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Kodifiering av koncernrätten
Gruppdiskussion

Referatskrivare: t f hovrättsassessorn Kajsa Jonsson, Sverige

Debattledaren, advokaten Gerhard af Schulten, Finland, hälsade deltagarna
välkomna och gav en kort bakgrund till ämnet för gruppdiskussionen.

Referenten, kanslichefen Kirsti Rissanen, Finland, genomgick huvud-
punkterna i den skriftliga uppsats författad av henne och Jyrki Jauhiainen
som låg till grund för dagens gruppdiskussion.

Inledaren, sekreteraren i aktiebolagskommitten, Rolf Skog, Sverige, bör-
jade med att kommentera referenternas uppsats och anförde följande: Jag
ställer mig frågande till referenternas avgränsning av ämnet. De lämnar
frågan om moderbolagets ledningsrätt därhän och riktar uppmärksamheten
enbart mot ansvarssidan, dvs moderbolagets ansvar i förhållande till dotter-
bolagets borgenärer och, i förekommande fall, minoritetsägare. Referen-
terna förespråkar ett utvidgat ansvar inte bara för moderbolag utan också
fysiska personer som har ett bestämmande inflytande i ett bolag. - Den
materiella koncernrättens grundläggande problemställning är under vilka
förutsättningar ett moderbolag skall kunna ge bindande instruktioner till ett
dotterbolag att agera i koncernens övergripande intresse och dotterbolaget i
sin tur, utan att riskera ansvar i förhållande till fordringsägare och minoritets-
ägare, lyda dessa instruktioner. Denna fråga lämnas därhän av referenterna.
I själva verket tycks referatet handla om möjligheterna till något slags
ansvarsgenombrott. - Referatet innehåller i kapitel två en lista på fem
koncernrelaterade problem. Dessa problem kan sammanfattas under det
första av dem, nämligen att "koncernintresset är starkare än dotterbolagets
intresse", eller med andra ord, att moderbolaget kan komma att agera i strid
med borgenärs- och minoritetsintressen i dotterbolaget. Det kan diskuteras
om det är ett specifikt koncernrättslig problemställning. Principiellt hand-
lar det om förekomsten av en stark ägare. För att förhindra att en sådan
ägare kör över minoriteten och styr bolaget på ett sätt som är negativt för
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dess borgenärer, finns redan skydds s tadganden inom aktiebolags- och
konkursrätten. -1 fjärde kapitlet diskuteras bl a vilka möjligheter borgenärer
och minoritetsaktieägare i ett dotterbolag har att på egen hand begränsa de
risker som följer med ett koncernförhållande. Referenterna konstaterar att
dessa båda grupper har en rad olika möjligheter att hantera den risk som
följer av ett koncernförhållande medan anställda och borgenärer, vars ford-
ringar har uppstått i utomobligatoriska förhållanden har sämre möjligheter.
Beträffande anställda anser jag att referenterna tar väl lätt på redan existe-
rande skyddsnät, framför allt lönegarantisystemen. Jag ifrågasätter att ett
utvidgat moderbolagsansvar skulle leda till större säkerhet för skadelidande
i utomobligatoriska förhållanden. Det eventuella skyddet är helt beroende
av moderbolagets betalningsförmåga. -1 sista kapitlet diskuteras ett antal
förslag som skulle kunna verka i samma riktning som en kodifiering av
möjligheterna till ansvarsgenombrott - dock utan att det framgår vad refe-
renterna har för uppfattning om förslagen.

Efter denna genomgång av referatet övergick Rolf Skog till en allmän dis-
kussion om behovet av en kodifiering av koncernrätten. Han anförde därvid:
Det kan konstateras att koncernbildningar är ett vanligt inslag i näringslivet
världen över och att skiftande motiv ligger bakom skapandet av och föränd-
ringar av koncerner. Det finns ingenting som tyder på att det typiskt sett
skulle handla om andra än ekonomiskt sunda motiv.

Referenterna, som inte intresserar sig för moderbolagets ledningsrätt,
synes vilja uppnå någon form av kodifiering av möjligheterna till ansvars-
genombrott. Referatet, lika väl som andra juridiska framställningar i äm-
net, berör inte frågan om det verkligen finns ett empiriskt underlag för en
sådan kodifiering. Den svenska Betalningsansvarskommitten, som under
1980-talet utredde frågan om en lagreglering av möjligheterna till ansvars-
genombrott (SOU 1987:59) gjorde en genomgång av det faktiska behovet
därav. Man ordnade en hearing med företrädare för bl a skatte-, polis- och
åklagarmyndigheter. Deltagarna i hearingen var i stort sett ense om att be-
hovet av lagregler om ansvarsgenombrott var litet och ansåg i stället att det
existerande regelverket borde kunna förbättras och utnyttjas mer effektivt.
De regler om ansvarsgenombrott som föreslogs syftade till att skapa en
ökad rättssäkerhet. Lagrådet ansåg inte att den målsättningen hade uppnåtts
genom förslaget. - En övertygande argumentering för en kodifiering av
ansvarsförhållandena måste utgå ifrån en empiriskt baserad problemanalys
som klargör arten och omfattningen av de problem som koncernbildningar
medför. Den måste visa att dessa problem inte löses genom nuvarande
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skyddsregler och att det därför finns behov av en särskild koncernrättslig
reglering. Den måste slutligen göra det troligt att en sådan reglering har
större fördelar än nackdelar för näringslivets sätt att fungera. Det är en tung
bevisbörda, men det bör det ocksä vara för den som vill bryta igenom
aktiebolagsrättens mest grundläggande princip - friheten från personligt
betalringsansvar.

Den andre inledaren, professornPaul Krüger Andersen, Danmark, anförde:
Ämnet "ansvarsgenombrott" har diskuterats tidigare vid juristmötet år 1984.
I år är ämnet bredare formulerat. Referenterna förefaller emellertid upp-
fatta koncernrätten som identisk med de frågeställningar som rör minoritet-
ers och borgenärers ställning i dotterbolag. Även jag är kritisk till denna
begränsade synvinkel. Utgångspunkten vid en analys av koncernrättsliga
problem bör vara koncernen, inte det enskilda bolaget. Det är av avgörande
betydelse för diskussionen att inte bara se till detaljproblem, utan att stu-
dera koncernen som ett ekonomiskt och juridiskt fenomen. Koncerner är
nyttiga - verksamhetsformen är värdefull. Koncernrätten bör ses som en
lära om denna organisationsform snarare än som en disciplin som angår
missbruk av minoriteters och borgenärers ställning. Koncernrättens primära
frågeställning bör vara moderbolagets möjligheter att leda koncernen. Här-
efter bör man ta ställning till vilka följder moderbolagets ledningsrätt får
för koncernens aktieägare och borgenärer. Även majoritetsägarens ställ-
ning är viktig att belysa. I referatet saknas ett klart ställningstagande till
dessa problem. - Det svenska betänkandet från 1995 om aktiebolagets orga-
nisation ansluter sig till en internationell tendens att stärka aktieägarrollen.
Enligt min uppfattning är det viktigt att man också ser koncernbildningar i
detta perspektiv. - Det finns redan en viss kodifiering av koncernrätten, t ex
finns det cirka tjugo bestämmelser rörande koncerner i den danska aktiesel-
skapsloven. Reglerna om koncerner är spridda här och där i lagen. Det åter-
står att systematisera dem. Jag anser att det vore ett steg i rätt riktning om
övriga nordiska länder i detta avseende kunde följa det förslag som förs
fram i det nyligen utgivna norska betänkandet om en ny aktiebolagslag,
nämligen att att samla reglerna i ett kapitel. Reglerna bör

1) definiera koncernbegreppet

2) reglera de rättigheter och skyldigheter som följer med en koncernbild-
ning.

Man kan fråga sig om lagreglering är det bästa sättet att lösa koncernproblem
på. Sett i ett EU-perspektiv är emellertid endast lagmetoden adekvat. Det
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blir nödvändigt med ett direktiv vid en EU-reglering av koncernrätten. Det
föreliggande utkastet till direktiv är omstritt och föråldrat på många punk-
ter.

Jag tror att de nordiska länderna kan bidra till diskussionen genom att
formulera problemen och ge förslag till lösningar.

Vid den avslutande plenardebatten gav först docentenRolfDotevall, Sverige,
en sammanfattning av diskussionen i grupp A:

Först diskuterades frågan om ansvarsgenombrott. Representanter för nä-
ringslivet beskrev att möjligheterna till ansvarsgenombrott beaktas vid
koncernbildningar, framför allt i koncerner där amerikanska dotterbolag
ingår. Gruppen var ense om att en eventuell kodifiering av regler om ansvars-
genombrott måste ske ur ett internationellt perspektiv och ta hänsyn till
såväl affärsmässiga förhållanden som skatteregler. I detta sammanhang kunde
det konstateras att det ibland finns ett avstånd mellan affärsmännens och
juristernas uppfattningar. Affärsmännen är mindre benägna att beakta de
risker som finns. Vidare konstaterades att det finns exempel på ansvars-
genombrott i samtliga nordiska länders rättspraxis, trots att kodifiering sak-
nas. Något ansvarsgenombrott enbart på grund av majoritetsförhållanden
förekommer inte. Ansvar kan bli aktuellt vid underkapitalisering. Gruppen
ansåg det viktigt att skilja mellan frivilliga borgenärer, vilka har möjlighet
att skaffa sig information om det bolag man rättshandlar med, och ofrivil-
liga sådana. Här gjordes en jämförelse med amerikanska förhållanden av-
seende anställda. - Därefter diskuterades frågor om minoritetsskydd . Även
om det i näringslivet är vanligt med helägda dotterbolag kan det finnas
minoritetsägare i koncerner. Det finns alltså ett koncernrättsligt minoritets-
skyddsintresse. I de bolag som har varit föremål för övertagande har kanske
minoriteten det största skyddsbehovet. Vidare diskuterades tvångsinlösen
av aktier som en form av minoritetsskydd. Det rådde delade meningar om
detta är en lämplig lösning. Det konstaterades att det är svårt att bestämma
vilken grad av minoritetsskydd man bör ha - ett för starkt skydd kan hämma
den ekonomiska utvecklingen. I visa fall kan det till och med finnas ett
behov att skydda majoriteten. De tyska koncernreglerna diskuterades, där
man skiljer mellan avtalskoncerner och faktiska koncerner. Det är svårt att
avgöra om dessa regler är lyckade. Gruppens mening är emellertid att de
tyska reglerna förtjänar ett fortsatt intresse. - Slutligen diskuterades att det
är praktiskt, men inte alltid lämpligt, med ett enhetligt koncernbegrepp.

Härefter redovisade advokaten Olav Willadsen, Danmark, en sammanfatt-
ning av diskussionen i grupp B: Gruppen diskuterade först frågan hur en



Kodifíering av koncernrätten 77

koncern skall definieras. Det konstaterades att det råder en viss osäkerhet
därvidlag och att koncernstrukturer varierar så mycket, att det kan bli svårt
att ställa upp en entydig regel. Därefter diskuterades frågan om koncern-
interna transaktioner borde förbjudas. Gruppen anslöt sig till norsk rätts
utgångspunkt, nämligen att vanliga affärsmässiga villkor och principer skall
gälla även för sådana transaktioner. - Det fanns ett visst intresse för att, för
det fall regler införs som ger moderbolaget direkt inflytande på dotterbola-
get, detta också skall medföra ett ansvar för moderbolaget. Alternativt bör
både i relation till ansvar och styrning gälla samma regler som mellan obe-
roende bolag. Även frågan om formkrav diskuterades, d. v. s. bör man kräva
skriftlig form för att koncerninterna transaktioner skall bli giltiga. Slutligen
diskuterades frågan om förbud mot koncernlån, så att moderbolaget inte
kommer i en bättre ställning än andra aktieägare, men gruppen kom inte till
någon entydig slutsats i den frågan.

Plenardebatten inleddes av bolagsjuristen Håkan Osvald, Sverige, som an-
förde: Jag vill, med anledning av vad Rolf Dotevall sade, göra ett förtydli-
gande rörande affärsmännens förhållande till gällande regelsystem. Det är
inte riktigt att affärsmännen inte vill följa reglerna. Man laborerar med en
legal och en operativ struktur. Dessa kan skilja sig ifrån varandra. Besluten
fattas i den operativa strukturen.

Olav Willadsen, Danmark: Jag anser att rätten till tvångsinlösen av aktier
strider mot de nordiska konstitutionerna och människorättskonventionen.
Reglerna, som härrör från 1960- och 70-talet, ger ett bolag som har 90 pro-
cent av aktiekapitalet en rätt att expropriera återstoden av aktierna. I Dan-
mark bestämmer man ersättningen för aktierna efter börskursen, inte efter det
verkliga värdet. Detta innebär att majoritetsägaren kan skapa en vinst genom
att likvidera bolaget efter genomförd tvångsinlösen. - Problemet i koncerner
är att majoriteten har makt utan ansvar. Pengar kan föras till moderbolaget
från dotterbolaget utan att moderbolagets ansvar påverkas.

Hovrättsassessorn Hans Cappelen-Smith, sekreterare i den svenska aktie-
bolagskommitten, Sverige: Jag har svårt att se vad som är grunden för den
konstitutionella invändningen mot tvångsinlösen. Det är ingen skillnad jäm-
fört med reglerna om expropriation av fastigheter. Det har funnits regler
om tvångsinlösen sedan år 1944.

Paul Krüger Andersen, Danmark: När det gäller tvångsinlösen gäller i Dan-
mark att aktiens värde bestämmer lösenbeloppet. Inlösenvärdet har i ett rätts-
fall bestämts till börskursen. Willadsens uppfattning om likvidationsvärdet
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jämfört med inlösenvärdet är inte aktiebolagsrättsligt hållbar. - Man bör ställa
frågan om risken för missbruk av koncernstrukturen är som störst inom en
stor eller liten koncern. I den dagliga verksamheten tror jag att riskerna är
störst i små koncerner, som ägaren betraktar som sin personliga egendom.

Advokaten Robert Mattsson, Finland: Jag vill anknyta till referatets kata-
log avseende åtgärder för att förbättra skyddet för borgenärer och minoritet-
sägare. Mycket kan göras redan genom att förbättra informationen. Man
kan notera en slapphet inom bolagen i uppföljningen av gällande regler.

Gerhard af Schulten, Finland: Det är ointressant att diskutera detaljfrågor
innan man har utrett om företagare är beredda att acceptera och använda sig
av en avtalskoncernmodell. Det måste vara en option - tvång fungerar inte.
Men man bör veta om en sådan option kommer att utnyttjas. Hur kan man
testa detta? Finns det något utrymme för empirisk forskning? En sådan borde
fokuseras på beslutsfunktioner och juridiska aspekter. För närvarande är
läget inte kristallklart. Man vet inte hur långt ett icke lagstadgat principal-
ansvar kan sträcka sig. Dessutom finns "spöket" ansvarsgenombrott.

Rolf Skog, Sverige: Man måste komma ihåg att näringslivet har många rol-
ler. Det kan finnas ett behov av skydd för minoritetsägare och borgenärer
även om inte moderbolaget har möjlighet att styra. Det finns ett påtagligt
behov av att ta fram mer empirisk kunskap kring dessa frågor. Alla nor-
diska länder verka skjuta problemen framför sig. Det vore lovvärt med ett
nordiskt initiativ.

Adjunkten, jus lic Sören Friis-Hansen, Danmark: Om inte fördelar finns
kommer man inte att använda avtalskoncernstrukturen.

Paul Krüger Andersen, Danmark: Varken minoriteter, arbetstagare eller in-
vesterare är representerade här. Bildandet av en koncern begränsar de insti-
tutionella investerarnas inflytande. Vanliga aktieägares ställning berörs också
av koncernbildningar.

Gerhard af Schulten, Finland: Insamlandet av empiriskt dataunderlag
avhänger av om företagen är villiga att redovisa sina beslutsstrukturer.

Håkan Osvald, Sverige: Det är omöjligt att svara generellt på den frågan.
Jag tror att det kan finnas ett intresse hos företagen att medverka, men kan
inte säga hur långt in i detalj man är beredd att gå.

Gerhard af Schulten, Finland: Man bör också diskutera vilken territoriell
nivå den eventuella lagstiftningen bör ha. Koncernfrågorna finns också på



Kodifiering av koncernrätten 79

EU:s agenda. Skapar man fällor för nordiska företag, t ex i förhållande till
amerikanska, om man konstruerar nya ansvarsstrukturer?

Sören Friis Hansen, Danmark: Man bör tala om dessa frågor i ett europe-
iskt perspektiv.

Olav Willadsen, Danmark: Man bör vara försiktig med att döma ut
aktiebolagsbegreppet. Det kan öppna för stämningar i USA.

Gerhard af Schulten, Finland: Det problemet har vi redan. En amerikansk
jury kan låta sig påverkas av vad som helst.

Direktören JAN Persson, Sverige: Vi kan ha en diskussion i Norden, men en
lösning bör ske på internationell nivå, i vart fall på EU-nivå. Det vore bra
att göra en empirisk undersökning rörande hur beslutsfunktioner m.m. är
organiserade i koncerner. Benägenheten hos företagen att medverka i en
sådan undersökning beror troligen på hur stora problem man anser sig ha
med koncernreglerna. Jag tror inte att de upplevs som stora. En slutsats
man kan dra frår gruppdiskussionen är att koncerner skiljer sig åt. Det finns
allt från koncerner med hård styrning till sådana med stor frihet för dotter-
bolagen. Det är därför inte lämpligt med en specifik reglering före alla kon-
cernbildningar.

Gerhard af Schulten, Finland: Genom en aktiv debatt i Norden kan vi före-
bygga att vi får oss påtvingad en mindre lyckad tysk eller engelsk lösning.

Hans Cappelen-Smith, Sverige: Det är viktigt att de nordiska länderna ska-
par sig en gemensam uppfattning. Frågorna måste dock få sin lösning inom
EU.

Håkan Osvald, Sverige: Atlas-Copco ser positivt på Europabolag, en legal
enhet med avdelningar och divisioner. Vi har försökt åstadkomma en sådan
lösning och kommit fram till att problemen blir mindre.

Debattledaren Gerhard af Schulten avslutade med att tacka referenterna,
korreferenten och samtliga deltagare för ett givande möte.


