. så som den skulle ha skett mellan oberoende parter. 
Om det inte kan utredas kan transaktionen, enligt Stefan Lindskog, inte 
angripas på aktiebolagsrättsliga grunder.91  
 

                                                 
83 Andersson I s. 433 f. 
84 Andersson I s. 434. 
85 Andersson I s. 434. 
86 Andersson I s. 434 f. 
87 Andersson I s. 436. 
88 Andersson I s. 436 f. 
89 Rodhe s. 123. 
90 Lindskog, Stefan; ”Om aktiebolags anspråk på grund av olovlig kapitalanvändning; 
särskilt om s.k. bristtäckningsansvar.”, i: SvJT 1992 s. 84. 
91 Lindskog i SvJT s. 84. 
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3.2.2.2 Särskilt om koncernbidrag m.m. 
I fråga om andra fall av vederlagsfria transaktioner såsom t.ex. 
koncernbidrag m.m. anför Erik Nerep att dessa koncerninterna transaktioner 
kan vara betalning av vara, tjänst m.m. och då vara avdragsgilla som en 
kostnad i givarens rörelse. Dessa kan kategoriseras som dolda respektive 
öppna koncernbidrag. En förutsättning är dock att prissättningen är 
marknadsmässig och kostnaden reell. I annat fall rör det sig om förtäckta 
vinstöverföringar. För dessa gäller vad som i ovan tre punkter i avsnitt 
3.2.2.1 stadgats. Undantaget är som regel bidrag från MB till helägt DB då 
dessa anses resultera i en värdeökning i aktierna i DB.92 Sådant 
koncernbidrag kan dock bli föremål för prövning enligt utbetalningsreglerna 
i 12 kap. ABL ”om ett moderbolag ger koncernbidrag till ett insolvent eller 
möjligen insufficient dotterbolag”93.   
 

3.2.2.3 Särskilt om lån  
Låneförbudet i 12 kap. 7 § ABL riktar sig främst mot aktieägare och 
personer i organställning i bolaget eller, i förekommande fall, i koncernen. 
Dessa lån behandlas, som framgår av kapitel 1, ej närmre i uppsatsen. Det 
finns dock undantagsregler från låneförbudet i 12 kap. 7 § ABL och det är 
dessa lån som avses nedan. 
 
Vid avgörande av om lån utgör eller till del innehåller förtäckt 
vinstutbetalning skall en prövning göras huruvida marknadsmässiga villkor 
tillämpas för lånet eller ej. Stefan Lindskog finner att främst följande två 
förhållanden bör beaktas: 
 

1. bolaget skall ha ”adekvat betalt för det förtäckta kapitalet”94 vilket, 
enligt Stefan Lindskog innebär, marknadsmässig ränta vid 
kreditgivning utan kreditrisk, samt 

 
2. bolaget skall ha kompensation för kreditrisken. 

 
”Ett penninglån till aktieägare skall betraktas som förtäckt utbetalning, om 
aktieägarens ekonomi vid lånetillfället är sådan att någon återbetalning inte 
kan påräknas.”95 Ståndpunkten stöds även av Göran Grosskopf som verkar 
basera denna slutsats på NJA 1951 s. 6; det s.k. Suecia-målet. Göran 
Grosskopf uttalar att en solvensprövning skall göras vid tidpunkten för 
lånets upptagande.96 I NJA 1951 s. 6 II hade köparen kompenserat säljaren 
genom att överta skulden för en fordran som bolaget hade på köparen. Då 
köparen var insolvent vid övertagandet av skulden ansågs transaktionen 
medföra en vinstutdelning.       
 

                                                 
92 Nerep I s. 88 f. , Jan Andersson och Stefan Lindskog synes hålla med om detta undantag. 
(Andersson II s. 84. och Lindskog s. 49). 
93 Andersson II s. 84.  
94 Lindskog s. 46.  
95 Andersson II s. 81.  
96 Grosskopf s. 44 ff. 
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3.2.3 Är den förtäckta vinstutbetalningen olovlig? 

Även om det kan konstateras att det har skett en förtäckt vinstutbetalning 
behöver inte denna vara olovlig. I NJA 1951 s. 6 I hade uttag av medel skett 
ur bolaget för täckande av köpeskillingen. Som motprestation hade bolaget 
fått en fordran på köparen som i det här fallet var insolvent. Sådan 
vinstutbetalning som ej överstiger det för vinstutdelning disponibelt belopp 
är att anse lovlig vinstutbetalning. HD har dessutom i NJA 1995 s. 742 
uttalat att ”en överföring av bolagets medel utan iakttagande av de formella 
beslutsreglerna i t ex 12 kap 1 och 3 ABL inte behöver vara olovlig i och för 
sig”97. 
 
Enligt Erik Nerep är formföreskrifterna i 12 kap. ABL dispositiva medan de 
materiella borgenärsskyddsreglerna i 12 kap. 2 § ABL är tvingande.98 Är 
således samtliga aktieägare överens, behöver inte formföreskrifterna i 12 
kap. 2 § ABL iakttas. Samtycket är inte formbundet utan konkludent.99 
Enligt Erik Nerep är vidare prövningen huruvida en vederlagsfri utbetalning 
är olovlig eller ej, tudelad. ”Prövningen skall avse dels [min kursivering] 
frågan om vederlagsfriheten dels [min kursivering] om begränsningarna i 
ABL 12:2 överskridits.”100

 
Ogiltighetsprövningen torde avse tidpunkten för utbetalningen ifråga.101 
Beträffande fattat beslut i strid med tvingande borgenärsskyddsregler och 
som ännu inte verkställts, anser Erik Nerep att tidpunkten för beslutet 
istället skall gälla. I andra fall av befogenhets- och 
behörighetsöverskridande skall istället tidpunkten för överskridandet 
gälla.102  
 
Stefan Lindskog finner en svårighet i att avgöra om ett koncernbidrag, som 
lämnats från moderbolag till insolvent eller insufficient dotterbolag, är att 
betrakta som affärsmässigt eller ej. Klart är att koncernbidraget inte ökar 
värdet på aktierna i dotterbolaget, som redan är negativt. Stefan Lindskog 
konstaterar dock att ”en konkurs i dotterbolaget skulle medföra så stor 
renommémässig skada för moderbolaget, [och] att det [därför] är motiverat 
att lämna koncernbidraget”103. Stefan Lindskog menar att ett ägaransvar 
”knappast kan förenas med ABLs kapitalskyddsbestämmelser”104 varför 
ägaransvaret måste anses affärsmässigt motiverat, för att inte underkastas en 
prövning enligt kapitalskyddsreglerna i 12 kap. ABL. Av detta följer, enligt 
Stefan Lindskog, att en räddningsaktion av dotterbolaget, kan bestridas av 

                                                 
97 NJA 1995 s. 742 på s. 761. 
98 Nerep I s. 189 ff. 
99 Nerep II s. 378.  
100 Nerep II s. 455. 
101 Nerep II s. 455, Andersson I s. 639 ff. 
102 Nerep II s. 455. 
103 Lindskog s. 49. 
104 Lindskog s. 49. 
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en minoritet av moderbolagets aktieägare oavsett om moderbolagets kapital 
är hotat eller ej.105

 
 

3.3 Återbärings- och bristtäckningsansvar 

3.3.1 Allmänt 

En överträdelse av vinstutbetalningsförbudet medför återbäring enligt 12 
kap. 5 § ABL som lyder: 
 
Sker utbetalning till aktieägare i strid mot denna lag, skall mottagaren 
återbära vad han har uppburit med ränta beräknad enligt 5 § räntelagen 
(1975:635) från det att utdelningen uppburits till dess att ränta skall betalas 
enligt 6 § räntelagen till följd av 3 eller 4 § samma lag. Om utbetalningen 
har skett i form av vinstutdelning, är dock mottagaren återbäringsskyldig 
endast om bolaget visar att han insåg eller bort inse att utbetalningen stred 
mot denna lag. 
 För brist som uppkommer vid återbäringen är de som 
medverkat till beslutet om utbetalningen eller verkställande därav eller 
upprättande eller fastställande av en till grund för beslutet liggande oriktig 
balansräkning ansvariga enligt 15 kap. 1-6 §§. 
 
”Med vinstutdelning avses endast öppen vinstutdelning, dvs. sådan 
utdelning som har skett på i lagen föreskrivet sätt.”106 Det kan handla om 
utbetalningar i strid med bestämmelserna om nedsättning av aktiekapitalet, 
förvärv av egna aktier, likvidation eller om vinstutdelning. 
 
Inom doktrinen har det sedan länge diskuterats om bestämmelserna i 12 kap. 
5 § ABL skall vara analogt tillämpliga på vinstutbetalningar som sker i strid 
med aktiebolagslagen och till andra än aktieägare samt om reglerna även 
skall gälla förtäckta vinstutbetalningar. Av särskilt intresse är vilket 
subjektivt rekvisit som skall gälla för ansvar enligt bestämmelserna. 
 
Tvister där återbärings- respektive bristtäckningsansvar direkt eller indirekt 
varit aktuellt har varit föremål för prövning av HD vid ett flertal tillfällen. 
Centralt är rättsfallet NJA 1997 s. 418. NJA 1976 s. 618 har dessutom varit 
föremål för omfattande analys i doktrinen då uttalanden beträffande 
medverkansansvarets räckvidd anses skilja detta från övriga HD-
avgöranden.  
 
Erik Nerep konstaterar att ”det ytterst sällan lär förekomma i praktiken att 
ett bolag svarar för en vederlagsfri utbetalning […] till annan än aktieägare, 
deras närstående eller närståendebolag”107. Enligt Erik Nerep är 12 kap. 5 § 
                                                 
105 Lindskog s. 49. 
106 prop. 1993/94:196 Ändringar i aktiebolagslagen s. 174. 
107 Nerep II s. 450. 
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ABL tillämplig på varje vederlagsfri utbetalning. Den är direkt tillämplig på 
öppna vinstutbetalningar och analogt tillämplig på förtäckta 
vinstutbetalningar. Erik Nerep konstaterar vidare att 12 kap. 5 § ABL är 
direkt tillämplig på alla otillåtna vinstutbetalningar till aktieägare och 
analogt tillämplig på motsvarande utbetalningar till andra än aktieägare.108 
Det senare framgår av NJA 1997 s. 418 och bekräftas i NJA 1999 s. 426.  
 
Beträffande bevisbörda frågar sig Jan Andersson om man inte i vissa fall 
kan ifrågasätta användandet av bevisgrundsatsen om att den som påstår 
något också har bevisbördan för detta och istället tillämpa omkastad 
bevisbörda. Anledningen är NJA 1990 s. 343 där moderbolaget, som enligt 
Jan Andersson, ”på goda grunder kunde misstänkas sakna 
betalningsförmåga, snarare borde ha visat sin solvens än att dotterbolaget 
hade att visa att moderbolaget var insolvent”109. Som jämförelse kan nämnas 
reglerna i 2 kap. 8-9 §§ KonkL. Där presumeras det att gäldenären är 
insolvent. 
 

3.3.2 Återbäringsansvaret i 5 § 1 st. ABL 

Det nu gällande stycket fick sin utformning med anledning av artikel 16 i 
kapitaldirektivet110 och trädde ikraft den 1 juli 1994. Regeln har både en 
borgenärsskyddande och en minoritetsskyddande funktion och tar enligt 
ordalydelsen sikte på öppna vinstutbetalningar. Artikel 16 lyder som följer: 
 
”En utdelning […] skall återbetalas av de aktieägare som har mottagit 
denna, om bolaget visar att aktieägarna kände till att utdelningen var olaglig 
eller att de med hänsyn till omständigheterna inte kunde vara okunniga om 
det.”111

 

3.3.2.1 Återbetalning 
Den aktieägare som befinns återbäringsskyldig skall återbetala vad han fått 
utbetalat till sig. Det spelar dock ingen praktisk roll om han återbetalar just 
de medel som han fått utbetalat, utan motsvarande belopp kan återbetalas 
med andra pengar.112  
 
Har aktieägare däremot mottagit en utbetalning i annan form än pengar, t.ex. 
i form av en sak, är återbäringen inte alltid lika enkel. Jan Andersson 
kommer till slutsatsen att aktieägaren sannolikt måste återlämna vad han 
uppburit men att denna regel troligen kan modifieras om det som skall 

                                                 
108 Nerep II s. 451. 
109 Andersson II s. 81 not 11. 
110 Rådets andra direktiv 77/91/EEG av den 13 december 1976 om samordning av de 
skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 58 andra stycket i fördraget 
avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen när det gäller att bilda ett 
aktiebolag samt att bevara och ändra dettas kapital, i syfte att göra skyddsåtgärderna 
likvärdiga 
111 Artikel 16 i 77/91/EEG. 
112 Andersson II s. 86. 
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återbäras är delbart. Detta baseras på att ”utbetalningar i strid mot ABL är 
ogiltiga”113 och att utgångspunkten torde vara att ”bolagets prestation skall 
återgå i sin helhet”114. De lege ferenda skulle Jan Andersson dock gärna se 
att återbäringsskyldigheten i 12 kap. 5 § 1 st. 1 men. ABL tillämpades som 
en värdeersättningsskyldighet.115 Stefan Lindskog anser även han att 
utbetalningar i strid mot ABL är ogiltiga och att något partiellt 
ratihaberande inte bör komma ifråga.116 Erik Nerep konstaterar att vid annan 
än generisk bestämd egendom ”(sakvärden) skall återbäringen avse denna, 
eller värdet av egendomen, till den del utbetalningen var ogiltig”117. Erik 
Nerep och Jan Andersson verkar luta åt liknande lösningar även om Erik 
Nerep ger intryck av att vara mer säker på sin sak. Det förefaller, enligt Erik 
Nerep, uteslutet ”att återbäringsansvaret skall begränsas till ett återlämnande 
av egendomen i fråga, om egendomens värde minskat efter 
utbetalningstidpunkten; ansvaret bör således även omfatta 
värdeminskningen”118.  
 

3.3.2.2 Godtrosskydd 
Enligt styckets tidigare lydelse förelåg inte någon återbetalningsskyldighet 
”om mottagaren hade skälig anledning anta att utbetalningen utgjorde laglig 
vinstutdelning”119. Med skälig anledning att anta menades att aktieägaren 
varken skulle ha insett eller bort inse att det var fråga om olovlig 
vinstutdelning.120  
 
Godtrosregeln är tillämplig vid alla typer av otillåtna öppna 
vinstutbetalningar. Detta gäller oavsett om utbetalningen skett i strid mot 
borgenärsskyddsregler, aktieägarskyddsregler eller regler om 
funktionsfördelningen mellan bolagsorganen.121 ”Bolaget har bevisbördan 
för att betalningsmottagaren varit i ond tro.”122 Stefan Lindskog bedömer att 
den kritiska tidpunkten när den goda tron skall bestämmas är när 
utbetalningen mottas.123  
 
Beträffande godtrosreglens tillämplighet vid förtäckt vinstutbetalning finner 
Jan Andersson svaret osäkert men tycker sig utläsa en tillämplighet ur 
rättspraxis.124 Erik Nerep, som i sin senaste monografi använder sig av 
Stefan Lindskogs terminologi, bedömer att ”[f]rågan om godtrosregeln är 
                                                 
113 Andersson II s. 86 som anser sig finna stöd för detta i NJA 1976 s. 618, NJA 1980 s. 
311 och NJA 1990 s. 343.  
114 Andersson II s. 86 som jämför situationen med rättsverkningarna vid hävning enligt 64 
§ 1 st. 1 men. KöpL. 
115 Andersson II s. 87.  
116 Lindskog, Stefan; ”Olovlig kapitalanvändning; kommentarer med anledning av några 
tingsrättsdomar”, i: JT 1992/93 s. 99 f. 
117 Nerep II s. 454. 
118 Nerep II s. 454. 
119 prop. 1993/94:196 s. 174. 
120 Andersson II s. 104.  
121 Andersson II s. 104. 
122 Prop. 1993/94:196 s. 174. 
123 Lindskog s. 121. 
124 Andersson II s. 104.  
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tillämplig såväl vid formenliga vinstutdelningar som icke formenliga, 
förtäckta vinstutdelningar, är oklar. Under alla förhållanden torde 
godtrosregeln vara analogivis tillämplig på icke formenliga utdelningar”125. 
Skillnader och likheter mellan olika begrepp vid användandet av olika 
begreppsbildningar blir ibland något rörig, vilket framgår av stycket ovan. 
Godtrosskyddet är kvalificerat, dvs. det uppställer ett krav på vetskap eller 
uppsåt vid utbetalningar till andra än aktieägarna. ”Den onda tron skall avse 
de omständigheter som gör den vederlagsfria utbetalningen ogiltig.”126   
 

3.3.3 Bristtäckningsansvaret i 5 § 2 st. ABL 

Både inom rättspraxis såväl som inom doktrinen blandas 
bristtäckningsansvaret i 12 kap. 5 § 2 st. ABL ihop med återbäringsansvaret 
i 12 kap. 5 § 1 st. ABL. Detta skapar ibland en osäkerhet om vilket lagrum 
som åsyftas och i förlängningen hur olika uttalanden skall värderas. 
Hänvisningen till 15 kap. 1-6 §§ ABL betyder att ”styrelseledamöter, 
verkställande direktör, revisorer och aktieägare under de i paragraferna 
angivna förutsättningarna blir [solidariskt] ansvariga för brist vid 
återbäringen”127 samt att jämkning av ansvaret kan ske. Ansvaret är 
subsidiärt i förhållande till återbäringsansvaret i 12 kap. 5 § 1 st. ABL. I 
subjektivt hänseende är kravet det samma som i 12 kap. 5 § 1 st. ABL dvs. 
uppsåt eller oaktsamhet för styrelseledamot, verkställande direktör, revisor 
och likvidator samt grov oaktsamhet för aktieägare.  
 
Förutom ovanstående personer i organställning bör de som i praktiken 
utövar ett beslutsfattande, kunna ådra sig ett bristtäckningsansvar.128 Tanken 
går närmast till koncernchefer och sk. shadow directors. Olika utomstående 
intressenter kan genom sin påverkan på bolaget drabbas av 
bristtäckningsansvar. Som exempel kan nämnas ägare eller kreditgivare som 
i praktiken satt den existerande bolagsordningen åt sidan ”genom att i kraft 
av ekonomisk makt över bolaget diktera beslutsfattandet”129.  
 
Det subjektiva rekvisitet, då bristtäckningsansvar övervägs för de facto-
organledamöter, ”torde […] förutsätta uppsåt eller i vart fall grov 
oaktsamhet”130. Stefan Lindskog konstaterar vidare att något ”krav på 
orsakssamband i mening av att det medverkande handlandet skall ha varit 
en nödvändig eller tillräcklig förutsättning för den olovliga vinstutdelningen 
synes inte gälla, varför det torde räcka med att handlandet i fråga s a s 
verkar i riktning mot utdelningen”131.  
 

                                                 
125 Nerep II s. 456. 
126 Nerep II s. 456. 
127 Prop. 1975:103 s. 486. 
128 Lindskog s. 133. 
129 Lindskog s. 133. 
130 Lindskog s. 134 not 124. 
131 Lindskog s. 134. 
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Beträffande graden av medverkan som krävs för ansvar anser Stefan 
Lindskog att vederbörande inte behöver vara särskilt aktiv utan ”det är 
tillräckligt med en mer eller mindre passiv medverkan”132. Stefan Lindskog 
konstaterar dock att rättsläget måste anses som oklart.133 Bestämmelsen 
åberopas ofta av konkursförvaltare av skalbolag vid anspråkskrav mot en 
bank. Enligt Stefan Lindskog kan dock bestämmelsen inte bidra till 
framgång med ett sådant krav. Banken kan istället bli ersättningsskyldig på 
andra grunder: 
 

1. banken har utbetalat skalbolagets inlåningsmedel till någon som inte 
har rätt därtill, eller 

 
2. banken har lånat ut medel till köparen och därefter erhållit 

återbetalning från skalbolaget i strid med kapitalskyddsreglerna i 12 
kap. ABL. 

 
I utbetalningsfallet där banken, enligt Stefan Lindskog, har samma roll som 
ICA-matmarknad i NJA 1976 s. 618, kan troligen banken, vid vetskap om 
att skalbolagets förfogande över sin kontofordring hos banken inneburit en 
otillåten vinstutbetalning, ej utbetala denna med befriande verkan mot 
skalbolaget. Stefan Lindskog finner sig dock inte kunna utläsa om HD:s 
ståndpunkt, vid blott misstanke hos banken om ovan förhållande, kan 
innebära ersättningsskyldighet från bankens sida.134 ”Misstanke bör 
föreligga när banken har vetskap om de omständigheter som föranleder att 
fråga är om kapitalanvändning; i detta läge bör banken undersöka om 
kapitalanvändningen är lovlig.”135 I det senare fallet, inbetalningsfallet, 
gäller däremot, enligt Stefan Lindskog, att banken har rätt att behålla 
betalningen om banken är i sådan god tro som avses i 8 kap 14 kap ABL136 
avseende den bristande befogenheten på bolagsföreträdarens sida. Stefan 
Lindskog konstaterar dock att en bank i extrema undantagsfall ”genom sin 
maktposition så påverkat bolagets beslut att genomföra en disposition som 

                                                 
132 Lindskog s. 133.  
133 Lindskog s.134 not 121. 
134 Stefan Lindskog verkar dock vara av den uppfattningen att banken bör bli 
ersättningsskyldig i sådana situationer. 
135 Lindskog i JT s. 102 not. 70. 
136 Paragrafindelningen är ändrad. Innehållet i 8 kap 14 § återfinns idag i 8 kap 35 § Som 
lyder:  
Om styrelsen eller en särskild firmatecknare har företagit en rättshandling för bolaget och 
därvid har handlat i strid med bestämmelserna i denna lag om bolagsorganens behörighet, 
gäller rättshandlingen inte mot bolaget. Detsamma är fallet om en verkställande direktör 
när en rättshandling företogs överskred sin behörighet enligt 30 § och bolaget visar att 
motparten insåg eller bort inse behörighetsöverskridandet.  

En rättshandling gäller inte heller mot bolaget om styrelsen, den verkställande 
direktören eller en särskild firmatecknare har överskridit sin befogenhet och bolaget visar 
att motparten insåg eller bort inse befogenhetsöverskridandet. Detta gäller dock inte när 
styrelsen eller den verkställande direktören har överträtt en föreskrift om föremålet för 
bolagets verksamhet eller andra föreskrifter som har meddelats i bolagsordningen eller av 
ett annat bolagsorgan.    
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innebar en otillåten kapitalanvändning, att medverkansansvar enligt ABL 
12:5 2 st skulle kunna föreligga”137. 
 
Stefan Lindskog konstaterar att NJA 1976 s. 618 inte är helt lättolkat. Han 
tycker sig dock finna att HD slagit fast att bristtäckningsansvaret inte kan 
drabba en bank vilket särskilt skulle framgå av HD:s påpekande att ”ICA-
matmarknad inte kunde vara ansvarigt ’på nu anförd grund’, d v s 
medverkan till den olovliga kapitalanvändningen”138. Stefan Lindskog söker 
stöd hos uttalanden av Knut Rodhe och anser att rättsfallet misstolkats av 
andra.139 Stefan Lindskog fortsättar dock med att konstatera att 
”återbäringsskyldighet kan föreligga på andra grunder”140. Göran Grosskopf 
å sin sida drar slutsatsen att ”[a]ktiebolagslagens medverkansansvar 
omfattar alla som medverkat till beslutet”141. ”Att även andra än säljare kan 
omfattas av medverkansansvaret framgår [enligt Göran Grosskopf] av NJA 
1976 s 618.”142  
 

3.3.4 NJA 1997 s. 418 SÖMÅ-fallet 

Nedan redogörs särskilt för det s.k. SÖMÅ-fallet då detta är centralt vid 
klarläggande av bankernas bristtäckningsansvar de lege lata.  
 

3.3.4.1 Bakgrund 
Bakgrunden i NJA 1997 s. 418 var följande: Aktierna i Förvaltnings AB 
Valcon i Sundsvall (Valcon) ägdes av Råger W och Mika O. Valcon ägde 
flera bolag bl.a. Leasingconsult JOW AB (LC). Valcon förvärvade i maj 
1987 aktierna i Söderlunds Måleri AB och bytte namn på detta till Leasing 
Consult SÖMÅ AB (SÖMÅ). Samtidigt bildade Råger W och Mika O 
varsitt aktiebolag, Exprim AB och Trissprim AB. Dessa förvärvade den 30 
juni 1987 respektive ägares andelar i Valcon samt hälften var av Valcons 
aktier i SÖMÅ. 
 
 
 
 
 
 
 
Företagsgruppens ägarkonstellation, i den delen som är aktuell i målet såg 
därefter ut som följer:  
 

Råger W Mika O 

                                                 
137 Lindskog i JT s. 102. 
138 Lindskog i JT s. 102.  
139 Syftande bl.a. på uttalanden i Posselius m.fl. 
140 Lindskog i JT s. 102. 
141 Grosskopf s. 49. 
142 Grosskopf s. 49. 
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100 %  50 % 50 % 100 % 
 Exprim AB   Trissprim AB  
 50 % 50 % Valcon 50 % 50 %  

  
 SÖMÅ   LC  

 

  
LC hade under en kort period byggt upp en omfattande leasingverksamhet 
avseende främst skogsmaskiner. Kontrakten pantförskrevs som säkerhet för 
lån i Sparbanken Norrland (banken). Den 6 juli 1988 försattes LC i konkurs 
och den 17 januari 1989 försattes SÖMÅ i konkurs.  
 

3.3.4.2 Yrkande och grunder 
SÖMÅ:s konkursbo (konkursboet) yrkade143 efter stämning av banken att 
banken skulle förpliktigas att till konkursboet utge ca 30 Mkr jämte ränta.144  
 
Konkursboet anförde att nyemissionen som gjorts i LC 1986 tillkom på det 
sättet att Valcon vid två tillfällen övertrasserade sitt checkkonto i banken. 
Vid emissionen utfärdade banken intyg om att kontant betalning skett trots 
att den skett genom att Valcon övertrasserat sitt checkkonto. LC 
återbetalade beloppet till Valcon som därmed fick en fordran på LC. LC 
tillfördes således ingen substans vid emissionen. Under senare hälften av 
oktober 1987 förändrades bilden genom apportemissioner, där tidigare av 
LC pantförskrivna leasingkontrakt utnyttjades som apportegendom. Banken 
frisläppte till LC, enligt intyg den 19 oktober 1987, panträtten i 
leasingkontrakt till ett värde av 32 mkr. För frisläppandet ställdes 
ersättningssäkerhet enligt bankens villkor för perioden 19-22 oktober 1987. 
LC:s styrelse måste med anledning av ersättningssäkerhetens tidsmässiga 
begränsning således ha varit medveten om att leasingkontrakten skulle åter 
till banken. Dessa kontrakt såldes med hälften var till Exprim och Trissprim 
för 16 mkr per post. Likvid erlades genom överlämnande av skuldebrev 
daterade den 21 oktober 1987. SÖMÅ ökade därefter samma dag sitt 
aktiekapital med 32 mkr genom en riktad emission till sina ägare Exprim 
och Trissprim. Dessa betalade med de nyss förvärvade leasingkontrakten. 
Kontrakten gick direkt tillbaka till banken som, tillsammans med borgen av 
LC, fungerade som säkerhet för en checkräkningskredit om 32 mkr som 
SÖMÅ tog upp den 22 oktober 1987. Vid samma tidpunkt lånade SÖMÅ, 
utan säkerhet, ut 32 mkr till LC och nedmonterade sin kredit i banken med 
detta belopp. Konkursboet hävdade att LC inte hade förmågan att återbetala 
lånebeloppet vid tiden för dess lämnande. Den 29 oktober 1987 skedde en 
riktad nyemission i LC med aktierna i SÖMÅ som apportegendom.  
  
Banken anförde de flesta sakförhållanden som ostridiga men hävdade att de 
pengar som SÖMÅ lånade ut till LC var samma pengar som SÖMÅ lånat av 

                                                 
143 Här återges endast det yrkandet som kvarstod sedan talan i målet slutligen bestämts. Det 
slutgiltiga yrkandet bestod av två yrkanden.  
144 I HD meddelades endast prövningstillstånd för konkursboets förstahandsyrkande. 
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banken. Dessa pengar härrörde inte från emissionen i SÖMÅ. Ur bankens 
synvinkel gjordes ett gäldenärsbyte. Banken konstaterade vidare att LC:s 
brutna årsbokslut per den 30 juni 1987 visade på en liten vinst. Enligt 
Banken hade dessutom företrädare för LC påstått att det fanns betydande 
övervärden i leasingstocken. 
 
Som förstahandsgrund för förstahandsyrkandet145 anförde konkursboet att 
utbetalningsförbudet i 12 kap. 1 § ABL är tillämpligt mot tredje man och att 
banken var medverkansansvarig enligt 12 kap. 5 § 2 st. ABL. Som 
andrahandsgrund hävdades att banken blivit betalningsskyldig enligt 
allmänna rättsgrundsatser då den hade vetskap om eller hade bort inse att 
medlen olovligen uttogs från SÖMÅ.  
 
För bestridandet av förstahandsyrkandet anförde banken att lånet som 
SÖMÅ lämnade till LC inte var olovlig vinstutdelning eftersom det inte 
hade något benefikt inslag och LC ej var aktieägare i SÖMÅ då lånet gavs. 
Banken bestred vidare att 12 kap. 5 § ABL skulle kunna tillämpas på 
utbetalningar till tredje man; i vart fall inte i detta fall. Banken bestred att 
banken kunde drabbas av bristtäckningsansvar, då den inte ingår i 
personkretsen som avses i 15 kap. 1-4 §§ ABL. Banken bestred vetskap om 
att den insett eller bort inse att medlen olovligen uttogs ur SÖMÅ och att 
den skulle ha haft någon särskild undersökningsplikt. 
 
I HovR:n anförde banken dessutom att om ”en tredje man som banken 
skulle kunna åläggas bristtäckningsansvar enligt 12 kap. 5 § 2 st ABL måste 
krävas att bankens företrädare handlat uppsåtligen eller åtminstone grovt 
oaktsamt i enlighet med bestämmelserna i 15 kap. 3 § ABL för 
aktieägare.”146

 
Som förstahandsgrund för andrahandsyrkandet anförde konkursboet att 
SÖMÅ:s lån till LC var förbjudet enligt 12 kap 7 § 3 st. ABL. Som 
andrahandsgrund gjordes gällande att SÖMÅ:s lån till LC var otillåtet enligt 
huvudregeln i 12 kap. 7 § ABL. Då lånet är straffbelagt enligt 19 kap. 1 § 
ABL är banken, med tillämpning av BrB:s medverkansregler samt 2 kap. 4 
§ och 3 kap. 1 § SKL, skadeståndsskyldigt för den skada som åsamkats.  
 
Beträffande andrahandsyrkandet anförde banken att lånet inte var förbjudet 
enligt 12 kap. 7 § 3 st. ABL då lånet ej lämnades för att LC skulle förvärva 
aktier i SÖMÅ. Lånet ansågs ej heller förbjudet enligt 12 kap.7 § 1 st. ABL 
då det inte lämnades till dåvarande eller förutvarande aktieägare eller 
närstående till aktieägare eller annat bolag i samma koncern. Banken 
bestred straffansvar för någon av dess företrädare eller att banken skulle 
vara skadeståndsskyldig enligt skadeståndslagen. Banken kan ej heller 
vitsorda att LC vid lånetillfället lidit den skada som påstås.  
 

                                                 
145 I HD meddelades prövningstillstånd beträffande konkursboets förstahandsyrkande. 
146 NJA 1997 s. 418 på s. 429.  

 32



3.3.4.3 Underinstansernas bedömningar 
Enligt TR:n var det ostridigt att SÖMÅ upptagit en checkräkningskredit om 
32 mkr med de till bolaget, såsom apportegendom, tillskjutna 
leasingkontrakten som säkerhet. Vidare konstaterades att beloppet utlånats 
till LC och använts som avbetalning av LC:s checkräkningskredit och att 
SÖMÅ samma dag fick en fordran på LC med motsvarande belopp. 
 
TR:n konstaterar att lånet inte var affärsmässigt betingat och att ”någon 
återbetalning till SÖMÅ av lånet från LC:s sida inte kunde påräknas”147 
bl.a. då ”LC:s aktiekapital var förbrukat redan d 30 juni 1987”148. ”Det är 
ostridigt i målet att utbetalningen från SÖMÅ till LC med det av 
konkursboet i första hand yrkade beloppet översteg det i SÖMÅ för tillåten 
vinstutdelning tillgängliga beloppet. Det är uppenbart att den som för LC:s 
räkning tog emot utbetalningen […] inte hade skälig anledning antaga att 
utbetalningen utgjorde laglig vinstutdelning.”149  
 
Då LC:s inte kan fullgöra sin återbäringsskyldighet, enligt 12 kap. 5 § 1 st. 
ABL, undersöker TR:n därefter om banken kan anses bristtäckningsskyldig 
enligt 12 kap. 5 § 2 st. ABL. Beträffande lånet från SÖMÅ till LC 
konstateras att transaktionen ”inte skett i någon annans intresse än bankens 
och har uppenbarligen varit ett villkor från bankens sida för att medverka till 
det för emissionerna nödvändiga frisläppandet av leasingkontrakten”150.  
 
TR:n menar dock att det ”inte kan sägas att banken utövat ett sådant 
bestämmande inflytande över bolagets handlande att banken i realiteten 
framtvingat beslutet om utbetalningen”151 varför banken inte uppfyller 
förutsättningarna för att kunna göras bristtäckningsansvarig. 
 
LC var bankkontorets i särklass största kund och bankens företrädare ansågs 
av TR:n ha känt till de omständigheter som gjorde LC:s åtkomst av de 
medel, med vilka LC avbetalade på sin skuld till banken, otillåten. ”Banken 
skall därför, enligt allmänna regler om skyldighet att återbära vad som 
orättmätigt uppburits, till konkursboet betala tillbaka den del av beloppet 
som överstigit vad SÖMÅ lagligen kunnat utge som vinstutdelning.”152 
TR:n biföll således konkursboets förstahandsyrkande på den i andra hand 
åberopade grunden.   
 
 
Beträffande förstahandsgrunden för förstahandsyrkandet konstaterar 
HovR:n angående 12 kap. 1 – 2 §§ och 5 § 1 st. ABL att dessa enligt sin 
ordalydelse enbart behandlar överföringar av bolagets medel till aktieägare. 
Detta är inte aktuellt i detta mål varför frågan om en analog tillämpning 

                                                 
147 NJA 1997 s. 418 på s. 425. 
148 NJA 1997 s. 418 på s. 426. 
149 NJA 1997 s. 418 på s. 426. 
150 NJA 1997 s. 418 på s. 427. 
151 NJA 1997 s. 418 på s. 427. 
152 NJA 1997 s. 418 på s. 427. 
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uppstår.153 HovR:n gör en analys av gällande rätt utifrån praxis, förarbeten 
och doktrin och konstaterar att ”[ä]ven om rättsläget alltså inte är helt klart 
finns enligt HovR:ns mening stöd för en analog tillämpning av de aktuella 
reglerna i 12 kap. ABL vid utbetalning till annan än aktieägare. Detta i 
sådana fall då mottagaren antingen är en bolaget närstående fysisk eller 
juridisk person eller i vart fall har en viss anknytning till bolaget”154. 
HovR:n bedömer att det i målet föreligger tillräckliga skäl för en analog 
tillämpning av utbetalningsreglerna i 12 kap. ABL. Eftersom HovR:n finner 
att ”LC:s ekonomiska ställning vid lånetillfället […] [var sådan] att någon 
återbetalning inte var möjlig”155 och att SÖMÅ:s fordran pga. detta 
”praktiskt taget saknat värde”,156 utgjorde beloppet förtäckt olovlig 
vinstutdelning. Därefter konstaterar HovR:n att LC ”enligt grunderna för 12 
kap 5 § 1 st ABL ådragit sig återbäringsansvar […] [och] inte kan återbetala 
beloppet”157. 
 
HovR:n går av den anledningen över till att pröva frågan om banken kan 
åläggas bristäckningsansvar jämlikt 12 kap. 5 § 2 st. ABL och uttalar efter 
en genomgång av doktrin och praxis följande: ”HovR:n finner att annat ej 
framkommit i målet än att bankens medverkan till transaktionerna i nu 
ifrågavarande hänseenden mellan och med SÖMÅ och LC synes ha varit 
betingad av bankens intresse av att LC, oaktat den skedda uppsägningen av 
LC:s krediter i banken, skulle kunna uppnå status som finansbolag och 
fortsätta sin verksamhet i avvaktan på nytt kapital från annat håll än banken. 
Realiteter [sic!] skedde ett gäldenärsbyte utan att banken utökade 
kreditmassan och detta byte har uppenbarligen inte varit till vinning för 
banken i den meningen att SÖMÅ varit en säkrare gäldenär än LC i vad 
gäller återbetalningsförmågan. Det förhållande att varken rättspraxis eller 
doktrinen ger någon säker ledning när det gäller möjligheterna att jämlikt 
grunderna för 12 kap 5 § 2 st ABL ålägga tredje man bristtäckningsansvar 
utan att det tvärtom föreligger högst olika åsikter i saken manar till 
försiktighet vid bedömningen av vilka fall som skall kunna föras in under 
lagrummet ifråga. I detta fall har inte bankens intresse och vinning av 
lånetransaktionerna haft sådan karaktär eller omständigheterna i övrigt 
varit sådana att en analog tillämpning av lagrummet bör ske. [min 
kursivering]”158  
 
Beträffande andrahandsgrunden för förstahandsyrkandet tolkade HovR:n 
denna som om konkursboet förde en vindikationstalan mot banken.159 
HovR:n gör därefter en analys av rättspraxis och doktrinen och konstaterar 
att ”rättsläget får uppfattas så att civilrättslig ogiltighet föreligger även 
beträffande en rättshandling som är olovlig med tillämpning av grunderna 

                                                 
153 NJA 1997 s. 418 på s. 430 f. 
154 NJA 1997 s. 418 på s. 432 f. 
155 NJA 1997 s. 418 på s. 434. 
156 NJA 1997 s. 418 på s. 434. 
157 NJA 1997 s. 418 på s. 435. 
158 NJA 1997 s. 418 på s. 437 f. 
159 NJA 1997 s. 418 på s. 438. 
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för 12 kap 5 § 1 st ABL”160. HovR:n underkänner Jan Kleinemans analys av 
NJA 1992 s. 717 och finner att ”banken, som övertagit penningmedel som 
LC olovligen bekommit, är återbetalningsskyldig, om banken vid 
mottagandet av penningmedlen varit i ond tro på det sätt som konkursboet 
påstått, nämligen att banken, genom sina behöriga ställföreträdare, hade 
vetskap om att medlen olovligen uttagits från SÖMÅ”161. HovR:n 
konstaterar att ”bankens kreditprövning inför transaktionerna med SÖMÅ 
och LC i oktober 1987 synes [ha] skett på ett överraskande lättvindigt 
sätt”162 och ”att banken blivit i viss mån vilseledd av företrädare och 
representanter för LC”163. HovR:n anser sig trots detta inte kunna konstatera 
ond tro så som krävts för ansvar på bankens sida. HovR:n ändrar därför 
TR:ns dom och ogillar konkursboets talan. 
 

3.3.4.4 HD:s bedömning 
HD konstaterar att hänsynen till ”säkerheten i omsättningen och det 
praktiska ekonomiska livet får sätta gränser för hur långt analogierna 
[avseende 12 kap. 1-2, 5 §§ ABL] skall drivas”164. HD finner LC skyldigt 
”att med analogisk tillämpning av 12 kap 5 § 1 st återbära lånebeloppet till 
SÖMÅ”165. HD avfärdar en analogitillämpning av ifrågavarande 
kapitalskyddsregler baserad på oskrivna rättsgrundsatser eller analogier av 
regler helt utanför lagstiftningen om aktiebolag166 men utesluter ej 
analogitillämpningar av 15 kap. 1-3 §§ ABL ”om intresset av att 
upprätthålla reglerna om motverkande av olovlig vinstutdelning innefattar 
tillräckliga skäl för det”167. HD avfärdar ej heller en analogtillämpning av 
12 kap. 5 § 2 st. men uttalar att det subjektiva kravet som ställs på den som 
skall åläggas bristtäckningsansvar måste anpassas efter omständigheterna 
och att en analogisk tillämpning måste hållas inom snäva gränser.168  
 
”För att någorlunda effektivt hindra kringgåenden av kapitalskyddsreglerna 
finns det skäl att tillämpa grunderna för bristtäckningsbestämmelsen även 
på den vars medverkan väsentligen består i att han är mottagare, från någon 
som är återbetalningsskyldig, av något som härrör från olovlig utbetalning. 
En förutsättning härför bör dock vara att mottagaren hade vetskap om 
sistnämnda förhållande. Huruvida utbetalningen avsett en penningsumma 
och om mottagandet gäller t.ex. en gåva eller betalning av en skuld saknar 
betydelse.”169

 
HD anser att ”[b]lotta mottagandet av en betalning, även om det sker med 
vetskap om att en olovlig vinstutdelning skett men det är för mottagaren 
                                                 
160 NJA 1997 s. 418 på s. 439. 
161 NJA 1997 s. 418 på s. 439 f. 
162 NJA 1997 s. 418 på s. 440. 
163 NJA 1997 s. 418 på s. 440. 
164 NJA 1997 s. 418 på s. 448. 
165 NJA 1997 s. 418 på s. 449. 
166 NJA 1997 s. 418 på s. 451. 
167 NJA 1997 s. 418 på s. 451. 
168 NJA 1997 s. 418 på s. 451. 
169 NJA 1997 s. 418 på s. 452. 
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obekant om just utdelningen utnyttjats för betalningen, bör inte vara att anse 
som tillräcklig medverkan för bristtäckningsskyldighet”170.   
 
HD resonerar vidare kring olika sätt att ge kapitalskyddsreglerna ett ännu 
effektivare stöd genom att utkräva ansvar av mottagaren redan vid 
vårdslöshet eller grov vårdslöshet eller genom att lätta beviskravet för den 
som gör gällande medverkansansvar. Det sista alternativet avfärdas av HD 
då ”den som medverkat generellt sett inte har så mycket lättare än den andra 
parten att förebringa bevisningen att en dylik bevislättnad framstår som 
motiverad”171. 
 
Beträffande ansvar vid vårdslöshet eller grov vårdslöshet anser HD att 
hänsyn till omsättningens säkerhet och det praktiska ekonomiska livet, 
relativt sett, får en om möjligt större tyngd än när det gäller analogisk 
tillämpning av 12 kap. 5 § 1 st. ABL. ”För att skydda sig mot eventuella 
framtida krav på bristtäckning skulle i praktiken betalningsmottagare och 
andra parter i normala avtalsförhållanden med någon som har intresse i 
aktiebolag anse sig behöva göra långtgående undersökningar.”172 HD fann 
att vetskap fordrades av banken för att denne skulle åläggas 
bristtäckningsansvar och att inget framgått i HD som skulle medföra en 
annan bedömning än HovR:ns, varför HD fastställde HovR:ns domslut. 

                                                 
170 NJA 1997 s. 418 på s. 452. Enligt HD står denna ståndpunkt i överensstämmelse med 
NJA 1951 s. 6  I och NJA 1966 s. 475 men att vidden HD:s uttalande i NJA 1976 s. 618 
om 1966 års fall framstår som osäkert.  
171 NJA 1997 s. 418 på s. 453. 
172 NJA 1997 s. 418 på s. 453.  
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4 Ny aktiebolagslag 
I juni 1990 förordnade chefen för justitiedepartementet, efter bemyndigande 
från regeringen, JustR Bo Svensson till ordförande för den kommitté som 
fick namnet Aktiebolagskommittén (kommittén). Kommittén fick i uppdrag 
att göra en översyn av aktiebolagslagen och överlämnade i januari 2001 sitt 
slutbetänkande med namnet Ny aktiebolagslag (SOU 2001:1). Dessförinnan 
lämnade kommittén ett antal delbetänkanden. Dessa var: Bundna aktier 
(SOU 1992:13), Aktiebolagslagen och EG (SOU 1992:83), Aktiebolagets 
organisation (SOU 1995:44), Aktiebolagets kapital (SOU 1997:22), 
Vinstutdelning i aktiebolag (SOU 1997:168) samt Likvidation av aktiebolag 
(SOU 1999:36). Samtliga av betänkandena har blivit föremål för lagstiftning 
utom Aktiebolagets kapital och slutbetänkandet.  
 
Den 9 februari 2004 offentliggjorde justitiedepartementet en pm med ett 
utkast till lagrådsremiss avseende ny aktiebolagslag. Utkastet innehåller 
avgörande skillnader vad gäller det subjektiva rekvisitet för 
bristtäckningsansvar för den som mottagit medel som härrör från en olaglig 
värdeöverföring. Den 8 mars 2004 genomfördes ett remissmöte på 
Rosenbad. Under april 2004 publicerades en remissammanställning över de 
synpunkter som då hade kommit in på utkastet. Den 6 maj 2004 fattade 
regeringen beslut om en lagrådsremiss baserat på detta underlag. En 
proposition planeras till hösten 2004. En ny aktiebolagslag föreslås träda 
ikraft den 1 januari 2006. Nedan följer en redogörelse för den pågående 
lagstiftningsprocessen. I bilaga B – C återfinns kommitténs 
författningsförslag från del- respektive slutbetänkandena som föreslogs 
ersätta nuvarande 12 kap. ABL. Justitiedepartementets författningsförslag i 
utkast till lagrådsremiss och regeringens författningsförslag i den nyligen 
beslutade lagrådsremissen återfinns i bilaga D – E. Bilagorna syftar till att 
ge läsaren möjlighet att kritiskt granska de olika författningsförslagen 
tillsammans med de synpunkter som här presenteras. 
 
 

4.1 SOU 1997:168 om vinstutdelning i 
aktiebolag 

4.1.1 Kommitténs överväganden 

Kommittén konstaterar att reglerna i 12 kap. ABL ytterst syftar till att 
underlätta bolagets anskaffning av risk- och lånekapital men även avser att 
skydda aktieägarnas och borgenärernas intressen. Vid tolkning och 
tillämpning av reglerna kan även andra ändamål få betydelse; som exempel 
nämns omsättningsskyddet.173  

                                                 
173 SOU 1997:168 s. 65 f. 
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I delbetänkandet föreslår kommittén helt nya bestämmelser svarande mot 
nuvarande 12 kap. ABL då ”[d]et är uppenbart att den nuvarande 
regleringen har brister och på många punkter uppfattas som oklar”174. Ett 
”effektivt kapitalskydd måste omfatta alla former av värdeöverföringar från 
bolaget till aktieägare eller annan”175.  
 
Kommittén introducerar begreppet värdeöverföring att ersätta begreppet 
utbetalning, då det anses bättre svara mot kapitalskyddsreglernas vida 
tillämpningsområde. ”Begreppet värdeöverföring avser som utgångspunkt 
varje icke affärsmässigt betingad transaktion som medför att bolagets 
förmögenhet, direkt eller indirekt, minskar.”176 Kommittén fortsätter: 
”Huruvida transaktionen kan anses affärsmässigt betingad får i det enskilda 
fallet avgöras med hänsyn till värdediskrepansens storlek, transaktionens 
karaktär (köp, byte, pant, borgen, löneutbetalning etc.), mottagarens relation 
till bolaget (aktieägare med mer eller mindre stort inflytande i bolaget, 
styrelseledamot eller ledande befattningshavare i bolaget, utomstående etc.) 
och övriga omständigheter.”177 Kommittén resonerar kring olika reglers 
skyddsändamål och slår avslutningsvis fast att aktieägarna, om de är ense, 
kan överföra ekonomiska värden till utomstående, ”så länge transaktionen 
inte strider mot de regler som är uppställda i bolagsborgenärernas 
intresse”178.  
 
Rättsföljderna vid olaglig värdeöverföring bör, enligt kommittén, göras 
uttryckligen tillämpliga på värdeöverföringar även till utomstående och 
återbäringsskyldigheten i nuvarande 12 kap. 5 § 1 st. ABL bör i framtiden 
utformas som en självständig ersättningsskyldighet. Således skall den ”till 
vilken bolaget i strid med lagens bestämmelser vederlagsfritt överfört 
ekonomiska värden vara skyldig att betala ersättning [min kursivering] till 
bolaget med motsvarande belopp”179. I syfte att undvika spekulation med 
vad som olagligt värdeöverförts skall mottagaren inte ha någon valfrihet 
huruvida han vill fullgöra sin skyldighet genom att ersätta eller återbära 
värdeöverföringen. När den olagliga värdeöverföringen skett i form av 
pantsättning eller borgen skall den dock istället anses helt eller delvis ogiltig 
och återbäras.180  
 
Vad gäller det subjektiva rekvisitet och bevisbördan vid 
ersättningsskyldighet föreslår kommittén följande: ”Om en formenligt 
beslutad vinstutdelning skett i strid med aktiebolagslagen, skall mottagaren 
vara återbäringsskyldig endast om han var i ond tro och bevisbördan för att 
så är fallet skall åvila bolaget.”181 Kommittén fortsätter: 
                                                 
174 SOU 1997:168 s. 65. 
175 SOU 1997:168 s. 66. 
176 SOU 1997:168 s. 66 f. 
177 SOU 1997:168 s. 67. 
178 SOU 1997:168 s. 67 f. 
179 SOU 1997:168 s. 84. 
180 SOU 1997:168 s. 84. 
181 SOU 1997:168 s. 84. 
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”Återbäringsskyldighet har i praxis ålagts mottagaren endast om han insett 
eller bort inse att den ifrågavarande rättshandlingen innefattat en 
värdeöverföring från bolaget. Däremot synes det inte spela någon roll för 
återbäringsskyldigheten om mottagaren också insett eller bort inse att 
värdeöverföringen var olaglig”182. Kommittén föreslår, med beaktande av 
säkerheten i omsättningen och kravet på förutsägbarhet, att det i rättspraxis 
utvecklade godstrosskyddet nu lagfästes och att bestämmelsen utformas i 
enlighet med denna praxis. ”Det ligger i sakens natur att det vid 
värdeöverföringar av detta slag till aktieägare som tar aktiv del i bolagets 
skötsel sällan torde finnas något utrymme för god tro. Med ett på detta sätt 
lagfäst godtrosskydd för aktieägare kan inte komma i fråga annat än att även 
för utomstående lägga fast ett godtrosskydd i lagen. Kravet på säkerhet i 
omsättningen gör sig här gällande med ännu större styrka.”183

 
När det gäller bristtäckningsansvaret i objektivt hänseende bör 
medverkansansvaret, såsom det fastställts i praxis184, komma till uttryck i 
lagtexten.185 Beträffande bristtäckningsansvaret i subjektivt hänseende 
måste en avvägning mellan å ena sidan borgenärs- och aktieägarintressen 
och andra sidan hänsynen till säkerheten i omsättningen ske. Kommittén 
finner anledning att vara mindre restriktiv än vad HD var i NJA 1997 s. 418 
och anser att bristtäckningsansvar bör kunna komma ifråga även vid grov 
oaktsamhet. ”Annorlunda uttryckt bör utomstående inte kunna undgå 
bristtäckningsansvar om de på gränsen till uppsåt handlar på ett sätt ’som 
vittnar om betydande hänsynslöshet eller nonchalans och som medför 
avsevärd risk för skada’ för bolaget (jfr NJA 1992 s. 130, som dock handlar 
om vårdslöshet i ett byggnadsentreprenadförhållande). Det bör dock inte av 
betalningsmottagare och andra krävas att de gör långtgående 
undersökningar om huruvida deras medverkan i visst hänseende kan tänkas 
innefatta medverkan till en otillåten värdeöverföring. I sammanhanget kan 
också påminnas om att bristtäckningsansvaret förutsätter ett adekvat 
orsakssamband mellan medverkan och den olagliga värdeöverföringen. ”186

 
Följaktligen skall bristtäckningsansvar kunna komma i fråga för 
utomstående, som i strid med något intresse som skall skyddas av 
kapitalskyddsreglerna, uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, medverkar till 
en olaglig utbetalning i samförstånd. Medverkandet kan t.ex. ske med den 
som själv blir ersättningsskyldig. I sammanhanget finns inget krav på att 
den medverkande själv skall ha erhållit något av det som utbetalats. Även i 
situationer där någon, med uppsåt eller genom grov oaktsamhet, mottagit 
något från någon som är ersättningsskyldig p.g.a. en olaglig utbetalning, 
skall bristtäckningsansvar kunna komma ifråga. Kommittén föreslår således 
                                                 
182 SOU 1997:168 s. 85. Erik Nerep anser att det inte finns stöd i rättspraxis för denna 
ståndpunkt och finner därför kommitténs ståndpunkt i den delen som något förbryllande då 
detta, enligt Erik Nerep, ”icke anses vara tillräckligt för ond tro när fråga är om 
överträdelser av ABL 12:2” (Nerep II s. 457.).     
183 SOU 1997:168 s. 85. 
184 Med hänvisning till NJA 1997 s. 418. 
185 SOU 1997:168 s. 86. 
186 SOU 1997:168 s. 86. 
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att utomstående skall kunna hållas bristtäckningsansvariga i samma 
situationer som i NJA 1997 s. 418. Kommittén anser slutligen att 
bevisbördan beträffande bristtäckningsansvar skall åvila bolaget.187

 

4.1.2 Remissinstansernas  m.fl. synpunkter 

Delbetänkandet remitterades till 53 instanser varav 46 har haft synpunkter 
på kommitténs förslag. Dessutom lämnade en privatperson i Malmö in ett 
remissvar.188  
 
Uppsala universitets Juridiska fakultetsnämnd ”avstyrker förslaget i 16 kap. 
12 § 3 st. om att 'annan’ vid uppsåt eller grov oaktsamhet skall vara 
bristtäckningsansvarig utan att ha organställning nämnd i 15 kap. ABL”189. 
Fakultetsnämnden anser att ansvaret för tredje man istället skall regleras i 
ett särskilt avsnitt ”varav bör framgå att vederbörande är skyldig att återbära 
det mottagna eller utge ersättning för dess värde redan om han insåg eller 
borde ha insett att utdelningen till aktieägaren var olovlig”190. 
 
Remissvaret förordar således att subjektiva rekvisitet för ansvar utvidgas 
såsom kommittén föreslagit, men vill ha en annan teknisk lösning. Uppsala 
universitets Juridiska fakultetsnämnds remissvar har författats av dåvarande 
professorn vid Uppsala universitet, nuvarande JustR191 Torgny Håstad som 
starkt kritiserat HD:s domskäl i NJA 1997 s. 418. Det senare framgår bl.a. 
av hans dissens i NJA 1999 s. 426. Torgny Håstad synes hellre ha en 
lösning på frågan där ansvar vilar på allmänna rättsgrundsatser. Kritiken 
framgår tydlig av följande citat: ”Det är förvånande hur HD – med 
motiveringen att ABL får anses ha exklusivt reglerat problemet – först med 
ett jätteskohorn pressar in mottagandefallet under bristtäckningsstadgandet 
för att därefter ändra regelns rekvisit till oigenkännlighet. Hade det inte varit 
naturligare att konstatera att tredje mans mottagande av utdelningen i andra 
led inte är reglerat i ABL och att frågan får lösas enligt allmänna 
rättsgrundsatser?”192

 
Jan Andersson finner kommitténs förslag till värdeersättningsregel 
processeffektiv och att den kommer underlätta den praktiska hanteringen.193 
Jan Andersson har i kritiska ordalag kommenterat Torgny Håstads 
remissvar. Beträffande Torgny Håstads kritik – att NJA 1997 s. 418 strider 
mot allmänna rättsprinciper och att dessa rättsprinciper istället borde ha fått 
ligga till grund, med ogiltighet och vindikationsrätt som följd – ser Jan 
Andersson omfattande praktiska problem och rättsosäkerhet med. Jan 

                                                 
187 SOU 1997:168 s. 86 f. 
188 Ju97/855 Sammanställning över remissyttranden över Aktiebolagskommitténs 
delbetänkande Vinstutdelning i aktiebolag (1997:168) s. 3. 
189 Ju97/855 s. 63 f. Se författningsförslaget i bilaga B. 
190 Ju97/855 s. 64. 
191 Och, som nämns i inledningen, nu är en av tre granskare av lagrådsremissen! 
192 Ju97/855 s. 61. 
193 Andersson II s. 88. 
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Andersson illustrerar problemet på följande vis: ”Sakligt sett kan rättsläget i 
fråga om ogiltighet och sakrättsliga verkningar liknas vid två rutade 
kollegieblockpapper, där antalet tomma rutor kanhända är omkring 500 
stycken totalt (250 på vardera pappret). Av dessa 500 har HD – i modern tid 
– avgjort den sakrättsliga frågan på två rutor på det ena pappret 
(vindikationsfrågan – med olika utgång i rättsfallen) och två rutor på det 
andra pappret (separationsfrågan).”194 Sammanfattningsvis anser Jan 
Andersson att ”HD:s lösning i NJA 1997 s 418 innebärande att 
vindikationsrätt inte skall finnas bör bibehållas för framtiden såsom 
föreslagits i SOU 1997:168”195. Det förslag till bristtäckningsansvar för 
annan som presenteras av kommittén verkar överensstämma med Jan 
Anderssons linje i frågan.196

 
Beträffande ersättningsskyldigheten i 16 kap. 12 § 1 st. förordar 
Riksskatteverket omvänd bevisbörda då intressegemenskap föreligger 
mellan personer som är inblandade i förtäckta vinstutbetalningar. 
Riksskatteverket menar att detta medför stora svårigheter för 
konkursförvaltare och borgenärer att fylla beviskraven.197 Riksskatteverket 
konstaterar avslutningsvis: ”Det kan i detta sammanhang nämnas, att 
konkursförvaltare i praktiken förhållandevis sällan använder instrumentet 
olovlig vinstutdelning på grund av uppgivna tillämpningssvårigheter. 
Konkursförvaltarna är i stället hänvisade till det betydligt mer lättillämpade 
återvinningsinstitutet. Detta förhållande är mycket otillfredsställande ur 
borgenärssynpunkt. Aktiebolagslagen bör vara det centrala verktyget för 
borgenärsskyddet.”198

 
Svenska Fondhandlareföreningen, som tillsammans med Svenska 
Bankföreningen (Föreningarna) ingivit ett gemensamt yttrande, anser att 
betänkandet saknar hållbara motiv för att även ”’annan’ skall kunna göras 
ersättningsskyldig vid mottagande av olaga värdeöverföring samt 
bristtäckningsansvarig vid medverkan”199. Föreningarna efterlyser ett 
klargörande av vem som är att betrakta som mottagare av en genomförd 
värdeöverföring och att lagstiftaren avpassar regelverket till vad som är 
ändamålsenligt vid en avvägning av samtliga intressen. Föreningarna tolkar 
därefter domskälen i NJA 1997 s. 418: ”Högsta Domstolen tog avstånd från 
en generell utvidgning av den krets som kan drabbas av återbärings- eller 
ersättningsansvar och hänvisade till hänsynen till säkerheten i omsättningen 
och till det praktiska ekonomiska livet. Högsta Domstolen pekade på ett 
mycket begränsat antal situationer där annan än aktieägare bör kunna 
åläggas ett återbärings/ersättningsansvar.”200 Formuleringen är i och för sig 
inte felaktig men ger intryck av att HD uttalade sig mer restriktivt och 
begränsande i dessa frågor än vad som behöver vara fallet. Erik Nerep 
                                                 
194 Andersson II s. 92. 
195 Andersson II s. 95. 
196 Andersson II s. 97 ff. 
197 Ju97/855 s. 63. 
198 Ju97/855 s. 64. 
199 Ju97/855 s. 66.  
200 Ju97/588 s. 67. 
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bedömer t.ex. att HD i domskälen till NJA 1997 s. 418 valt en av flera 
möjliga vägar, och även om domstolen uttalat krav på återhållsamhet, är de 
situationer som tas upp snarast klarläggande exemplifierande än 
uttömmande begränsande. När föreningarna uttalar att lagstiftningen bör 
begränsas i linje med rättsfallet, ”missar” de samtidigt påpekandet från HD 
om att frågan de lege ferenda kan lösas på annat sätt.  
 
Sveriges advokatsamfund (Samfundet) ifrågasätter förslaget att omforma 
återbäringsansvaret i nuvarande 12 kap. 5 § 1 st. ABL till ett 
värdeersättningsansvar men att kommitténs förslag till godtrosregler, ur 
omsättningsskyddets perspektiv, måste anses vara till fyllest. Samfundet, 
ifrågasätter starkt HD:s synsätt i NJA 1997 s. 418201 som anses ligga till 
grund för kommitténs förslag till bristtäckningsregel i 16 kap. 12 § 3 st. 
”Om man håller fast vid att rättsföljden är ogiltighet och att återbäring skall 
ske, finns ingen anledning [att] ha bestämmelser om bristtäckning för 
mottagare”202.203

 
Enligt Svea HovR rymmer inte lagtexten alla de situationer där 
bristtäckningsansvar kan aktualiseras i enlighet med betänkandet varför 
lagtexten kunde formuleras annorlunda och istället överlämna 
gränsdragningen till rättstillämpningen.204   
 
”RSV utgår från att aktsamhetskravet i s.k. skalbolagsaffärer vid minutenlån 
och därmed jämförbara förhållanden innefattar krav på en undersökning av 
kreditvärdigheten i det låntagande bolaget och om lånet kan tänkas innefatta 
en otillåten värdeöverföring.”205

 
Svenska Fondhandlareföreningen och Svenska Bankföreningen motsätter 
sig ansvar för utomstående redan vid grov oaktsamhet, då de anser att det 
krävs en mer omfattande genomgång av problemet än den som kommittén 
gjort. Föreningarna påtalar dock samtidigt att professionella uppdragstagare, 
som t.ex. banker, måste tåla högt ställda krav på sin förmåga att göra rätta 
bedömningar men att så inte alltid är möjligt för banken. Föreningarna ser 
även en risk för att domstolarna bedömer bankers professionella medverkan 
”på ett ensartat sätt”206. 
 
Föreningarna pekar på att om det skall vara någon medverkan som ska 
kunna grunda bristtäckningsansvar enligt ABL så bör det vara medverkan 
till beslutet om den rättshandling som ger upphov till 
prestationsskyldigheten och inte medverkan till överföringen av värdet, 

                                                 
201 Att ogiltighet som vilar på aktiebolagsrättsliga regler skulle ha en annan och mer 
begränsad rättsföljd än ogiltighet som vilar på andra regler, vare sig dessa återfinns inom 
ramen för annan associationsrättslig lagstiftning eller mera allmänna ogiltighetsregler 
såsom t ex de i avtalslagen upptagna. 
202 Ju97/588 s. 69. 
203 Ju97/588 s. 68 f. 
204 Ju97/588 s. 70. 
205 Ju97/588 s. 70. 
206 Ju97/588 s. 71. 
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vilket, enligt föreningarna, verkar vara Aktiebolagskommitténs 
utgångspunkt. ”När det gäller bankers och andra kreditinstituts medverkan 
vid värdeöverföringar ställs den senast angivna frågan på sin spets.”207   
 
 

4.2 SOU 2001:1 ny aktiebolagslag 

4.2.1 Kommitténs överväganden 

I Aktiebolagskommitténs slutbetänkande har författningsförslaget 
beträffande vinstutdelning fått en delvis annan utformning. Lagtexten har 
till sitt innehåll inte förändrats på någon avgörande punkt men delats upp på 
i huvudsak två kapitel och gjorts mer lättillgänglig. Kap. 14 behandlar 
värdeöverföringar från bolaget till aktieägare eller annan, med en definition 
av värdeöverföring i 1 §. Beträffande förtäckta vinstutdelningar fångas 
sådana värdeöverföringar upp av 5 p.208 där bokföringslagens definition av 
affärshändelse används för att definiera transaktionen. En svaghet i 
definitionen är att bolagets förmögenhet skall minskas genom transaktionen. 
Punkten är inte tillämplig om transaktionen leder till att bolagets 
förmögenhet består oförändrad.209 Slutbetänkandets värdeersättnings- och 
bristtäckningsparagraf i 14 kap. 6 § är i stort sett identisk med 
författningsförslagets 16 kap. 12 § i SOU 1997:168. 
 

4.2.2 Remissinstansernas m.fl. synpunkter 

Inga av remissinstanserna har haft några särskilda synpunkter på den del av 
slutbetänkandet som närmast är av intresse för denna uppsats.210    
 
Av 14 kap. 6 § 1 st. 2 men. framgår att, om en värdeöverföring har skett på 
annat sätt än genom vinstutdelning, återbetalning vid minskning av 
aktiekapitalet eller reservfonden, likvidation eller gåva, är mottagaren 
ersättningsskyldig, om bolaget visar att mottagaren insåg eller bort inse, att 
transaktionen innefattade en värdeöverföring från bolaget. Regeln träffar 
sådan värdeöverföring som träffas av 14 kap. 1 § 5 p. dvs. förtäckt 
vinstutbetalning. Bolaget behöver således inte visa att beloppet var i strid 
med lagens utdelningsbegränsningar. Genom godtrosskyddets inskränkning 
i denna del kan regeln, förutom borgenärsskyddet, även anses innehålla ett 
skydd för minoritetsaktieägarna. Erik Nerep finner det ”oklart om 
lagförslagets godtrosregel implicerar ett krav på insikt om en sådan avsikt 
med överföringen”211. Av specialmotiveringen framgår det dock att för att 
                                                 
207 Ju97/855 s. 71. 
208 ”annan affärshändelse, om den innebär att bolaget av annat än rent 
affärsmässiga skäl minskar sin förmögenhet.” (14 kap. 1 § 5 p.) Se Bilaga C. 
209 SOU 2001:1 s. 354 f. 
210 Ju2001/220/L1 Remissammanställning Ny aktiebolagslag (2001:1) (bilaga: 
Aktieägarregister) 
211 Nerep II s. 460. 
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värdeöverföring enligt 14 kap. 1 § 5 p. skall anses vara för handen, skall 
affärshändelsen ifråga ha skett av andra än rent affärsmässiga skäl.212 
Således måste godtrosskyddet i 14 kap. 5 § 1 st. 2 men. anses innehålla även 
krav på bolaget att visa att mottagaren insåg eller bort inse att överföringen 
innefattade en annan än rent affärsmässig avsikt; en slutsats som även Erik 
Nerep synes komma fram till. 213     
 
Beträffande det subjektiva rekvisitet för bristtäckningsansvar innebär detta 
en kodifiering av gällande rätt. Dessutom utvidgas det subjektiva rekvisitet 
med ansvar redan vid grov oaktsamhet även för annan än personer i 
organställning. Efter genomförd analys finner Erik Nerep lagförslaget, i 
denna del, ändamålsenligt.214 Det kan dock riktas kritik mot lagförslagets 
pedagogiska upplägg då lagtexten, för att klarlägga dess egentliga innebörd, 
i stor utsträckning behöver samläsas med förarbetena.  Kritiken verkar även 
delas av Erik Nerep.215  
 
 

4.3 Lagrådremiss, ny aktiebolagslag 

4.3.1 Utkast till lagrådsremiss, ny aktiebolagslag 

Även utkastet innehåller förslag på att begreppet utbetalning skall ersättas 
med begreppet värdeöverföring, då detta anses bättre beskriva företeelsens 
innehåll. Med värdeöverföring menas, enligt utkastet, ”affärshändelser som 
medför att bolagets förmögenhet minskar och som är betingade av annat än 
rent affärsmässiga skäl”216. Vid valet mellan om objektiva faktorer, såsom 
värdediskrepans eller subjektiva faktorer, såsom avsikt, skall få styra 
huruvida en affärshändelse som minskar bolaget förmögenhet är att 
beteckna som värdeöverföringar eller ej, förordas i utkastet det förra 
alternativet. Motivering är att det då blir lättare ”att i det enskilda fallet 
avgöra om det är fråga om en värdeöverföring eller inte”217. ”Hänsyn måste 
också kunna tas till värdediskrepansens storlek och avtalets karaktär liksom 
till mottagarens relationer till och insyn i bolaget.”218 I övrigt bör 
avvägningen överlämnas åt rättspraxis. I specialmotiveringen till utkastets 
17 kap. 1 § uttalas att stor betydelse läggs vid frågan ”om transaktionen 
framstår som förenlig med den verksamhet som bolaget normalt 
bedriver”219.    
 

                                                 
212 SOU 2001:1 s. 355. 
213 Nerep II s. 461. 
214 Nerep II s. 461. 
215 Nerep II s. 462. 
216 Promemoria med utkast till lagrådsremiss 2004-02-09, Ny aktiebolagslag s. 348 
217 Utkast lagrådsremiss s. 348 f.  
218 Utkast lagrådsremiss s. 349. 
219 Utkast lagrådsremiss s. 694 samt bilaga D. 
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Utkastet förordar att lagens borgenärsskyddsregler skall gälla för alla typer 
av värdeöverföringar från bolaget och att regleringen även fortsättningsvis 
skall ta sin utgångspunkt i en beloppsspärr kompletterad med en 
försiktighetsregel.220 I utkastet föreslås dock att koncernspärren skall tas 
bort.221

 
Beträffande rättsföljden vid olagliga värdeöverföringar föreslås i utkastet, 
tvärt emot kommitténs förslag, att denna skall vara ogiltighet med 
återbäringsskyldighet för mottagaren. Detta skall gälla oavsett vilken form 
den olagliga värdeöverföringen har och till vem den sker. I utkastet 
konstateras att ”det finns olika uppfattningar om innebörden av gällande rätt 
när det gäller separationsrätt efter en olaglig värdeöverföring”222 bl.a. att 
separationsrätt, även med dagens regler om återbäringsskyldighet, ej 
föreligger i utbetalningsmottagarens konkurs. Då dagens regler anses 
fungera relativt bra och då en återbäringsskyldighet bör leda till att snarlika 
fall kommer att behandlas lika, anses att nuvarande val av en 
återbäringsskyldighet bör bestå.223 Vid återbäring av sakvärden, där endast 
en del av sakens värde bedöms utgöra olaglig värdeöverföring, föreslås i 
utkastet ”att mottagaren återlämnar egendomen mot erhållande av 
kompensation avseende den giltiga delen av värdeöverföringen”224. Att 
utvidga regelns tillämplighet är en logisk följd av att även borgenärsskyddet 
utvidgas.225  
 
En inskränkning av vilka som kan träffas av återbäringskyldighet har också 
övervägts då begreppet mottagare inte anses helt entydigt. ”[E]n bank [kan] 
normalt inte anses som mottagare, när ett bolag som ett led i en olaglig 
utbetalning av medel till en person, sätter in pengarna på mottagarens konto 
i banken. Men om bolaget har satt in pengarna på kontot just för att 
kontoinnehavarens skuld till banken därigenom skall kunna regleras kan det 
vara naturligt att bedöma banken som mottagare, eftersom syftet varit att 
värdeöverföringen skall komma banken till godo.”226 Beträffande 
mottagarens godtrosskydd vid formenligt beslutade vinstutdelningar bör den 
nuvarande godtrosregeln bestå; d.v.s. bolaget måste visa att mottagaren 
insett eller bort inse att utbetalningen stred mot aktiebolagslagen. Samma 
godtrosskydd bör, enligt utkastet, även gälla vid återbetalning vid 
minskning av aktiekapitalet eller reservfonden. När det gäller förtäckta 
vinstutbetalningar bör dessa stipulera återbäringsansvar, om mottagaren 
insåg eller bort inse att den aktuella rättshandlingen utgjorde en 
värdeöverföring.227 Bevisbördan föreslås även fortsättningsvis åvila bolaget, 
då en omvänd bevisbörda skulle ”leda till en besvärande osäkerhet i 

                                                 
220 Utkast lagrådsremiss s. 352. 
221 Utkast lagrådsremiss s. 357. 
222 Utkast lagrådsremiss s. 369. 
223 Utkast lagrådsremiss s. 368 f. 
224 Utkast lagrådsremiss s. 702. 
225 Utkast lagrådsremiss s. 368. 
226 Utkast lagrådsremiss s. 368. 
227 Utkast lagrådsremiss s. 369 f. 
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omsättningen [men även] […] utgöra en besvärlig hämsko också för seriös 
affärsverksamhet”228.     
 
Enligt utkastet skall de som medverkat till beslutet om värdeöverföringen 
vara solidariskt skyldiga att ersätta bristen. Samma sak ska gälla för dem 
som medverkat till beslutets verkställande eller till upprättandet eller 
fastställandet av en till grund för beslutet liggande oriktig balansräkning.  
 
Beträffande det subjektiva rekvisitet för bristäckningsansvar gäller uppsåt 
eller oaktsamhet för styrelseledamöter, vd, revisorer, verksamhetsgranskare 
och särskild granskare. För aktieägare gäller uppsåt eller grov oaktsamhet. 
Reglerna överensstämmer med gällande rätt.229 Enligt utkastet finns det 
goda skäl för att det strängare ansvar som gäller för styrelseledamöter även 
bör gälla för den som rent faktiskt fungerar som bolagets företrädare.230 
Bristäckningsansvaret skall även fortsättningsvis kunna jämkas om så är 
skäligt.231   
 
Juridiska Fakultetsnämnden vid Uppsala universitets remissvar, med förslag 
på införandet av en generell regel om vindikation hos tredje man, avfärdas i 
utkastet till förmån för en kodifiering av gällande rätt genom NJA 1997 s. 
418. ”En generell vindikationsrätt av det slag som fakultetsnämnden har 
förordat skulle enligt vår mening föra alltför långt och riskera att gå ut över 
säkerheten i omsättningen. De systematiska fördelarna med att bygga upp de 
aktiebolagsrättsliga reglerna om rättsföljderna av olagliga värdeöverföringar 
enligt samma principer som konkursrättens återvinningsregler väger inte 
lika tungt för att motivera en sådan förändring.”232

 
Även personer som tagit emot egendom skall vara bristtäckningsansvariga 
om de kände till att egendomen härrörde från en olaglig värdeöverföring. I 
denna del är författningsförslaget ett förtydligande eftersom avsikten 
framgår av kommitténs skrivning men inte explicit av kommitténs 
författningsförslag.233 För ansvar krävs således att mottagaren inte bara haft 
vetskap om att det skett en olaglig värdeöverföring. Vetskap krävs dessutom 
om att den mottagna egendomen härrör från den olagliga 
värdeöverföringen.234  
 
Andra personer ansvarar endast vid uppsåt. På denna punkt skiljer sig 
förslaget från kommitténs som föreslagit ansvar för annan redan vid grov 
oaktsamhet. Av utkastet framgår att kommitténs förslag anses vara ”alltför 
långtgående”235. ”Om det för ansvar skulle räcka med vårdslöshet – låt vara 

                                                 
228 Utkast lagrådsremiss s. 370. 
229 Utkast lagrådsremiss s. 373 f. 
230 Utkast lagrådsremiss s. 704. Med uttalandet åsyftas säkerligen vad som även brukar 
benämnas ”shadow directors”. 
231 Utkast lagrådsremiss s. 374. 
232 Utkast lagrådsremiss s. 373. 
233 Utkast lagrådsremiss s. 373 f. 
234 Utkast lagrådsremiss s. 704. 
235 Utkast lagrådsremiss s. 374. 
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av kvalificerat slag – är risken påtaglig att betalningsmottagare och andra 
parter i normala avtalsförhållanden skulle anse sig behöva göra långtgående 
undersökningar. Detta skulle kunna lägga hinder i vägen för en effektiv 
kreditgivning och drabba den seriösa affärsverksamheten. Liknande 
konsekvenser skulle kunna inträda också när det gäller den rådgivning eller 
faktiska hjälp som banker, advokatbyråer m.fl. erbjuder i frågor av detta 
slag.”236  
 

4.3.2 Remissinstansernas synpunkter 

I samband med mitt besök på Justitiedepartementet237 framkom att 
rättsföljderna vid olaglig värdeöverföring, i utkastets förslag (17 kap. 6-7 
§§), inte hade renderat i några särskilda kommentarer. Av de 35 
remissinstanser som ombetts lämna skriftliga synpunkter på utkastet har 
Svenska Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen till synes 
avstått från att hörsamma detta. Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala 
universitet har i ett remissyttrande av den 29 mars 2004, uttalat att 
rättsföljden vid olagliga värdeöverföringar ”bör vara ogiltighet och att 
denna rättsföljd skall inträda oavsett om mottagaren är aktieägare eller 
annan”238. ”Även godtrosskyddet utformning vid värdeöverföring i 
vederbörlig form respektive förtäckt utdelning framstår som väl avvägt.”239

 

4.3.3 Lagrådsremiss, ny aktiebolagslag 

Vid en jämförelse mellan reglerna för värdeöverföringar i utkastet till 
lagrådsremiss och den av regeringen nyligen beslutade lagrådsremissen 
framkommer att dessa inte skiljer sig åt i någon väsentlig utsträckning. När 
det gäller lagrådsremissen hänvisas därför till utkastet till lagrådsremiss i 
dessa delar.240  

                                                 
236 Utkast lagrådsremiss s. 374. 
237 2004-04-15. 
238 Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitets remissyttrande Ny aktiebolagslag, 
Dnr JURFAK 2004/14, 2004-03-29 s. 3. 
239 Juridiska fakultetsnämndens remissyttrande 2004-03-29 s. 3. Remissyttrandet är 
författat av professor Bert Lehrberg.  
240Lagrådsremiss Ny aktiebolagslag, 2004-05-06 s. 108-110, 360-393, 728-740. Se även 
författningsförslaget i bilaga E. 
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5 Avslutande analys och 
diskussion de lege ferenda 
Av utredningen framgår bankernas bristäckningsansvar vid otillåtna 
vinstutbetalningar eller som det med terminologin i lagrådsremissen kan 
uttryckas, bankernas bristtäckningsansvar vid olagliga värdeöverföringar. I 
den avslutande analysen görs inledningsvis en koncentrerad beskrivning av 
detta bristtäckningsansvar med en efterföljande diskussion huruvida den 
nuvarande avvägningen mellan kapitalskyddsreglerna och skyddet för 
omsättningen samt det praktiska ekonomiska livet kan anses vara lämplig. 
Därefter avslutas med en analys av förslaget till ny aktiebolagslag, som nu 
är under beredning, och om detta medför en väl avvägd förändring av 
bankernas bristtäckningsansvar. 
 
Genom NJA 1997 s. 418 kan anses klarlagt att bristtäckningsansvaret i 12 
kap. 5 § 2 st. ABL är analogt tillämpligt men att ett sådant ansvar måste 
hållas inom snäva gränser. Även 15 kap. 1-3 §§ ABL kan enligt HD 
tillämpas analogt, om det i det enskilda fallet finns tillräckliga skäl för att 
upprätthålla reglerna om olovlig vinstutdelning.241

 
I 12 kap. 5 § 2 st. ABL talas det om ansvar för täckande av brist för de som 
medverkat till beslutet om vinstutbetalning eller verkställande därav. Det 
talas även om upprättande eller fastställande av, en till grund för beslutet om 
vinstutbetalning, oriktig balansräkning. Det är dock de två förstnämnda 
situationerna som jag funnit centrala för fastställande av bankers 
bristtäckningsansvar varför dessa kommit i fokus i denna analys.  
 
1. Om en bank framstår som klart bestämmande i bolaget, utan att för den 

skull inneha en formell position, bör banken jämställas med en person i 
organställning. Tanken går i första hand till situationer där banken 
agerar i bolagets styrelse eller som vd. En vanlig benämning på detta är 
shadow director. En banks agerande som shadow director är troligen 
mer vanlig i mindre bolag i jämförelse med större bolag. Banken kanske 
även skulle kunna framstå som de facto aktieägare i mindre bolag, där 
ägaren gått i personlig borgen gentemot banken och satt sin familjs 
ekonomi på spel. Det finns en klar risk för att sådana situationer kommer 
att öka framdeles; detta som en direkt effekt av de nya 
förmånsrättsregler som trädde ikraft den 1 januari 2004. Den nya 
förmånsrättsordningen syftar bl.a. till att öka incitamentet att välja 
företagsrekonstruktion framför konkurs för bolag där ekonomin är i 
obalans. Det kan dock misstänkas att de nya reglerna får direkt motsatt 
effekt då kreditgivare med företagsinteckning som säkerhet ser sig 
tvungna att säkra sina fordringar i ett ännu tidigare skede. I den nya 

                                                 
241 15 kap. 1-3 §§ ABL behandlar som bekant skadestånd för stiftare, styrelseledamot, vd, 
revisor, lekmannarevisor, särskild granskare samt aktieägare. 
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förmånsrättsordningen får bankerna, i förhållande till andra 
fordringsägare, en försämrad rätt i tillgångarna vid en konkurs.242 Klart 
är att bankerna ogillar den nya ordningen då de finner sin rätt vid 
konkurser försämrad. En annan logisk följd av detta är att bankerna 
försöker säkra upp sina fordringar genom andra säkerheter. I mindre 
bolag innebär detta, såsom ovan antytts, personlig borgen för den ofta 
kombinerade företagsledaren och aktieägaren.  

  
2. Om en bank medverkar till en olovlig vinstutbetalning som företas i 

strid med intresse som skall skyddas av reglerna i 12 kap. ABL skall 
banken även kunna bli skyldig att ersätta bristen. Att banken erhållit 
något av det som utbetalats är inget krav för att banken skall anses vara 
medverkansansvarig. Förhållandet torde inte omfatta sedvanliga 
betalningsförmedlingar som en bank utför, om den olovliga 
vinstutbetalningen ej kommer banken till del.    

 
3. Om en banks medverkan väsentligen består av att den mottager något 

från någon som är återbäringsskyldig och som härrör från en olovlig 
vinstutbetalning skall banken även kunna göras bristtäckningsansvarig 
för detta. Härvid spelar det ingen roll om det rör sig om en gåva eller en 
betalning av en skuld.  

 
Bevisbördan avseende bankens medverkan eller roll som sk. shadow 
director åvilar bolaget. Bristtäckningsansvaret innehåller inte något 
presumtionsansvar liknande det i 4 kap. 6 § KonkL.243 Jan Andersson tolkar, 
med beaktande av NJA 1990 s. 343, HD:s formulering såsom att det är 
”tänkbart, men inte alls säkert, att HD i en situation, där bevismaterialet i 
huvudsak befinner sig inom den påstått bristtäckningsskyldiges maktsfär, 
skulle använda sig av omvänd bevisbörda”244. Enligt Lars Pehrson öppnar 
HD en viss möjlighet för att i särskilda fall tillämpa straff- och 
konkursrättsliga bestämmelser med hänvisning till NJA 1976 s. 60.245  
 
Av NJA 1997 s. 418 framgår att uppsåt fordras för att banken skall kunna 
göras bristtäckningsansvarig i ovan tre situationer. HovR:ns bedömningen, 
som HD grundade sin prövning på, verkar ej innefatta en prövning av 
eventuellt uppsåt.246 Åtminstone framgår ej explicit att någon sådan 
prövning gjorts.  
 

                                                 
242 Den rätt som avses är företagsinteckningen vilken ofta innehas av banker som säkerhet 
för företagskrediter. Enligt den nya förmånsrättsordningen får företagsinteckningar 
täckning med en procentuell andel i kvarlåtenskapen istället för som tidigare då 
företagshypoteket fick täckning i princip i allt som fanns kvar när förmåner med bättre rätt 
hade blivit tillgodosedda.   
243 NJA 1997 s. 418 på s. 453. 
244 Andersson, Jan; ”Utomståendes ersättningsskyldighet jämte vindikation vid olovlig 
vinstutdelning – ett avgörande från Högsta domstolen”, i SvJT 1998 s. 82. 
245 Pehrson, Lars: ”Bristtäckningsansvarets omfattning”, i: JT 1997/98 s. 224. Rättsfallet 
baserades dock på 1944 års aktiebolagslag där olovlig vinstutdelning var straffbelagd. 
246 Nerep i Rättsvetenskapliga studier… s. 267. 
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Situation 1 (ovan) synes, vid en första anblick, skilja sig från de därpå 
följande. Gränsdragningen mellan situation 2 och 3 upplevs dock inte som 
lika självklar. Skiljelinjen förefaller gå vid om banken är att betrakta som 
mottagare eller ej men gränsdragningen mellan de olika situationerna verkar 
mer komplicerad än så. Erik Nerep uppmärksammar situationen där en 
ägare av ett aktiebolag kommer överens med köparen av bolaget att 
köpeskillingen skall erläggas genom olovlig vinstutdelning och frågan om 
säljaren då skall anses ansvarig genom medverkan till beslut om olovlig 
vinstutbetalning eller medverkan till olovlig vinstutbetalning genom 
samförstånd med den primärt återbäringsskyldige. ”På samma sätt skulle 
t.ex. en bank kunna tillgodogöra sig medel som härrör från olovlig 
vinstutdelning på grund av ’samförstånd’ eller faktiskt bestämmande 
inflytande över det utdelande bolaget och göras medverkansansvarig i 
anledning härav. Utgör de omständigheter som konstituerar medverkan 
emellertid uteslutande eller ’väsentligen’ endast av ett mottagande  av 
olovlig utdelade vinstmedel, förutsätts […] vetskap om att medlen härrör 
från en olovlig vinstutdelning. Icke desto mindre synes det stundom vara 
förenat med svårigheter att skilja detta uppsåtliga emottagande av medel 
från medverkan i ’samförstånd’.”247  
 
För att komma fram till att uppsåt och inte oaktsamhet eller grov oaktsamhet 
skall gälla i dessa situationer ställde HD i NJA 1997 s. 418 omsättningens 
säkerhet och det praktiska ekonomiska livet mot varandra. Eftersom det 
subjektiva rekvisitet är detsamma i ovan tre situationer spelar troligen 
gränsdragningsproblematiken, som Erik Nerep illustrerar, inte någon större 
roll. Om det subjektiva rekvisitet skulle vara olika för de tre situationerna 
blir givetvis gränsdragningen av större intresse. Beträffande situation 3 
krävs uppsåt dels avseende att en otillåten vinstutbetalning skett men även 
beträffande att vad banken mottagit härrör från den otillåtna 
vinstutbetalningen. Den förstnämnda vetskapen som krävs i situation 3 kan 
givetvis vara för handen utan att den sistnämnda vetskapen är det, men 
knappast tvärtom. HD har kommit fram till att kravet skall läggas just på 
vetskap och inte vid grov oaktsamhet i båda delarna men i rättsfallet 
diskuteras bara den sistnämnda vetskapen. Vilka krav kan då ställas på 
bankens agerande vid vetskap om det förstnämnda, nämligen att en olovlig 
vinstutbetalning skett? Rimligen borde en sådan vetskap stipulera någon 
form av aktsamhet från bankens sida. Att avkräva banken en viss 
undersökningsplikt torde inte vara att gå för långt. Att inte avkräva banken 
ansvar för att inte tillräckligt ha undersökt de medel som banken mottagit 
när banken bevisligen, vid mottagandet av medlen, hade vetskap om att 
dessa härrörde från den otillåtna vinstutbetalningen ter sig för mig som 
obalanserat. Agerande vid vetskap om att en otillåten vinstutbetalning skett, 
borde innefattas i de ”tillräckliga skäl”248 som HD anses krävs för att skydda 
aktiebolagets kapital.  
 

                                                 
247 Nerep i Rättsvetenskapliga studier… s. 267. 
248 NJA1997 s. 418 på s. 451. 
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Den naturliga följdfrågan är om den nu gällande avvägningen mellan å ena 
sidan kapitalskyddsreglerna och å andra sidan säkerheten i omsättningen 
samt det praktiska ekonomiska livet, framstår som lämplig? Om det som är 
skyddsvärt även är skyddat i adekvat utsträckning måste avvägningen 
mellan de två intressena framstå som väl balanserad. Vad menas då med 
säkerheten i omsättningen och det praktiska ekonomiska livet? Jan 
Andersson har i sin analys av NJA 1997 s. 418 beskrivit det förstnämnda 
som ”skyddet för omsättningen”249. ”Vad skyddet för omsättningen kräver 
är att avtal och andra rättshandlingar, som grundar sig på affärsmässiga 
överväganden, inte motverkas eller förhindras av bestämmelserna om 
vinstutdelning och övriga utbetalningsregler i ABL.”250 En relevant fråga är 
om det senare innefattar annat och mera än vad som kan inrymmas under 
omsättningsskyddet? Jan Andersson uttrycker tämligen försiktigt att med 
uttrycket kan avses ”vad som med hänsyn till företagslivet och de dagliga 
affärerna utgör en rimlig och måttfull begränsning ifråga om möjligheten för 
företagsledare och aktieägare att helt eller delvis vederlagsfritt avhända ett 
bolag egendom till potentiell nackdel för fordringsägarna i företaget”251. Jag 
finner Jan Anderssons definitioner både enkla och praktiska att använda. 
Utifrån dessa kan man fråga sig om företagsledare och aktieägare, på 
borgenärernas bekostnad, bör få avhända sig av bolagets tillgångar i sådan 
utsträckning som kan ske med dagens regler. Enligt min mening bör inte så 
vara fallet. Trots att bristtäckningsansvaret i 12 kap. 5 § 2 st. ABL utsträckts 
till att även omfatta annan än som avses i 15 kap. 1-3 §§ ABL, är 
skyddsregeln inte tillräckligt effektiv.  
 
Göran Grosskopf beskrev 1990 situationen med vinstbolagsöverlåtelser 
vilket pekar på att problemet inte är nytt men alltjämt kvarstår: ”I den 
typiska vinstbolagsöverlåtelsen har banken eller kreditinstitutet medverkat 
med ofta uppseendeväckande korta krediter, i vissa fall på endast en enda 
dag. Det måste då ligga i sakens natur, att återbetalningen av lånet måste ske 
genom lån från det köpta bolaget. Enligt min uppfattning kan med hänsyn 
till vinstbolagsöverlåtelsernas standardiserade karaktär inte erfordras annan 
bevisning än den korta kredittiden, för att medverkansansvar skall kunna 
uppkomma. […] Det torde vara svårt för en kreditgivare, som får förutsättas 
ha gjort en ingående kreditprövning av sin kund, att visa att han saknat 
anledning att anta, att köparen var insolvent.”252 Problemet är dock att 
denna grad av bevisning inte verkar räcka samt att bevisbördan inte åvilar 
banken utan bolaget. Eftersom medverkansansvaret inte är ett 
presumtionsansvar kan banken fortsätta ägna sig åt sk. minutenlån utan 
någon större risk för medverkansansvar. Bankens undersökningsplikt är ju 
genom NJA 1997 s. 418 i realiteten icke existerande. Lars Pehrson menar att 
man enligt HD inte kan kräva att mottagare av medel i praktiken skall 
behöva undersöka varifrån medlen härrör och hur de har åtkommits då det 
skulle strida mot omsättningsintresset. ”Man kan på goda grunder anta att 

                                                 
249 Andersson i SvJT s. 60. 
250 Andersson I s. 688 f. 
251 Andersson i SvJT s. 60. 
252 Grosskopf s. 49 f. 
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detta uttalande [från HD] kommer att läsas med stor tillfredställelse av 
många banker.”253 Genom att utkräva bristtäckningsansvar först vid uppsåt 
talar man om för bankerna att något ansvar i praktiken inte existerar. En 
undersökning av om en transaktion innefattar otillåtna vinstutbetalningar 
kan naturligtvis bli ganska kostsam i förhållande till värdet på transaktionen. 
Om bristtäckningsansvar avkrävdes vid oaktsamhet skulle 
transaktionskostnaderna i förhållande till transaktionerna sannolikt bli 
oproportionerliga och hämma det praktiska ekonomiska livet. Dessa 
intressen skyddas då inte i adekvat utsträckning. När bristtäckningsansvar 
istället avkrävs vid uppsåt slår dock pendeln över till men för kapitalskyddet 
i aktiebolag och skapar utrymme för bolagsplundringar. Kapitalskyddet i 
aktiebolag är då inte adekvat skyddat.  
 
Båda dessa exempel visar på situationer där det skyddsvärda inte är skyddat. 
I ingen av dessa situationer kan, enligt min mening, förhållandet mellan 
kapitalskyddet och skyddet för omsättningen och det praktiska ekonomiska 
livet anses vara väl avvägt. Den som trots allt finner att bankerna inte bör 
avkrävas någon undersökningsplikt och av den anledningen anser att uppsåt 
som subjektivt rekvisit framstår som väl avvägt får se detta argument 
desavouerat då ”grov oaktsamhet normalt sett inte brukar innefatta något 
krav på undersökningsplikt; grov oaktsamhet är ett handlande på gränsen till 
det uppsåtliga”254. I NJA 1992 s. 130 uttalar HD: ”På skadestånds- och 
försäkringsrättens område gäller enligt vedertagen uppfattning att en 
vårdslöshet måste vara av mycket allvarligt slag för att den skall kunna 
betecknas som grov; vanligen är det fråga om ett handlande som ligger på 
gränsen till uppsåtligt förfarande, dvs som vittnar om en betydande 
hänsynslöshet eller nonchalans och som medför en avsevärd risk för skada 
(se prop 1975:12 s 133 och 173, 1975/76:15 s 69 och 1979/80:9 s 154; jfr 
SOU 1986:56 s 587 och 1989:88  s 181).”255 HD:s uttalande torde gälla 
även idag. Med bakgrund i detta uttalande finner även Jan Andersson det 
svårt att motivera varför en ”grovt oaktsam medverkan till utbetalning i 
framtiden bör skyddas av rättsordningen”256.  
 
Jan Andersson menar att ”skyddet för omsättningen kan tillgodoses inom 
ramen för när en vederlagsfri utbetalning till utomstående skall anses 
föreligga […] respektive ett godtrosskydd för återbäringsskyldighet”257. Jan 
Andersson påtalar dock att det finns en osäkerhet beträffande den exakta 
gränsen för den analoga tillämpningen av 12 kap. 2 § ABL vilket innebär ett 
förutsägbarhetsproblem för enskilda fysiska eller juridiska personer som tar 
emot vederlagsfria utbetalningar från ett aktiebolag.258 På grund av dessa 
förutsägbarhetsproblem kan HD:s lösning, som syftar till att värna om 
omsättningens säkerhet och det praktiska ekonomiska livet, i själva verket 
motverka det samma. De lege ferenda konstaterar Jan Andersson att det 
                                                 
253 Pehrson i JT s. 224. 
254 Andersson i SvJT s. 82. 
255 NJA 1992 s. 130 på s. 137. 
256 Andersson i SvJT s. 82. 
257 Andersson i SvJT s. 60. 
258 Andersson i SvJT s. 61. 
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definitivt är lättare för både företagsledare och utomstående att tillägna sig 
och respektera en i lag föreskriven regel med innebörd ”att vederlagsfria 
utbetalningar över huvud taget inte, och alltså oavsett vem som är 
mottagare, får ske i strid med 12:2 ABL, än en i rättspraxis fastslagen 
rättsregel”259. 
 
Aktiebolagskommittén uppmärksammar att den nuvarande aktiebolagslagen 
innehåller brister och att kapitalskyddet måste stärkas. Av den anledningen 
föreslås att bristtäckningsansvaret framdeles även ska omfatta vad som 
fastställts genom rättspraxis.260 Dock anser kommittén, efter en avvägning 
mellan å ena sidan borgenärsintresset samt aktieägarintresset och å andra 
sidan säkerheten i omsättningen, att andra, t.ex. banker, bör åläggas 
bristtäckningsansvar redan vid grov oaktsamhet. Ageranden som vittnar om 
betydande hänsynslöshet eller nonchalans och som medför avsevärd risk för 
skada för bolaget, ska således inte längre accepteras. 
 
I Aktiebolagskommitténs förslag till reviderade kapitalskyddsregler föreslås 
just en sådan lösning som jag efterlyser och som även Jan Andersson synes 
förorda. Vad som är förvånansvärt är att regeringen i lagrådsremissen 
backar i fråga om det subjektiva rekvisitet. Det problematiska är att motivet 
i både Aktiebolagskommitténs utredning och regeringens lagrådsremiss kan 
sammanfattas med något så subtilt som säkerheten i omsättningen och det 
praktiskt ekonomiska livet. Aktiebolagskommittén är dock något mer 
konkret i sina skäl. Vad som också är förvånande är att den remissrunda 
som föregick färdigställandet av lagrådsremissen inför regeringsbeslutet den 
6 maj 2004 i princip aldrig berörde förändringen av det subjektiva rekvisitet. 
Den enda instans som egentligen berört frågan är Juridiska 
fakultetsnämnden vid Uppsala universitet som bedömde ”godtrosskyddets 
utformning vid värdeöverföring i vederbörlig form respektive förtäckt 
utdelning […] som väl avvägd”261.262

 
Vad kan då ligga bakom regeringens vändning? Som antytts i första kapitlet 
intar bankerna i Sverige en central och privilegierad ställning i samhället. 
Lönsamheten hos de fyra svenska bankgrupperna är god med en 
genomsnittlig avkastning på eget kapital före skatt på ca 23 % vilket är mer 
än dubbelt så högt jämfört med tillverkningsindustrin. Sannolikt är inte 
risken också dubbelt så hög och därför motiverar avkastningen.263 
”Anledningen till att det allmänna inte agerat mot koncentrationen torde 
vara att banksystemets exceptionella betydelse för samhället och dess 

                                                 
259 Andersson i SvJT s. 61. 
260 Syftande på NJA 1997 s. 418. 
261 Juridiska fakultetsnämndens remissyttrande 2004-03-29 s. 3. 
262 Att remissbehandla förslaget till ny aktiebolagslag är sannolikt ingen enkel uppgift. Det 
kan mycket väl förhålla sig så att frågan om det subjektiva rekvisitet ”slunkit förbi” p.g.a. 
tidsnöd hos remissinstanserna. Av den anledningen kan det vara på sin plats att ifrågasätta 
lämpligheten i att endast avsätta sex veckor för remissbehandlingen och att remissen inte 
riktades till ett större antal instanser t.ex. Konkursförvaltarkollegiernas förening. 
263 Fenrkvist i JT s. 289 f.  
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funktion. Staten stödjer i stället branschen för att skapa stabila aktörer.”264 
Man kan fråga sig av vilken anledning som lagstiftaren väljer att backa i 
fråga om subjektivt rekvisit vid bristtäckningsansvar för annan i förslaget 
till ny aktiebolagslag. Att motivera handlandet genom att hänvisa till 
säkerheten i omsättningen är ett effektivt argument då det är svårt att 
angripa. Vad som är möjligt att angripa är dock just att med stöd av i princip 
samma argument som kommittén använt i sin utredning, komma fram till 
motsatt lösning.  
 
Även om skatteaspekten inte är föremål för utredning i detta arbete kan det 
vara på sin plats att konstatera att det ofta är skatteskäl som ligger bakom en 
otillåten vinstutbetalning. En anledning till regeringens vändning kan vara 
att staten, genom de nya skalbolagsreglerna, som innebär att säljaren av ett 
bolag i slutändan personligen får ansvara för bolagets skatteskulder, 
konstaterat att statens skattefordringar därigenom är säkrade och därför inte 
finner det lika prioriterat att skapa ett motsvarande skydd för övriga 
borgenärer. En annan anledning kan vara remissvaret från Svenska 
Fondhandlareförningen och Svenska Bankföreningen. Föreningarnas 
remissvar innehåller en hel del som kan verka skrämmande och 
oöverblickbart och som givetvis inte skall bortses ifrån men likväl verkar ha 
fått för stort genomslag. Det är dock inte fråga om att införa ett 
bristtäckningsansvar redan vid vårdslöshet utan vid grov vårdslöshet. 
Kraven vid grov vårdslöshet är näst intill vad som enligt utkastet krävs i 
subjektivt hänseende. Skillnaden mellan å ena sidan uppsåt och å andra 
sidan grov oaktsamhet är hårfin men valet av det senare subjektiva rekvisitet 
kan i sammanhanget innebära att bristtäckningsansvaret, i denna del, får en 
praktisk betydelse och funktion. I sammanhanget är bankens ståndpunkt i 
NJA 1997 s. 418, beträffande det subjektiva rekvisitet, minst sagt intressant. 
I HovR:n anförde banken att om ”en tredje man som banken skulle kunna 
åläggas bristtäckningsansvar enligt 12 kap. 5 § 2 st ABL måste krävas att 
bankens företrädare handlat uppsåtligen eller åtminstone grovt oaktsamt i 
enlighet med bestämmelserna i 15 kap. 3 § ABL för aktieägare.”265

 
Jan Fernkvist listar riskhantering som en av de svenska bankernas tre 
huvuduppgifter. Genom diversifiering, d.v.s. riskspridning, sprider bankerna 
sina risker till ett stort antal investeringar. Finansmarknaden erbjuder handel 
i risk vilket innebär en omfördelning av risk. ”Genom att separera risk från 
verksamhet går det att välja en risknivå som ter sig möjlig och önskvärd att 
bära med hänsyn till vars och ens kompetens.”266 Staten ger banker en 
privilegierad ställning, genom att begränsa möjligheten till nyetablering i 
branschen och ger bankerna ekonomiska garantier i form av insättargaranti 
och likviditetsgaranti. ”Bankerna har på många sätt en säregen ställning 
gentemot sina kunder. De har en unik position på den finansiella marknaden 
och har därigenom en gedigen erfarenhet och överlägsen kunskap i hur 
marknaden, rättsliga regleringar av avtal och andra förhållanden fungerar. 

                                                 
264 Fernkvist i JT s. 293. 
265 NJA 1997 s. 418 på s. 429.  
266 Fernkvist i JT s. 281. 
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Vidare innebär den ingående regleringen att bankerna intar ett slags 
halvoffentlig position. Samtidigt som bankerna besitter en särskilt respekt 
för sin kompetens intar de en ganska självsvåldig hållning mot sina kunder. 
Bankerna bestämmer villkoren för de flesta av de rättshandlingar de ingår 
genom i princip ensidigt upprättade standardavtal. Denna kunskapsmässiga, 
ekonomiska och sociala överlägsenhet skapar ett särskilt behov av skydd för 
bankernas kunder […].”267 Samhället och bankerna är som synes beroende 
av varandra.  
 
”Frågan uppstår [då] om privata företag till följd av det ömsesidiga 
beroendet kan avkrävas samma slags sociala ansvar som kan förväntas av 
myndigheter och statliga bolag.”268 Det centrala syftet är givetvis att 
samhällets förtroende för bankernas verksamhet skall bestå. Jan Kleineman 
anser att ”allmänheten har anledning att kunna hysa särskild tillit till 
bankernas kompetens, vilket i sin tur gör att ansvaret bör utgå ifrån de krav 
man kan ställa på en professionsutövare som åtnjuter särskilt förtroende i 
samhället”269. Henrik Karlström menar att ”[d]et särskilda förtroende som 
samhället skapar åt bankerna kan […] förväntas motsvaras av ett häremot av 
samhället utkrävt särskilt ansvar”270. Att utkräva ansvar för icke önskvärda 
ekonomiska transaktioner bidrar till säkerställandet av samhällets förtroende 
beträffande att bankernas tar sitt ansvar i samhället. Ansvaret skulle kunna 
vägas in vid en prövning huruvida en bank varit grovt oaktsam. Det 
omvända pekar annars på att bankerna tillåts vara grovt vårdslösa i sin 
kreditgivning eller i andra sammanhang. Bankerna har bevisligen möjlighet 
att begränsa sina risker genom diversifiering. Ett exempel där bankerna tagit 
sitt ansvar och på ett enkelt och billigt sätt förhindrat i samhället icke 
önskvärda transaktioner, är blockeringen av konton som används av företag 
i syfte att lura till sig pengar genom s.k. bluffakturor. Den verksamheten har 
blivit i princip omöjlig att bedriva. Även skalbolagsaffärer och andra 
bolagsplundringar skulle sannolikt minska avsevärt i frekvens, om bankerna 
ålades ett bristtäckningsansvar för olagliga värdeöverföringar redan vid grov 
oaktsamhet.  
 
Vid beaktande av vad som ovan redogjorts för är min sammantagna slutsats 
den att övervägande skäl talar för att regeln om bristäckningsansvaret för 
annan, i den nya aktiebolagslagen, bör formuleras så att ansvaret kan göras 
gällande redan vid grov oaktsamhet. 

                                                 
267 Fernkvist i JT s. 286. 
268 Fernkvist i JT s. 282.  
269 Kleineman, Jan; ”Lender liability – ett skadeståndsrättsligt perspektiv på 1990-talets 
finansiella kris”, i JT 1992/93 s. 316. Jan Kleinemans syn på bankernas ansvar i denna 
artikel skiljer sig från de åsikter han i SÖMÅ-fallet gav uttryck för i de av Banken 
åberopade rättsutlåtandena. Ett faktum som kanske kan ha undergrävt trovärdigheten i 
rättsutlåtandena. 
270 Karlström, Henrik; “Lender liability – bankernas rättsliga ansvar och den fria 
domsmakten”, i Balans nr. 12 1996 s. 31. 
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Bilaga A – 12 kap. ABL 
12 kap. Vinstutdelning och annan användning av bolagets egendom 
 
1 § Utbetalning till aktieägarna av bolagets medel får ske endast enligt 
bestämmelserna i denna lag om vinstutdelning, förvärv av egna aktier, 
utbetalning vid nedsättning av aktiekapitalet, reservfonden eller 
överkursfonden och utskiftning vid bolagets likvidation. 
 En aktie som innehas av bolaget självt medför inte rätt till 
utbetalning enligt första stycket. 
Om bolagets verksamhet helt eller delvis skall ha annat syfte än att bereda 
vinst åt aktieägarna, skall bolagsordningen innehålla bestämmelse om 
användning av vinst och behållna tillgångar vid bolagets likvidation. Lag 
(2000:66). 
 
2 § Vinstutdelning till aktieägarna får inte överstiga vad som i fastställd 
balansräkning och, i fråga om moderbolag som skall upprätta 
koncernredovisning, i fastställd koncernbalansräkning för det senaste 
räkenskapsåret redovisas som bolagets eller koncernens nettovinst för året, 
balanserad vinst och fria fonder med avdrag för 
1. redovisad förlust, 
2. belopp som enligt lag eller bolagsordning skall avsättas till bundet eget 
kapital eller, i fråga om moderbolag, belopp som av det fria egna kapitalet i 
koncernen enligt årsredovisningarna för företag inom denna skall överföras 
till bundet eget kapital, 
3. belopp som enligt bolagsordning annars skall användas för något annat 
ändamål än utdelning till aktieägarna. 
 Vinstutdelning får inte ske med så stort belopp att utdelningen 
med hänsyn till bolagets eller koncernens konsilideringsbehov, likviditet 
eller ställning i övrigt står i strid mot god affärssed. Förbud mot 
vinstutdelning i visst fall föreskrivs i 6 kap. 5 §. Lag (1995:1555). 
 
3 § Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämma. Stämman får endast i 
den mån skyldighet därtill föreligger enligt andra stycket eller enligt 
bolagsordningen besluta om utdelning av större belopp än styrelsen 
föreslagit eller godkänt. 
 Bolagsstämman skall på yrkande av ägare till minst en tiondel av 
samtliga aktier besluta utdelning av åtminstone ett belopp motsvarande 
hälften av vad som återstår av nettovinsten för året, sedan avdrag skett för 
balanserad förlust, som överstiger fria fonder, reservfond och överkursfond, 
och för belopp, som enligt lag eller bolagsordning skall avsättas till bundet 
eget kapital eller enligt bolagsordning annars skall användas för något annat 
ändamål än utdelning till aktieägarna. Ett sådant yrkande skall framställas 
på 
ordinarie stämma innan beslut om användning av vinsten fattas. Utdelning 
får inte ske i strid med 2 §. Stämman är inte skyldig att besluta högre 
utdelning än fem procent av bolagets egna kapital. 
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 I avstämningsbolag skall avstämningsdagen anges i 
bolagsstämmans beslut om utdelning till aktieägare. Utdelningen förfaller 
till betalning på avstämningsdagen och skall betalas utan dröjsmål. Den som 
på avstämningsdagen är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 3 kap. 
12 § skall anses behörig att mottaga utdelningen. Var han vid mottagandet 
ej berättigad, äger 4 kap. 3 § tredje stycket motsvarande tillämpning. Lag 
(1995:1555). 
 
4 § Till reservfond skall avsättas belopp som 
1. om reservfonden och överkursfonden tillsammans inte uppgår till tjugo 
procent av aktiekapitalet, motsvarar minst tio procent av den del av 
nettovinsten för året som inte går åt för att täcka balanserad förlust, 
2. den för vilken aktie förverkats betalat till bolaget, 
3. enligt 4 kap. 17 § skall tillfalla bolaget, 
4. vid utbyte av fordran enligt skuldebrev mot aktie, motsvarar skillnaden 
mellan fordringsbeloppet och aktiens nominella belopp, 
5. enligt bolagsordningen skall avsättas till reservfonden, 
6. enligt beslut av bolagsstämman eljest skall överföras från det i 
balansräkningen redovisade fria egna kapitalet till reservfond. 
 Vid beräkning av det belopp, som enligt första stycket 1 minst 
skall avsättas till reservfond, skall nettovinsten ökas med vad som kan ha 
tillerkänts styrelseledamot, verkställande direktör eller annan som tantiem. 
 Nedsättning av reservfond eller överkursfond får enligt beslut av 
bolagsstämman endast ske för 
1. täckande av sådan förlust enligt fastställd balansräkning som ej kan 
täckas av fritt eget kapital, 
2. ökning av aktiekapitalet genom nyemission eller fondemission, eller 
3. annat ändamål, om rätten med motsvarande tillämpning av 6 kap. 6 § ger 
tillstånd till nedsättningen.  Lag (1995:1555). 
 
5 § Sker utbetalning till aktieägare i strid mot denna lag, skall mottagaren 
återbära vad han har uppburit med ränta beräknad enligt 5 § räntelagen 
(1975:635) från det att utdelningen uppburits till dess att ränta skall betalas 
enligt 6 § räntelagen till följd av 3 eller 4 § samma lag. Om utbetalningen 
har skett i form av vinstutdelning, är dock mottagaren återbäringsskyldig 
endast om bolaget visar att han insåg eller bort inse att utbetalningen stred 
mot denna lag. 
 För brist som uppkommer vid återbäringen är de som medverkat 
till beslutet om utbetalningen eller verkställande därav eller till upprättande 
eller fastställande av en till grund för beslutet liggande oriktig balansräkning 
ansvariga enligt 15 kap. 1-6 §§. Lag (1998:760). 
 
6 § Bolagsstämman äger besluta om gåva till allmännyttigt eller därmed 
jämförligt ändamål, om det med hänsyn till ändamålets beskaffenhet, 
bolagets ställning och omständigheterna i övrigt får anses skäligt. Styrelsen 
äger till sådant ändamål använda tillgång som med hänsyn till bolagets 
ställning är av ringa betydelse. 
 

 57



7 § Aktiebolag får ej lämna penninglån till den som äger aktier i eller är 
styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget eller annat bolag i 
samma koncern. Detsamma gäller i fråga om penninglån till 
1. den som är gift med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller 
nedstigande led till aktieägare, styrelseledamot eller verkställande direktör, 
2. den som är besvågrad med sådan person i rätt upp- eller nedstigande led 
eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller 
3. juridisk person över vars verksamhet person som nämnts ovan har ett 
bestämmande inflytande. 
 Bestämmelserna i första stycket gäller ej om 
1. gäldenären är kommun eller landstingskommun, 
2. gäldenären är företag i koncern i vilken det långivande bolaget ingår, 
3. gäldenären driver rörelse och lånet betingas av affärsmässiga skäl samt är 
avsett uteslutande för gäldenärens rörelse, eller 
4. gäldenären eller honom närstående fysisk eller juridisk person som avses 
i första stycket 1--3 är aktieägare samt det sammanlagda aktieinnehavet ej 
uppgår till en procent av aktiekapitalet i bolaget och ej heller, om bolaget 
ingår i koncern, till en procent av de sammanlagda aktiekapitalen i 
koncernbolagen. Första stycket tillämpas dock, om gäldenären eller juridisk 
person över vars verksamhet han har ett bestämmande inflytande eller båda 
tillsammans äger mer än 500 aktier i bolaget eller, om bolaget ingår i 
koncern, i koncernbolagen. 
 Aktiebolag får icke lämna penninglån i syfte att gäldenären eller 
honom närstående fysisk eller juridisk person som avses i första stycket 1--3 
skall förvärva aktier i bolaget eller annat bolag i samma koncern. 
 Är gäldenären anställd i bolaget eller i ett annat bolag i samma 
koncern gäller inte förbudet mot penninglån i tredje stycket, om 
1. lånebeloppet jämte tidigare lån enligt detta stycke från bolaget eller annat 
bolag i samma koncern inte överstiger ett belopp som motsvarar två gånger 
gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, 
2. låneerbjudandet riktar sig till minst hälften av de anställda i bolaget och 
lånet skall återbetalas inom fem år genom regelbundna amorteringar samt 
3. hinder mot lån inte föreligger vid en tillämpning av första och andra 
styckena, även om de aktier som skall förvärvas räknas med. Därvid skall 
dock det i första stycket angivna förbudet mot att lämna lån till 
styrelseledamot inte gälla i fråga om den som är styrelseledamot enligt 
bestämmelserna i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de 
privatanställda. 
 Lån enligt fjärde stycket får inte lämnas, om det sammanlagda 
beloppet av sådana lån därefter skulle överstiga bolagets fria egna kapital. 
 Bestämmelserna i denna paragraf om förbud mot penninglån äger 
motsvarande tillämpning i fråga om ställande av säkerhet. 
 Vid tillämpningen av denna paragraf likställes äktenskapsliknande 
samlevnad med äktenskap, om de sammanlevande tidigare har varit gifta 
med varandra eller har eller har haft barn gemensamt. 
 Som aktieinnehav eller aktieförvärv enligt bestämmelserna i denna 
paragraf räknas inte innehav eller förvärv av andelar i en aktiefond eller i en 
aktiesparfond eller kapitalsparfond som inte är företagsanknuten. Lag 
(1994:802). 
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8 § I fråga om lån eller säkerhet för förvärv av aktier i bolaget eller annat 
bolag i samma koncern får Skatteverket medge undantag från 7 § om det 
behövs på grund av särskilda omständigheter. Vid förvärv av aktier i det 
bolag som lämnar lån eller ställer säkerhet får dock sådant undantag medges 
endast om bolaget är ett privat aktiebolag. 
 I andra fall än som avses i första stycket får Skatteverket medge 
undantag från 7 § om det finns synnerliga skäl. 
 När det gäller aktiebolag som står under Finansinspektionens 
tillsyn prövas frågor om undantag av Finansinspektionen. 
 Bolagets kända borgenärer skall höras över ansökningen. Det 
behöver dock ej ske, om borgenärernas ställning uppenbarligen icke 
påverkas av att ansökningen bifalles. Om borgenär begär det, skall hans 
fordran betalas eller betryggande säkerhet ställas för den innan ansökningen 
får bifallas. Lag (2003:685). 
 
9 § Sådana penninglån och säkerheter som lämnats med stöd av tillstånd 
enligt 8 § skall upptagas i en av styrelsen och verkställande direktör för 
varje räkenskapsår upprättad förteckning, såvida ej tillståndsmyndigheten 
särskilt föreskrivit att lånet eller säkerheten ej behöver upptagas i sådan 
förteckning. Förteckningen skall avse dels under räkenskapsåret tillkomna, 
dels från tidigare räkenskapsår kvarstående lån och säkerheter. I 
förteckningen skall angivas namnet på de personer till vilka lån lämnats 
eller för vilka säkerhet ställts. I förteckningen intages på motsvarande sätt 
uppgift om sådana penninglån och säkerheter som lämnats i fall som avses i 
7 § andra stycket 3. 
 Bolaget skall bevara förteckning som avses i första stycket under 
minst tio år räknat från utgången av det räkenskapsår till vilket 
förteckningen hänför sig. Lag (1977:1092). 
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Bilaga B – Författningsförslag 
(SOU 1997:168) 
Nedan följer det författningsförslag att ersätta nuvarande 12 kap. ABL som 
Aktiebolagskommittén presenterade i SOU 1997:168. 
 
16 kap. Vinstutdelning m.m. 
 
Värdeöverföring från bolaget till aktieägarna 
 
1 § Värdeöverföring från bolaget till aktieägarna, som inte sker enligt 
bestämmelserna om återbetalning vid nedsättning av aktiekapitalet, 
reservfonden eller överkursfonden eller utskiftning vid bolagets likvidation, 
får ske endast i den ordning som föreskrivs om vinstutdelning. 
 
Beslutsordning vid vinstutdelning 
 
2 § Beslut om vinstutdelning fattas av ordinarie bolagsstämma eller av extra 
bolagsstämma som hålls efter ordinarie stämma men under samma 
räkenskapsår som denna. 
 
Vinstutdelning på ordinarie bolagsstämma 
 
3 § Ordinarie bolagsstämma skall besluta om dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust enligt den balansräkning som stämman fastställt. 
Styrelsen skall i förvaltningsberättelsen lämna ett med hänsyn till 11 § andra 
stycket motiverat förslag till sådana dispositioner med angivande i 
förekommande fall av hur stor del av det egna kapitalet som beror på att 
vissa i berättelsen angivna tillgångar eller skulder upptagits till 
marknadsvärdet på balansdagen eller värderats till balansdagens kurs. 
Föreslår styrelsen i avstämningsbolag att vinstutdelning skall ske, skall i 
kallelsen till stämman lämnas uppgift om avstämningsdag och beräknad dag 
för utbetalning av utdelningen. 

Årsredovisningen och, i förekommande fall, 
koncernredovisningen, samt revisionsberättelse eller kopior av dessa 
handlingar skall hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget under minst 
två veckor före bolagsstämman. En kopia av handlingarna skall genast 
sändas till aktieägare, som begär det och uppger sin postadress. 
Handlingarna skall läggas fram på stämman. 
 
4 § Beslut i fråga som avses i 3 § första stycket skall anstå till fortsatt 
stämma, om majoriteten eller en minoritet med minst en tiondel av samtliga 
aktier begär det. Sådan stämma skall hållas tidigast fem veckor och senast 
åtta veckor därefter. Ytterligare uppskov är inte tillåtet. 

Om beslut i fråga som avses i 3 § första stycket skall anstå till 
fortsatt stämma, skall styrelsen anmäla detta till registreringsmyndigheten 
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för registrering. Anmälan skall göras inom fyra veckor efter det att beslut 
om fortsatt stämma fattades. 
 
Vinstutdelning på extra bolagsstämma 
 
5 § När extra bolagsstämma skall pröva fråga om vinstutdelning, skall 
styrelsen eller, om förslaget väcks av någon annan, förslagsställaren 
upprätta ett förslag till dispositioner beträffande den del av det fria egna 
kapitalet enligt den senast fastställda balansräkningen som finns kvar efter 
det senaste stämmobeslutet om disposition av detta kapital. Bestämmelsen i 
3 § första stycket sista meningen tillämpas på förslaget. 
 
6 § Till förslaget skall fogas 
1. kopia av den senaste årsredovisningen, försedd med anteckning om 
bolagsstämmans beslut om bolagets vinst eller förlust, samt kopia av 
revisionsberättelsen för det år årsredovisningen avser, 
2. en av styrelsen undertecknad redogörelse för händelser av väsentlig 
betydelse för bolaget, som inträffat sedan årsredovisningen lämnades, samt 
3. ett av revisorerna avgivet yttrande över redogörelsen med uttalande enligt 
14 kap. 28 §. 

I förekommande fall skall dessutom till förslaget fogas en 
kopia av protokoll över bolagsstämma som efter den stämma som avses i 1 
prövat fråga om utdelning av vinst enligt samma årsredovisning. 

Förslaget och de i första stycket angivna handlingarna skall 
hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget under minst två veckor före 
bolagsstämman. En kopia av handlingarna skall genast sändas till 
aktieägare, som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna skall 
läggas fram på stämman. 
 
7 § Bestämmelserna i 4 § första stycket skall tillämpas på stämma som avses 
i 5 §. 

Har stämma som avses i 5 § beslutat om vinstutdelning, skall 
bolaget anmäla beslutet för registrering utan dröjsmål och senast två veckor 
från beslutet. 
 
Utdelningsdag 
 
8 § I kupongbolag förfaller beslutad utdelning till betalning omedelbart eller 
vid den tidpunkt som stämman beslutar. Denna tidpunkt får inte infalla 
senare än dagen före nästkommande ordinarie stämma. 

I avstämningsbolag förfaller beslutad utdelning till betalning 
på avstämningsdagen. Den som på avstämningsdagen är införd i aktieboken 
eller i förteckning enligt 3 kap. 12 § skall anses behörig att ta emot 
utdelningen. Om han vid mottagandet inte var berättigad, skall 4 kap. 3 § 
tredje stycket tillämpas. 
 
Vinstutdelning på yrkande av aktieägarminoritet 
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9 § Ordinarie bolagsstämma skall på yrkande av ägare till minst en tiondel 
av samtliga aktier besluta om utdelning av åtminstone ett belopp som 
motsvarar hälften av vad som återstår av årets vinst enligt den fastställda 
balansräkningen, sedan avdrag skett för balanserad förlust, som överstiger 
fria fonder, reservfond och överkursfond, och för belopp, som enligt lag 
eller bolagsordning skall avsättas till bundet eget kapital eller enligt 
bolagsordningen skall användas för något annat ändamål än utdelning till 
aktieägarna. Ett sådant yrkande skall framställas innan stämman fattar beslut 
om disposition av vinsten. Stämman är inte skyldig att besluta högre 
utdelning än fem procent av bolagets egna kapital. 

Utdelning enligt första stycket får inte ske i strid med 11 §. 
Har stämman avslagit ett yrkande enligt första stycket och klandras beslutet, 
åligger det bolaget att visa att ett bifall till yrkandet skulle ha stått i strid 
med 11 §. 
 
Värdeöverföring från bolaget till aktieägare eller annan i strid med 
verksamhetens syfte 
 
10 § Bolagsstämman, styrelsen eller verkställande direktören får inte besluta 
om värdeöverföring till aktieägare eller annan för ändamål som 
uppenbarligen är främmande för verksamhetens syfte. 

Utan hinder av första stycket får bolagsstämman besluta om 
gåva till allmännyttigt eller därmed jämförligt ändamål, om det med hänsyn 
till ändamålets beskaffenhet, bolagets ställning och omständigheterna i 
övrigt får anses skäligt. Beslut om sådan gåva får också fattas av styrelsen, 
om gåvan med hänsyn till bolagets ställning är av ringa betydelse. 
 
Skyddet för bolagets bundna egna kapital och försiktighetsregeln 
 
11 § Bolaget får inte överföra värden till aktieägare eller annan om det inte 
finns full täckning för det bundna egna kapitalet efter överföringen. 

Även om hinder inte möter enligt första stycket får en 
värdeöverföring från bolaget till aktieägare eller annan ske endast i den mån 
det med hänsyn till bolagets och, om bolaget är moderbolag, koncernens 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt framstår som 
försvarligt. Därvid skall särskilt beaktas de krav som verksamhetens art, 
omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet. 

Bestämmelser om värdeöverföring till aktieägarna som sker i 
samband med nedsättning av bolagets aktiekapital finns i 10 kap. 5 §. 
 
Rättsföljderna vid olaglig värdeöverföring 
 
12 § Om en värdeöverföring till aktieägare eller annan i form av 
vinstutdelning, återbetalning vid nedsättning av aktiekapitalet, reservfonden 
eller överkursfonden, utskiftning vid bolagets likvidation eller gåva enligt 
10 § andra stycket sker i strid med denna lag, skall mottagaren betala 
ersättning till bolaget med ett belopp som motsvarar det olagligen överförda 
värdet, om bolaget visar att han insåg eller bort inse att värdeöverföringen 
stred mot denna lag. Har värdeöverföringen skett på annat sätt är mottagaren 
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ersättningsskyldig om bolaget visar att han insåg eller bort inse att 
transaktionen innefattade en värdeöverföring från bolaget. 

På belopp som skall betalas enligt första stycket skall 
mottagaren betala ränta beräknad enligt 5 § räntelagen (1975:635) från det 
att värdeöverföringen ägde rum till dess att ränta skall betalas enligt 6 § 
räntelagen till följd av 3 eller 4 § samma lag. 

För brist som uppkommer vid ersättning enligt första eller 
andra stycket ansvarar styrelseledamot, verkställande direktör, revisor och 
aktieägare samt annan som medverkat till beslutet om värdeöverföringen 
eller verkställandet av denna eller till upprättande eller fastställande av en 
till grund för beslutet liggande oriktig balansräkning. För ansvar förutsätts i 
fråga om styrelseledamot, verkställande direktör och revisor uppsåt eller 
oaktsamhet, och, i fråga om aktieägare och annan, uppsåt eller grov 
oaktsamhet. Bestämmelserna i 15 kap. 4 § skall tillämpas. 
 
Lån till aktieägare m.fl. 
 
13 § Ett aktiebolag får endast mot betryggande säkerhet och under 
förutsättning att det därefter finns full täckning för det bundna egna 
kapitalet lämna penninglån till den som äger aktier i eller är styrelseledamot 
eller verkställande direktör i bolaget eller i annat bolag i samma koncern. 
Detsamma gäller i fråga om penninglån till 
1. den som är gift med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller 
nedstigande led till gäldenären, 
2. den som är besvågrad med sådan person i rätt upp- eller nedstigande led 
eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller 
3. juridisk person över vars verksamhet person som nämnts ovan, ensam 
eller tillsammans med närstående person enligt punkten 1 eller 2, har ett 
bestämmande inflytande. 

Ett aktiebolag får ställa säkerhet för lån till person som avses i 
första stycket endast under förutsättning att det därefter finns full täckning 
för det bundna egna kapitalet. 

Beräkningen enligt första och andra styckena av täckningen 
för det bundna egna kapitalet sker enligt den senast fastställda 
balansräkningen med den justeringen att samtliga enligt förevarande 
paragraf lämnade lån och säkerheter skall behandlas som fordringar utan 
värde respektive som bolagets skulder. 
 
14 § Utan hinder av 13 § får ett aktiebolag lämna penninglån och ställa 
säkerhet om 
1. gäldenären är kommun eller landstingskommun, 
2. gäldenären är företag i koncern i vilken det långivande bolaget ingår, 
3. lånet är avsett uteslutande för gäldenärens rörelse och lämnas av 
affärsmässiga skäl, eller 
4. gäldenären eller honom närstående fysisk eller juridisk person som avses 
i 13 § första stycket 1–3 är aktieägare i bolaget och det sammanlagda 
aktieinnehavet inte uppgår till en procent av aktiekapitalet. 

Med koncern som avses i första stycket 2 likställs koncern i 
vilken moderföretaget är svenskt handelsbolag, svensk ekonomisk förening 
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eller stiftelse eller bolag som har sitt hemvist inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet. 

 
15 § Vid tillämpningen av 13 och 14 §§ likställs samboförhållanden enligt 
lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem och lagen (1987:813) om 
homosexuella sambor med äktenskap. Som aktieinnehav enligt 13 och 14 §§ 
räknas inte innehav i en värdepappersfond som inte är företagsanknuten. 
 
16 § Har bolaget lämnat lån i strid med 13 eller 14 § skall lånet genast 
återbetalas om bolaget visar att motparten insåg eller bort inse att det var 
olagligt. Har säkerhet ställts i strid med 13 eller 14 § gäller rättshandlingen 
inte mot bolaget om bolaget visar att motparten insåg eller bort inse att den 
var olaglig. 
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Bilaga C – Författningsförslag 
(SOU 2001:1) 
14 kap. Värdeöverföringar från bolaget till aktieägare eller annan 
 
Begreppet värdeöverföring 
 
1 § Med värdeöverföring avses i denna lag 
1. vinstutdelning, 
2. förvärv av egna aktier, 
3. minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till 
aktieägarna, 
4 utskiftning vid likvidation, samt 
5. annan affärshändelse, om den innebär att bolaget av annat än rent 
affärsmässiga skäl minskar sin förmögenhet. 
 
Tillåtna former för värdeöverföring 
 
2 § Värdeöverföringar från bolaget får ske endast enligt bestämmelserna i 
denna lag om 
1. vinstutdelning, 
2. förvärv av egna aktier, 
3. minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till 
aktieägarna, 
4. likvidation, och 
5. gåva som avses i 5 §. 

Trots vad som sägs i första stycket får en värdeöverföring ske, 
om samtliga aktieägare samtycker därtill. 
 
Skyddet för bolagets bundna egna kapital och försiktighetsregeln 
 
3 § Bolaget får inte genomföra en värdeöverföring till aktieägare eller annan 
om det inte finns full täckning för det bundna egna kapitalet efter 
överföringen. Fattas beslut om värdeöverföring vid ordinarie bolagsstämma 
som fastställer bolagets resultaträkning och balansräkning skall beräkningen 
av täckningen för det bundna egna kapitalet göras enligt den på 
bolagsstämman fastställda balansräkningen. Fattas beslutet vid annan 
bolagsstämma eller av styrelsen skall beräkningen göras på grundval av 
följande handlingar: 
1. en kopia av den årsredovisning som innehåller senast fastställda balans- 
och resultaträkningar, försedd med en anteckning om bolagsstämmans 
beslut om bolagets vinst eller förlust, 
2. en kopia av revisionsberättelsen för det år årsredovisningen avser, 
3. en av styrelsen undertecknad redogörelse för händelser av väsentlig 
betydelse för bolagets ställning, vilka har inträffat efter det att 
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årsredovisningen lämnades med uppgift om förändringar i det bundna egna 
kapitalet som har skett under samma tid, och 
4. ett yttrande av revisorerna över den redogörelse som avses i 3 med 
uttalande om huruvida bolagsstämman bör besluta i enlighet med förslaget. 

Även om hinder inte möter enligt första stycket får en 
värdeöverföring från bolaget till aktieägare eller annan ske endast i den mån 
det med hänsyn till bolagets och, om bolaget är moderbolag, koncernens 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt framstår som 
försvarligt. Därvid skall särskilt beaktas de krav som verksamhetens art, 
omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet. 

Vad som sägs i första och andra styckena om värdeöverföring 
gäller även vid minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för avsättning 
till fritt eget kapital. 
 
Värdeöverföringar under löpande räkenskapsår 
 
4 § Under tiden från och med den ordinarie bolagsstämma på vilken 
resultaträkningen och balansräkningen för ett räkenskapsår har fastställts till 
den ordinarie bolagsstämma på vilken årsredovisningen för närmast följande 
räkenskapsår skall behandlas får värdeöverföringar ske med ett sammanlagt 
belopp som uppgår till högst det fria egna kapitalet enligt den fastställda 
balansräkningen. 
 
Gåva till allmännyttigt ändamål 
 
5 § Bolagsstämman eller, om saken med hänsyn till bolagets ställning är av 
ringa betydelse styrelsen, får besluta om gåva till allmännyttigt eller därmed 
jämförligt ändamål, om det med hänsyn till ändamålets beskaffenhet, 
bolagets ställning och omständigheterna i övrigt får anses skäligt och gåvan 
inte strider mot 3 §. 
 
Rättsföljderna vid olaglig värdeöverföring 
 
6 § Om en värdeöverföring till aktieägare eller annan i form av 
vinstutdelning, återbetalning vid minskning av aktiekapitalet eller 
reservfonden, likvidation eller gåva enligt 5 § sker i strid med denna lag, 
skall mottagaren betala ersättning till bolaget med ett belopp som motsvarar 
det olagligen överförda värdet, om bolaget visar att han insåg eller bort inse 
att värdeöverföringen stred mot denna lag. Har värdeöverföringen skett på 
annat sätt är mottagaren ersättningsskyldig om bolaget visar att han insåg 
eller bort inse att transaktionen innefattade en värdeöverföring från bolaget. 

På belopp som skall betalas enligt första stycket skall 
mottagaren betala ränta beräknad enligt 5 § räntelagen (1975:635) från det 
att värdeöverföringen ägde rum till dess att ränta skall betalas enligt 6 § 
räntelagen till följd av 3 eller 4 § samma lag. 

För brist som uppkommer vid ersättning enligt första eller 
andra stycket ansvarar styrelseledamot, verkställande direktör, revisor och 
aktieägare samt annan som medverkat till beslutet om värdeöverföringen 
eller verkställandet av denna eller till upprättande eller fastställande av en 
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till grund för beslutet liggande oriktig balansräkning. För 
bristtäckningsansvar förutsätts i fråga om styrelseledamot, verkställande 
direktör och revisor uppsåt eller oaktsamhet, och, i fråga om aktieägare och 
annan, uppsåt eller grov oaktsamhet. Bestämmelserna i 26 kap. 4 § skall 
tillämpas. 

Bestämmelser om rättsföljderna vid olagliga förvärv av egna 
aktier finns 16 kap. 
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Bilaga D – författningsförslag 
(Utkast till lagrådsremiss 2004-
02-09) 
17 kap. Värdeöverföringar från bolaget 
 
Begreppet värdeöverföring 
 
1 § Med värdeöverföring avses i denna lag 
1. vinstutdelning, 
2. förvärv av egna aktier, dock inte förvärv enligt 19 kap. 4 §, 
3. minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till 
aktieägarna, samt 
4. annan affärshändelse som medför att bolagets förmögenhet minskar och 
inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget. 

Om överföring av tillgångar i samband med fusion eller 
delning av aktiebolag och om utskiftning vid likvidation finns särskilda 
bestämmelser i 23–25 kap. 
 
Tillåtna former för värdeöverföring 
 
2 § Värdeöverföringar från bolaget får ske endast enligt bestämmelserna i 
denna lag om 
1. vinstutdelning, 
2. förvärv av egna aktier, 
3. minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till 
aktieägarna, samt 
4. gåva som avses i 5 §. 

Trots vad som sägs i första stycket får en värdeöverföring ske, 
om samtliga aktieägare samtycker till överföringen. 
 
Skyddet för bolagets bundna egna kapital och försiktighetsregeln 
 
3 § En värdeöverföring får inte äga rum om det inte efter överföringen finns 
full täckning för bolagets bundna egna kapital. Beräkningen skall grunda sig 
på den senast fastställda balansräkningen. Hänsyn skall tas till ändringar i 
det bundna egna kapitalet som har skett efter balansdagen. 

Även om hinder inte möter enligt första stycket får bolaget 
genomföra en värdeöverföring till aktieägare eller annan endast om den 
framstår som försvarlig med hänsyn till 
1. de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken 
av det egna kapitalet, samt 
2. bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Om bolaget är ett moderbolag, skall hänsyn tas även till de 
krav som koncernverksamhetens art, omfattning och risker ställer på 

 68



koncernens egna kapital samt till koncernens konsolideringsbehov, likviditet 
och ställning i övrigt. 
 
Värdeöverföringar under löpande räkenskapsår 
 
4 § Under tiden från och med den årsstämma på vilken resultaträkningen 
och balansräkningen för ett räkenskapsår har fastställts fram till 
nästkommande årsstämma får värdeöverföringar ske med ett sammanlagt 
belopp som uppgår till högst det belopp som enligt den fastställda 
balansräkningen var tillgängligt för värdeöverföring enligt 3 § första 
stycket. 
 
Gåva till allmännyttigt ändamål 
 
5 § Bolagsstämman eller, om saken med hänsyn till bolagets ställning är av 
ringa betydelse, styrelsen, får besluta om gåva till allmännyttigt eller 
därmed jämförligt ändamål, om det med hänsyn till ändamålets 
beskaffenhet, bolagets ställning och omständigheterna i övrigt får anses 
skäligt och gåvan inte strider mot 3 §. 
 
Rättsföljder vid olaglig värdeöverföring 
 
6 § Om en värdeöverföring som avses i 1 § 1 eller 3 har skett i strid med 
bestämmelserna i detta kapitel eller i 18 eller 20 kap., skall mottagaren 
återbära vad han eller hon har uppburit, om bolaget visar att han eller hon 
insåg eller bort inse att värdeöverföringen stod i strid med denna lag. Har en 
värdeöverföring enligt 1 § 4 skett i strid med detta kapitel, är mottagaren 
återbäringsskyldig om bolaget visar att han eller hon insåg eller bort inse att 
transaktionen innefattade en värdeöverföring från bolaget. 

På värdet av den egendom som skall återbäras skall 
mottagaren betala ränta beräknad enligt 5 § räntelagen (1975:635) från det 
att värdeöverföringen ägde rum till dess att ränta skall betalas enligt 6 § 
räntelagen till följd av 3 eller 4 § samma lag. 

Bestämmelser om rättsföljderna vid olagliga förvärv av egna 
aktier finns i 19 kap. 
 
7 § För brist som uppkommer vid återbäring enligt 6 § ansvarar den som har 
medverkat till beslutet om värdeöverföringen eller till dess verkställande 
eller till upprättande eller fastställande av en oriktig balansräkning som 
legat till grund för beslutet om värdeöverföring. För ansvar förutsätts i fråga 
om styrelseledamot, verkställande direktör, revisor, verksamhetsgranskare 
och särskild granskare, uppsåt eller oaktsamhet, och, i fråga om aktieägare, 
uppsåt eller grov oaktsamhet. Andra personer ansvarar endast vid uppsåtlig 
medverkan. 

För brist som uppkommer vid återbäringen ansvarar även den 
som har tagit emot egendom från en person som avses i 6 § första stycket 
med vetskap om att den härrör från en olaglig värdeöverföring. 

Vid tillämpningen av bestämmelserna i första och andra 
styckena gäller 29 kap. 5 och 6 §§. 
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Bilaga E – författningsförslag 
(lagrådsremiss 2004-05-06) 
17 kap. Värdeöverföringar från bolaget 
 
Begreppet värdeöverföring 
 
1 § Med värdeöverföring avses i denna lag 
1. vinstutdelning, 
2. förvärv av egna aktier, dock inte förvärv enligt 19 kap. 5 §, 
3. minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till 
aktieägarna, och 
4. annan affärshändelse som medför att bolagets förmögenhet minskar och 
inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget. 

Om överföring av tillgångar i samband med fusion eller 
delning av aktiebolag och om utskiftning vid likvidation finns särskilda 
bestämmelser i 23–25 kap. 
 
Tillåtna former för värdeöverföring 
 
2 § Värdeöverföringar från bolaget får ske endast enligt bestämmelserna i 
denna lag om 
1. vinstutdelning, 
2. förvärv av egna aktier, 
3. minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till 
aktieägarna, och 
4. gåva som avses i 5 §. 
 
Skyddet för bolagets bundna egna kapital och försiktighetsregeln 
 
3 § En värdeöverföring får inte äga rum om det inte efter överföringen finns 
full täckning för bolagets bundna egna kapital. Beräkningen skall grunda sig 
på den senast fastställda balansräkningen med beaktande av ändringar i det 
bundna egna kapitalet som har skett efter balansdagen. 

Även om det inte finns något hinder enligt första stycket får 
bolaget genomföra en värdeöverföring till aktieägare eller annan endast om 
den framstår som försvarlig med hänsyn till 
1. de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken 
av det egna kapitalet, och 
2. bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Om bolaget är ett moderbolag, skall hänsyn tas även till de 
krav som koncernverksamhetens art, omfattning och risker ställer på 
koncernens egna kapital samt till koncernens konsolideringsbehov, likviditet 
och ställning i övrigt. 
 
Värdeöverföringar under löpande räkenskapsår 
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4 § Under tiden från och med den årsstämma där resultaträkningen och 
balansräkningen för ett räkenskapsår har fastställts fram till nästa årsstämma 
får värdeöverföringar ske med ett sammanlagt belopp som uppgår till högst 
det belopp som vid den första årsstämman var tillgängligt för 
värdeöverföring enligt 3 § första stycket. Vid beräkningen av utrymmet för 
värdeöverföring skall ändringar i det bundna egna kapitalet som har skett 
efter den senaste årsstämman beaktas. 
 
Gåva till allmännyttigt ändamål 
 
5 § Bolagsstämman eller, om saken med hänsyn till bolagets ställning är av 
ringa betydelse, styrelsen, får besluta om gåva till allmännyttigt eller 
därmed jämförligt ändamål, om det med hänsyn till ändamålets art, bolagets 
ställning och omständigheterna i övrigt får anses skäligt och gåvan inte 
strider mot 3 §. 
 
Återbäringsskyldighet vid olaglig värdeöverföring 
 
6 § Om en värdeöverföring som avses i 1 § 1 eller 3 har skett i strid med 
bestämmelserna i detta kapitel eller i 18 eller 20 kap., skall mottagaren 
återbära vad han eller hon har uppburit, om bolaget visar att han eller hon 
insåg eller bort inse att värdeöverföringen stod i strid med denna lag. Har en 
värdeöverföring enligt 1 § 4 skett i strid med detta kapitel, är mottagaren 
återbäringsskyldig om bolaget visar att han eller hon insåg eller bort inse att 
transaktionen innefattade en värdeöverföring från bolaget. 

På värdet av den egendom som skall återbäras skall 
mottagaren betala ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) från det att 
värdeöverföringen ägde rum till dess att ränta skall betalas enligt 6 § 
räntelagen till följd av 3 eller 4 § samma lag. 

Bestämmelser om rättsföljderna vid olagliga förvärv av egna 
aktier finns i 19 kap. 
 
Bristtäckningsansvar vid olaglig värdeöverföring 
 
7 § Om det uppkommer någon brist vid återbäring enligt 6 §, är de personer 
som har medverkat till beslutet om värdeöverföringen ansvariga för denna. 
Detsamma gäller de som har medverkat till verkställandet av beslutet eller 
till upprättandet eller fastställandet av en oriktig balansräkning som har 
legat till grund för beslutet om värdeöverföring. 

För ansvar enligt första stycket förutsätts i fråga om 
styrelseledamot, verkställande direktör, revisor, lekmannarevisor och 
särskild granskare, uppsåt eller oaktsamhet, och, i fråga om aktieägare, 
uppsåt eller grov oaktsamhet. Andra personer ansvarar endast vid uppsåtlig 
medverkan. 

För brist som uppkommer vid återbäringen ansvarar även den 
som har tagit emot egendom från en person som avses i 6 § första stycket 
med vetskap om att den härrör från en olaglig värdeöverföring. 
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Vid tillämpningen av bestämmelserna i första och andra 
styckena gäller 29 kap. 5 och 6 §§. 
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