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1. Inledning
1.1. Rubriken till detta diskussionstema kan ge intryck av att rekon-
struktion är ett alternativ till konkurs. Så enkelt är det emellertid inte.
Om någon med rekonstruktion menar att en rörelsedrivande verksam-
het genomgår ett skuldsaneringsförfarande med inriktning på att verk-
samheten skall fortsättas, kan rekonstruktion ske såväl genom konkurs
som på andra sätt.x Sett från denna synpunkt kommer, när en rörelse-
drivande gäldenär råkar på ett obestånd sålunda att också tillgångarnas
värde understiger skulderna,2 två frågor i förgrunden, nämligen:

(i) Skall en skuldsanering genomföras med inriktning på att rörelsen med något
slags bibehållen identitet överlever?
(ii) Om en skuldsanering skall förenas med en sådan »överlevnadsstrategi«, hur skall
då detta gå till?

Med rekonstruktion menas i det följande ett insolvensförfarande som
har till syfte att med tillvaratagande av borgenärernas berättigade in-
tressen — vilka de nu är — möjliggöra, eller att rent av förbättra, förut-
sättningarna för ett fortsättande av rörelsen med bibehållen identitet.3

I det sista ligger, att rörelsen inte nödvändigtvis behöver fortsättas av
gäldenären; rörelseidentitet är något annat än den juridiska personligheten.

1 Annorlunda dock SOU 1992:113 (Lag om företagsrekonstruktion, slutbetän-
kande av insolvensutredningen) s 416 n; rekonstruktion är något som enligt
insolvensutredningen förutsätts ske utan konkurs.

2 Om insolvensen inte är förenad med insufficiens (överskuldsättning), dvs det
föreligger en inte helt tillfällig betalningsförmåga oaktat att tillgångarna täcker
skulderna, är primärt fråga om ett likviditetsproblem, som kan lösas genom bl a
ett moratorium utan skuldreduktion. Från detta speciella fall bortses i det föl-
jande.

3 Termen rekonstruktion är vedertagen men betydelsen något diffus. Den före-
kommer ibland i samband med förändring av verksamheten utan att finansiella
problem föreligger (jfr SOU 1992:113 s 312 f)- I det följande är dock utgångs-
punkten att rekonstruktionen har sin primära grund i företagets insolvens.
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Ett exempel: Ett aktiebolag driver en viss rörelse. Bolaget sätts i konkurs. Konkurs-
förvaltaren överlåter allt vad som ingår i rörelseverksamheten, innefattande rätten
till firmanamnet, till ett nytt bolag och detta fortsätter rörelsen. Utåt märks ingen
skillnad.

En rekonstruktion kan således sägas ha som mål att i »överlevnadssyfte«
lätta på skuldbördan hänförlig till en viss, alltför skuldbelastad rörelse.
Motsatsen är att insolvensen föranleder en tillgångsrealisation med det
begränsade syftet att ur gäldenärens tillgångar snarast möjligt frigöra så
mycket pengar som möjligt, vilka därefter distribueras mellan borg-
enärerna i enlighet med gällande prioritetsregler. En insolvenshantering
med sådan inriktning betecknar jag i det följande för avveckling.4

1.2. Frågan huruvida rekonstruktion är att föredra framför avveckling,
och därmed spörsmålet om rättsordningen bör tillhandahålla instru-
ment för insolvenshantering med sådan inriktning (eller som i allt fall
förbättrar förutsättningarna för en rekonstruktion), har under de se-
naste årstiondena blivit föremål för utredningar och debatter i många
länder.5 Det är därför svårt att med anspråk på något slags originalitet
utveckla synpunkter i frågan. Syftet med den följande framställningen
begränsas därför till att kring temat rekonstruktion eller avveckling
lyfta fram några få spörsmål endast så långt som kan erfordras för att
ge grund för en god debatt.

I samband därmed därmed bör hållas i minnet: Vad som sätts på
pränt kommer från en svensk praktikers penna med viss kunskap om
berörda rättsdiscipliner i den svenska rättsordningen, inte från en rätts-
teoretiker med anspråk på att behärska rättsområdet i det internatio-
nella perspektivet. Mot bakgrund av det anförda har källforskningen

4 Ibland talas om konkursavveckling (jfr SOU 1992:113 s 318). Avveckling sker
dock stundom i »ordnade former« sålunda, att borgenärerna låter administrera
en, ofta »försiktig« och därmed i tiden något utdragen, försäljning av tillgång-
arna, därvid vad som inflyter fördelas dem emellan efter i princip vad som skulle
ha följt av förmånsrättsordningen. Och, som skall framgå i det följande, en
konkurs behöver inte innebära en avveckling av verksamhet.

5 Se t ex Lennanders redogörelse i TfR 1987 s 545 ff. På det nordiska planet
märks från senaste tiden den finska regeringens proposition nr 182/1992 rd
med förslag till lagstiftning om sanering om företag (nedan FProp) och den
svenska utredningen SOU 1992:113. Beträffande utländsk rätt se, utöver Len-
nanders ovan nämnda artikel, FProp s 11 ff och SOU 1992:113 s 197 ff.



Rekonstruktion eller konkurs? 505

skett med begränsade ambitioner.6 Och i fråga om de begränsade hän-
visningar som sker till lagrum, doktrin och praxis, kommer främst svensk
rätt i fråga. Sistnämnda förhållande lär dock inte ha någon betydelse i
betraktande av den stora rättslikheten som råder mellan de rättsord-
ningarna på aktuella rättsområden.

1.3. I fråga om innehåll och disposition gäller närmare följande.
Först skall, i avsnitt 2, behandlas frågor kring en verksamhets käns-

lighet för de ingrepp som ett insolvensförfarande kan föra med sig och
vilka hänsynstaganden detta kan föranleda. Särskilt skall uppmärk-
sammas frågan huruvida konkursinstrumentet bör utnyttjas endast i
avvecklingssyfte, eller om konkursen också kan fungera som ett rekon-
struktionsmedel.

I avsnitt 3 skall behandlas en särskild aspekt kring rekonstruktions-
frågan, nämligen konkurrenssynpunkter. Kan det vara så att rekon-
struktion av en olönsam rörelse är att motarbeta en sund ekonomisk
utveckling?

Därefter skall, i avsnitt 4, tas upp ett alldeles särskilt, vad jag vet inte
i Norden tidigare berört spörsmål, nämligen möjligheten av att när
insolvens drabbar en rörelsedrivande association, låta själva ägarin-
tresset på ett eller annat sätt drabbas av exekution.

Slutligen skall i avsnitt 5 beröras en fråga som i praktiken har vållat
problem, nämligen svårigheten att skapa »fördelningsnycklar« i sam-
band med rekonstruktionsförhandlingar och vad som kan göras för att
begränsa dessa svårigheter.

2. Om verksamheters känslighet för insolvensingripanden
2.1. När en gäldenär är rörelsedrivande kan rörelsen som sådan betinga
ett betydligt högre värde än summan av de enskilda tillgångarna. Ett
uttryck härför är att vid aktiebolagsöverlåtelser värdet på bolaget ofta
bestäms med utgångspunkt i, inte de enskilda tillgångarna minus skul-

6 Det bör kanske också påpekas, att denna inledning färdigställts före det att jag
blivit i tillfälle att ta del av FProp och SOU 1992:113; hänvisningarna till dessa
lagförslag har inarbetats i efterhand strax före tryckningen.
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derna utan rörelsens förmåga att generera vinst. Man talar om ett av-
kastningsvärde till skillnad från ett substansvärde.7

En rörelse kan något förenklat sägas ha ett högre avkastningsvärde
än substansvärde när rörelsen genererar en uthållig vinst efter avskriv-
ningar (men före kostnader för lånat kapital) som är större än en nor-
malkostnad för allt i verksamheten sysselsatt kapital.

En enkel modell för en köpares bedömning är att jämföra nuvärdet av framtida
resultat utan hänsyn tagen till kostnader för kapital med den köpeskilling som
erfordras för att förvärva alla i rörelsen ingåeende enskilda tillgångar. För säljaren
- vilket är mer aktuellt i detta sammanhang - blir frågan om det kapital som hade
frigjorts (dvs efter att alla skulder betalats) om tillgångarna sålts blir lägre eller
högre än nuvärdet av framtida rörelseresultat.

Om ett bolag har en rörelse som har ett avsevärt mycket högre avkast-
ningsvärde än substansvärde kan detta bero på olika förhållanden. Så-
ledes kan den goda avkastningen vara att tillskriva en särskild kompe-
tens i företaget. En annan möjlighet är att bolaget har en etablerad
marknadsposition. Denna kan också vara stärkt med ett känt firma-
namn eller etablerade varumärken.

2.2. När tillgångarna säljs styckevis utan att köparen avser att fortsätta
samma verksamhet som säljaren har bedrivit, spelar det ingen större
roll om försäljningen sker i samband med en vanlig nedläggning eller
till följd av en konkurs: Priset blir i princip detsamma. Visserligen bru-
kar en konkursförsäljning föranleda en förväntning hos möjliga köpare
om en särskild »konkursrabatt«.8 I den mån konkursförvaltaren inte är
hänvisad till allenast en köpare bör dock normala marknadsmekanis-
mer fungera så, att i marknadsteknisk mening »rätt« pris erhålls. Det
förefaller ju inte särskilt sannolikt, att en tilltänkt köpare, om han är
orienterad om marknadsläget och något så när rationell,9 skulle för-

7 Beträffande de särskilda svårigheter som beräkningen av ett prisavdrag kan
föranleda när ett köprättsligt fel tar sikte på ett förvärvat företags resultatge-
nereringsförmåga (s k avkastningsfel) se Lindskog Festskrift till Calissendorff
(1990) s 136 ff.

8 Märk den oseriösa annonsering som förekommer i vissa detaljistbrancher.
9 Här liksom eljest gäller dock att dåligt informerade och irrationella aktörer

tillsammans med snedvridande skatter är den fria marknadens stora problem.
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summa möjligheten att göra en god affär bara för att inte utrymme
finns att göra en synnerligen bra sådan.

Beträffande den senare tidens fastighetskris i Sverige har hävdats, att det inte finns
någon fungerande marknad och att därför en konkursavveckling inte låter sig gen-
omföras på ett rimligt sätt. Väl är det sant att det råder en betydande obalans på
marknaden. Att av det skälet underlåta att sälja konkursboets tillgångar är emeller-
tid en spekulation i förändrade marknadsförutsättningar. Efter min åsikt bör en
konkursförvaltare ha en mycket restriktiv attityd häremot. Om borgenärerna är
missnöjda med det pris som erbjuds för konkursboets tillgångar, bör deras intressen
skyddas, inte genom att förvaltaren underlåter att sälja och i stället spekulerar i en
förbättrad marknad, utan genom att borgenärerna själva ropar in tillgångarna. En
annan sak är, att det kan vara klokt att lägga ned ett ordentligt arbete på att få fram
bästa möjliga pris på tillgångarna, och att detta kan ta tid, särskilt om tillgångarna är
omfattande.

Av det sagda följer att i fråga om ett företag som värderas med ut-
gångspunkt i dess substans, t ex ett fastighetsbolag, spelar formen för
insolvenshanteringen mindre roll; det avgörande är att den genomförs
väl i mening av att marknaden skall penetreras och köpslåendet avse-
ende de enskilda tillgångarna genomföras med erforderlig skicklighet
och effektivitet. Ofta är enligt min erfarenhet auktion en god försälj-
ningsform (förutsatt att den offentliggjorts effektivt och »säljande«),
särskilt i fråga om lösören som inte har ett alltför begränsat använd-
ningsområde.

Det bör här uppmärksammas att när ett företag värderas med utgångspunkt i sin
substans är det normalt mer lönsamt att sälja tillgångarna styckevis. Därigenom
möjliggörs avslut med den intressent som värdesätter den enskilda tillgången högst.
Vid »paketförsäljning« kommer ofta prissättningen från köparens sida att bygga på
att han värdesätter vissa tillgångar lågt eftersom han inte har användning för dessa;
han s a s får dem på köpet. Om tillgångarna hade brutits ut och sålts till intressenter
som åsätt dem ett högre värde, hade det funnits bättre förutsättningar att optimera
försäljningspriset. Stundom gäller dock i fråga om vissa tillgångar motsatsen; de
betingar ett högre värde tillsammans än var för sig.

2.3. Annorlunda kan det förhålla sig med avseende på en rörelse som
har ett avkastningsvärde överstigande substansvärdet.10 De förhållanden

10 Det bör här kanske framhållas, att ett företag ofta värderas med utgångspunkt
i såväl substans som avkastning. Jag tillåter mig dock att i detta sammanhang
»renodla« situationen.
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som motiverar det högre avkastningsvärdet är ofta känsliga för stör-
ningar, t ex ryktesspridning om att bolagets ekonomiska ställning är
svag. Avkastningsvärdet är således normalt sett mer flyktigt än sub-
stansvärdet.

Tillgångar som värderas med utgångspunkt i sin avkastningsförmåga
kallas i det följande för mjuka tillgångar, motsatsen är hårda tillgångar,
vars värde ej tar någon större skada av att/örsäljning sker genom en
konkurs.

Skälen till att mjuka tillgångar s a s lätt deterorierar varierar.11 Före-
taget kan vara mycket beroende av sina anställda. Och de anställda
fungerar erfarenhetsmässigt mindre väl om de inte känner en långsik-
tig trygghet i verksamheten. Vidare: För verksamheten viktiga personer
beter sig ofta som primadonnor; i ett osäkerhetstillstånd är de därför
snara att acceptera lockande erbjudanden från konkurrenter. Och även
de mest dugliga och pålitliga i ensemblen söker sig, om de får möjlighet,
till anställningar under vad man uppfattar vara mer betryggande för-
hållanden. Därigenom kan företaget gå miste om en organisatorisk
kompetens, som kan ta lång tid och kosta mycket pengar att åter bygga
upp. Och under ett uppbyggnadsskede kan lönsamheten var drastiskt
försämrad.

Företagets marknadsposition är ofta än känsligare än dess organisation.
Att återställa förtroendet för en datakonsultrörelse som »darrar« p g a
ekonomiska problem i konkurs är inte lätt, när kunderna för sin verk-
samhet är helt beroende av säker leverans av tjänster för vidmakthål-
lande och utvecklande av dess dataprogram. Ett annat exempel är en
försäkringsrörelse; att en sådan utan särskilda insatser, såsom t ex ka-
pitalförstärkning, skulle kunna restaureras efter en tids blottlagda eko-
nomiska svårigheter synes föga antagligt.

2.4. I 2.3 angivna skäl anförs ofta som argument mot en konkurs.
Således förmenar man att ett konkursförfarande ofta »tar död« på de
mjuka tillgångarna, och att man därför bör söka finna alternativa for-
mer för en insolvenshantering.

En konkurs är dock inte en olämplig form för hanteringen av en
inträffad insolvens i alla lägen, när en rörelse vars avkastningsvärde är
högre än dess substansvärde är känslig för störningar. För det första

11 Jfr till det följande Lindskog i Från advokaternas verkstad (1987) s 301 ff.
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kan ju skillnaden mellan ett avkastningsvärde och substansvärde vara
mer eller mindre stor. Och för det andra kan ju de mjuka tillgångarna
vara mer eller mindre känsliga för störningar.

Väsentligt är också att en konkurshantering kan ske med mer eller
mindre lyhördhet för vad som medför skada på de mjuka tillgångarna.
En rekonstruktion i konkursens form kan ju av en skicklig konkurs-
förvaltare med lite tur och goda förutsättningar genomföras både snabbt
och effektivt.

När det sägs att en verksamhet är särskilt konkurskänslig beror detta,
som framhållits, ofta på att osäkerhet om framtiden är en betydelsefull
faktor. De anställda vet inte om de kommer att ha kvar sina jobb. Kun-
derna vet inte om de kommer att få några fortsatta leveranser. Det
sagda ger anledning till frågan, om inte värdet på de mjuka tillgångarna
bättre bevaras genom en snabb överlåtelse i anslutning till en konkurs
(eller annan ordning för fördelning av företagssubjektets aktiva till dess
borgenärer) än genom en utdragen rekonstruktionsprocedur.12

I sistnämnda hänseende skall anmärkas, att ett rekonstruktionsförfarande ofta är
utdraget och besvärligt av det skälet att borgenärerna inte kan enas om sin inbördes
riskexponering, liksom att borgenärerna och ägarna har olika uppfattningar om hur
bördorna skall fördelas dem emellan. Se vidare avsnitt 5 nedan.

Det bör också hållas i minnet att en konkurs har särskilda fördelar från
den synpunkten, att den i fördelningshänseende innebär en betydligt
lättare hanteringsform (jfr 5.1 nedan) än rekonstruktioner i andra for-
mer.

En särskild aspekt i aktuella hänseende är den gamla sanningen, att ett bra företag
nästan alltid är bättre än vad det ser ut att vara och ett dåligt företag nästan alltid är
sämre. Om verksamheten rekonstrueras inom ramen för den befintliga juridiska
personen finns därför risk för att okända förpliktelser dyker upp efter rekonstruk-
tionens genomförande. Detta är ett argument som ofta talar för en snabb rekon-
struktion genom konkurs och överlåtelse. Det fmns emellertid naturligtvis inget som
hindrar att i en lag om företagsrekonstruktion bestämmelser införs av innebörd att
okända skulder upphör i och med rekonstruktionens genomförande.1^

12 Möjligheten till rekonstruktion genom överlåtelse av rörelsen uppmärksammas
i FProp s 26 f. Ett något annorlunda synsätt framträder dock i SOU 1992:113 s
318, där det antyds att en konkurs skulle innebära en mer långsam hantering än
ett rekonstruktionsförfarande. Såvitt gäller själv »turn-around operationen«
stämmer detta dåligt med mina erfarenheter.

13 Så föreslås i FProp (se 47 § 2 mom ävensom s 49 och 93 f).
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2.5. Om det sagda har sin riktighet skulle möjligen kunna sägas, att den
mest effektiva rekonstruktionsformen när en verksamhets värde i stor
utsträckning är att hänföra till mjuka tillgångar skulle vara, att verk-
samheten i omedelbar anslutning till en konkurs, strax före eller strax
efter, genom ett »kirurgiskt snitt« överläts på ett sådant sätt och i sådana
former att dels borgenärernas berättigade intressen inte sätts åt sidan,
dels genom överlåtelsen verksamheten gavs en sådan stabilitet, att de
osäkerhetsfaktorer som eljest hade kommit att medföra en erodering av
värdet på de mjuka tillgångarna elimineras. Ytterligare ett argument
för rekonstruktion genom konkurs är, att man då kan ta sig förbi even-
tuella motsättningar mellan associationsägarna och borgenärerna
(härom, se vidare 4 nedan). Med denna utgångspunkt blir frågan vad
som kan motverka en överlåtelserekonstruktion av angivet slag, och hur
sådana hinder skulle kunna överbryggas. Ifrågavarande spörsmål är
efter min åsikt i allt för stor utsträckning förbisedda och bör bli föremål
för en diskussion.14

I anslutning till det sagda finns också anledning uppmärksamma det
förhållandet, att rekonstruktionsåtgärder allt för ofta sätts in för sent.
Eftersom även den mest effektiva rekonstruktion tar tid betyder detta,
att när verksamhetens värde ligger i mjuka tillgångar, en värdeför-
störing sker. Denna hade ofta kunnat minskas om adekvata åtgärder
satts in tidigare. En annan viktig fråga blir därför, vad som kan göras
för att insolvenskauserade rekonstruktionsförfaranden tidsmässigt skall
initieras optimalt.

3. Konkurrenssynpunkter
3.1. De ekonomiska systemen i Norden bygger, något förenklat, på den
privata vinningen som incitament för initiativ, den »ekonomiska rörel-
sefriheten« som den grundläggande förutsättning för att initiativen skall

14 Insolvensutredningen intar dock motsatt ståndpunkt i det att det uttalas, se
(SOU 1992:113 s 419 m): »Tanken bankom den nya lagen är ... att motverka den
hittillsvarande utvecklingen mot att rekonstruktionsförsöken förläggs till kon-
kursstadiet.« - Ofta framhålls att möjligheter till en snabb »turn-around« genom
överlåtelse av rörelsen kan missbrukas, särskilt när förvärvaren är närstående till
gäldenären. Således har i den föreslagna nya finska insolvensregleringen tagits
in särskilda bestämmelser för attt skydda borgenärerna mot befarat sådant miss-
bruk (se FProp s 27).
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kunna genomföras och konkurrens som medel för effektivitet. I det
sistnämnda hänseendet kan man tala om ett slags ekonomisk dar-
winism; effektivare företag slår ut mindre effektiva.

Det sagda i förening med sjunkande marginalkostnad innebär för producerande
företag en tendens till allt större enheter. Det var detta förhållande som fick Marx
att med sin ekonomiska determinism förutspå kapitalismens - d v s den fria mark-
nadsekonomins - sammanbrott.

Konkurrensskäl brukar stundtals åberopas såsom argument mot rekon-
struktion.15 Det företag som misslyckats med att driva sin verksamhet
lönsamt bör vid inträffat obestånd avvecklas så att utrymme ges för mer
lönsamma företag. Sägs det.

Om denna argumentering kan genast sägas så mycket, som att den i
allt fall är alldeles för onyanserad. Således kan det inträffade obestån-
det vara föranlett av förhållanden som inte har något med den bedrivna
verksamheten att göra.

Ett exempel, som val låter sig förenas med vår kunskap om nutidshistorien, är, att
i ett aktiebolag, vars ursprungliga och huvudsakliga verksamhet är att bedriva en viss
lönsam rörelse, ägaren låter genomföra vissa spekulationsaffärer. Dessa går fel och
drar med sig hela bolaget i en ekonomisk kris.

Anta emellertid att obeståndet verkligen beror på att rörelsen i fråga
inte har kunnat drivas med tillräcklig lönsamhet. I det läget kan det
synas ligga nära till hands att anta, att den naturliga ekonomiska ur-
valsprocessen skulle bli störd av att rörelsen i fråga rekonstruerades i
stället för att avvecklas. Men är det verkligen så enkelt?

3.2. Ponera att på en viss given marknad en produkt produceras på två
olika produktionsställen. Produktionen är kapitalintensiv. Ytterligare
ett produktionsställe etableras genom ett nytt företag, vilket innebär
investeringar i tung maskinell utrustning. En overetablering uppstår
med åtföljande priskonkurrens och minskande lönsamhet. Det nystar-
tade företaget med den sist etablerade produktionsenheten, som p g a
de nya investeringarna har de högsta kapitalkostnaderna, råkar i eko-
nomiska svårigheter. Skall det insolvensförfarande som företaget måste

15 Beträffande konkurrensverkningarna av det s k lönegarantisystemet, som är en
annan fråga, se SOU 1992:113 s 140 ff och 307 ff.
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underkastas ta sikte på en avveckling eller skall ambitionen vara att —
trots overetableringen i marknaden — möjliggöra en rekonstruktion?

Anta att man i det aktuella fallet inte ställer sig frågan om verksam-
heten skall hanteras med inriktning på rekonstruktion eller avyttring. I
stället sätts helt enkelt företaget i konkurs. Konkursboets maskiner skall
då säljas till högstbjudande. Priset kommer att bestämmas på basis av
maskinernas användbarhet till olika ändamål och den avkastning som
de kan ge inom respektive användningsområde. När maskinerna en-
dast kan användas för fortsatt produktion av samma slag som tidigare,
kommer de att säljas för detta ändamål förutsatt att den därutav föl-
jande kapitaliserade avkastningen är högre än skrotvärdet. Är så fallet
men kan maskinerna användas till andra ändamål, kommer de att säljas
för sådana ändamål om den därav följande avkastningen blir högre än
den avkastning som skulle följa vid en fortsatt produktion.

I förlängningen leder det sagda till att i fråga om maskinell utrust-
ning som endast har ett användningsområde kommer genom bidrag
från ägarna eller från borgenärerna (till följd av konkurs eller annat
skuldreduktionsförfarande) rörelsens kapitalstruktur att gå mot det
läge, där rörelsen har en överlevnadsförmåga på marknaden. Om vid
denna jämviktspunkt utrustningen har en alternativ användning (inne-
fattande möjlig skrotning) som ger en bättre avkastning, kommer den
att lämna det ifrågavarande rörelseområdet. Detta gäller oberoende av
vilken strategi som väljs för insolvenshanteringen.

3.3. Med utgångspunkten att de ekonomiska krafterna allokerar de
hårda tillgångarna sålunda att avkastningen av dessa maximeras blir så
frågan om man vid en insolvenshantering skall eftersträva att förbättra
förutsättningarna för vad som i realiteten innebär en konservering av
det för handen varande användningsområdet genom att bevara de
mjuka tillgångarna såsom t ex kompetens och marknadsposition. Ett
bevarande av sådana tillgångar innebär, att i en fortsatt drift nyinve-
steringar (om sådana är möjliga) med avseende på återuppbyggnad av
kompentens och marknadsposition undviks, vilket ökar konkurrens-
kraften i den rekonstruerade rörelsen. Detta skulle drabba övriga
aktörer. Om marknaden alltjämt inte tillät tillräcklig lönsamhet skulle
effekten av det rekonstruerade företagets förstärkta position kunna bli,
att någon eller några av dessa aktörer, som tidigare har bevisat sig mer
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effektiva, tvingas på obestånd. Härmed har man då, kan det tyckas,
hjälpt ett svagare företag men stjälpt ett starkare.

Emellertid är inte heller detta resonemang bärande. Om köparen
avser att använda de hårda tillgångarna i fortsatt rörelsedrift kommer
det pris han erbjuder för dessa att bli beroende på huruvida han kan
tillgodogöra sig de mjuka tillgångarna eller inte. Om de mjuka tillgång-
arna sas inte följer med, kommer priset för de hårda att reduceras med
kostnaden för att genomföra en nyinvestering i detta hänseende.

Den omständigheten att de mjuka tillgångarna inte bevarats, varför
endast de hårda tillgångarna utbjuds till försäljning, kan dock få den
följden att avveckling väljs framför rekonstruktion. Om vid fortsatt
drift endast det sammanlagda värdet av hårda och mjuka tillgångar
överstiger alternativvärdet på de hårda tillgångarna (skrotvärdet eller
värdet i annan användning) innebär nämligen det förhållandet att de
mjuka tillgångarna bevaras att driften kommer att fortsättas efter en
rekonstruktion. Om de mjuka tillgångarna förstörts genom en konkurs
hade i stället verksamheten upphört. I den meningen kan således ett
bevarande av de mjuka tillgångarna s a s medverka till ett konser-
verande av det utsprungliga användningsområdet.

Ett exempel: De hårda tillgångarna har ett skrotvärde på 100 (alternativt användings-
område saknas). Fortsatt drift kan bära ett kapital på högst 150. Nyinvestering i
mjuka tillgångar nödvändiga för driften kostar 75. Om de mjuka tillgångarna förstörs
i samband med konkursen, kommer de hårda tillgångarna att säljas för skrotning.
Om de däremot bevaras kommer en köpare att betala mellan 100 och 150 (beroende
på bl a konkursförvaltarens förhandlingsskicklighet) sammanlagt för de hårda och
mjuka tillgångarna.

Det sagda är emellertid endast en konsekvens av marknadskrafternas
strävan mot att använda befintliga resurser till det ändamål som ger
högsta avkastning. Skulle den rekonstruerade verksamheten slå ut an-
dra företag är detta således ett led i den ekonomiska dynamik som leder
till en sådan allokering. Denna stävan skall man försöka understödja,
inte motarbeta. Enklast sker detta genom att i samband med insolvens-
hantering alla tillgångar - såväl mjuka som hårda - hanteras så, att de
tas i anspråk på det som sätt som ger den bästa avkastningen. Varje
försök att »hjälpa« marknadskrafterna genom att medvetet styra ett
insolvent företag mot en avveckling innebär inte bara att en naturlig
ekonomisk process manipuleras och ytterst motarbetas, utan också ett
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slöseri med tillgångar som knappast är acceptabelt från samhällelig syn-
punkt.16

3.4. Avslutningsvis och framför allt: De tillgångar som finns i rörelsen
- mjuka såväl som hårda - utgör ett exekutionsunderlag, som i insol-
venssituationen till borgenärernas förnöjande skall hanteras på bästa
sätt. Således står alldeles klart att borgenärsintresset måste sättas framför
vad som må anses följa av konkurrensintresset.

Utgångspunkten för borgenärsintresset är ju att gäldenärens tillgångar skall han-
teras så, att borgenärerna erhåller största möjliga ekonomiska fördel härav. Detta
betyder att i den iråkade obeståndssituationen gäldenärens rörelse bör hanteras så,
att de ekonomiska värden som rörelsen representerar maximeras.

Sammanfattningsvis följer av det anförda att konkurrenssynpunkter
vid val av huruvida ett företags obestånd skall styras mot en rekonstruk-
tion eller avveckling bör lämnas därhän. Om de ekonomiska förutsätt-
ningarna får styra hanteringen kommer indirekt konkurrenssynpunk-
terna att tillgodoses. Och oberoende av hur härmed förhåller sig måste
borgenärsintressena sättas främst.

Parentetiskt skall här tillfogas följande. Ofta framhålls sysselsättningsintressen som
något väsentligt i samband med en insolvenshantering. Med min — måhända något
puritana — marknadsekonomiska syn är detta farligt. Till en början skall uppmärk-
sammas att när ett företag börjar gå dåligt, det genast uppstår en intressekonflikt
mellan de anställda på ena sidan och övriga borgenärer på den andra. I borg-
enärernas intresse ligger ofta att snara nedskärningar av verksamheten eller andra

16 Som framgått av föregående not har i Sverige diskuterats huruvida det s k
lönegarantisystemet har »överutnyttjats« sålunda att det skulle ha medfört en
»osund konkurrens«. Ett exempel som nämns är att ett köparföretag tar över
personalen från konkursföretaget, därvid personalen under viss tid erhåller
endast en reducerad lön medan resten utgår från lönegarantin (därvid staten
subrogerar i löntagarnas rätt och äger erhålla utdelning i konkursen i den mån
medel därtill finns). Efter min mening är resonemanget inte bärande. Så länge
de anställda har en arbetsplikt relativt konkursboet utgör de en tillgång där-
igenom att de kan utnyttjas till fortsatt produktion. Denna tillgång bör från
konkurrenssynpunkt (och skall från borgenärsintressesynpunkt) tas till vara på
bästa sätt. Om det för konkursboet bästa ekonomiska resultatet erhålls genom att
överlåta de hårda tillgångarna samt ställa de anställda till förfogande för ett
vederlag understigande den lön de äger bevaka och erhålla (genom lönegaran-
tisystemet eller bevakningen i konkursen) bör en sådan affär genomföras.
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åtgärder som minskar antalet arbetstillfällen vidtas för att ekonomiska värden skall
bevaras sålunda, att företagets förmåga att reglera sina skulder inte äventyras. Så-
dana åtgärder motarbetas dock naturligt nog av de anställda, som så länge som
möjligt vill bevara sina arbetstillfällen även om det medför en fortlöpande urgröp-
ning av substansen. I den mån de lyckas härmed och det hela leder till en konkurs
som slår mot borgenärskollektivet, innebär det sagda varken mer eller mindre, än att
de anställda tillgodogjort sig löner av sådana medel som kunde - och rimligen måste
anses borde - ha tillkommit borgenärerna. Och vad gäller hänsynstagande till sys-
selsättningsaspekter vid val mellan olika rekonstruktionsalternativ (eller mellan re-
konstruktion och avveckling): Här måste man efter min åsikt vara mycket klar i
fråga om den principen, att varje disposition som vidtas i och för syftet att på det ena
eller andra sättet värna om de anställdas intresse antingen måste vara helt kostnads-
neutral eller, om så inte är fallet, belasta en borgenär som godtagit att så sker.17 En
möjlighet är dock naturligtvis att det allmänna betalar priset. I vad mån sådana
arbetsmarknadspolitiska åtgärder bör vidtas är en politisk fråga.

4. Rekonstruktion och exekution
4.1. När en gäldenär inte kan betala sina skulder, kan borgenären få till
stånd exekution. Denna brukar delas in i två former, specialexekution,
som vanligen tar formen av utmätning, och generalexekution, som är
liktydigt med konkurs.

Konkursens yttersta syfte är således exekutivt: Gäldenärens tillgån-
gar skall snabbt och effektivt säljas för att möjliggöra betalning av skul-
derna, så långt nu tillgångarna förslår till detta.

Anta nu att ett bolag bedriver en rörelse. Merparten av tillgångarna
är mjuka, dvs bolaget har ett betydligt högre avkastningsvärde än sub-
stansvärde, och verksamheten är förty konkurskänslig. Obestånd in-
träffar. En förhandling mellan bolaget genom dess ägare och borg-
enärerna om lämpliga åtgärder tas upp. Man blir snabbt eniga om att en
rekonstruktion är att från ekonomisk synpunkt att föredra framför
avveckling, och att rekonstruktion bör ske utan konkurs genom bevak-
andet av det bolag som bedriver verksamheten.

17 I den svenska konkurslagen 7 kap 8 § 1 st före skrivs, att en förvaltare har att
vidta de åtgärder som främjar en förmånlig och snabb avveckling av boet. I
andra stycket sägs att detta inte hindrar honom från att beakta vad som är ägnat
att långsiktigt främja sysselsättningen, om det kan ske utan att borgenärernas
rätt nämnvärt förringas. I den mån ett sådant hänsynstagande innebär en tydligt
identifierbar ekonomisk skillnad för en borgenär, bör dock den berörda borg-
enärens (eller de berörda borgenärernas) samtycke vara en förutsättning för
dispositionen. Jfr emellertid SOU 1992:113 s 318.
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Det bör emellertid här uppmärksammas att det förhållandet att ett bevarande av
mjuka tillgångar skapar ett mervärde inte behöver betyda att nettoeffekten av en
rekonstruktion för berörda intressenter (dvs de som genom avskrivning av for-
dringar och tillskjutande av nya medel skall skapa en erforderligt stark kapitalbas)
är positiv. Ofta är läget det att ett antal borgenärer inte låter sig dras in i en frivillig
rekonstruktionsöverenskommelse. Det kan vara fråga om en utlandsborgenär som
betraktar hela situationen med stor misstro. Det kan finnas »lik i garderoben«, d v s
förpliktelser som är okända men som man erfarenhetsmässigt vet kommer att ak-
tualiseras i en viss omfattning; dessa okända borgenärer kommer vid en senare
tidpunkt, när rekonstruktionen är genomförd, inte att godta annat än full betalning
för sina fordringar. Ett praktiskt problem är ofta också att det finns ett antal borg-
enärer med mindre fordringar. Dessa kan ibland ställa ultimativa krav av innebörd
att de begär särskild tilldelning, kanske rent av fullt betalt, för att ställa sig bakom en
rekonstruktionsöverenskommelse. Även om så inte är fallet kan de stundom vara så
många till antalet, att det inte är görligt att dra in dem i rekonstruktionsförhand-
lingar. Om situationen inte tillåter ett tvångsackord måste man därför låta dem få
fullt betalt. I fall av nu angivet slag får således borgenärer mer betalt än vad deras
fordringsposition motiverar. Sådana merutbetalningar, som hade kunnat undvikas
i en konkurs (jag brukar beteckna dem läckage), utgör en minuspost som man måste
beakta vid bedömningen av det mervärde som kan ligga i en rekonstruktion utan
konkurs. Ofta torde slutkalkylen visa att en rekonstruktion genom konkurs till följd
av angivna förhållanden är att föredra.

En rekonstruktion erfordrar dock att bolaget erhåller ett kapitaltill-
skott. Visserligen blir man ense om hur stort detta bör vara, men man
kan inte komma överens om hur tillskottet skall fördelas mellan på ena
sidan ägarna genom tillskjutande av nya medel och på andra sidan
borgenärerna genom avskrivning på fordringarna.18

Ägarna anser att med hänsyn till risknivån avseende den fortsatta
driften det inte är motiverat att tillskjuta kapital mer än i viss utsträck-
ning.

Här inträffar en paradox som har djupt mänskliga dimensioner: Samtidigt som
ägarna anser risknivån vara för hög för att investera ytterligare kapital anser de
möjligheterna för stora för att avstå från sina ägarintressen. Någon annan möjlighet
att komma till rätta med situationen - om en överenskommelse mellan ägarna och
borgenärerna inte kan träffas - än att tvinga ägarna att välja mellan att tillskjuta
kapital eller avstå äganderätten finns dock inte, om man nu anser det vara oberät-
tigat av ägarna att inta den angivna positionen.

18 Beträffande problemet med att finna en nyckel för den inbördes fördelningen
mellan borgenären, se avsnitt 5 nedan.
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Borgenärerna menar med hänvisning till vinstmöjligheten att ägarna
skulle bli allt för gynnade om borgenärerna skrev av vad som begärdes;
ägarna skulle då dels göra en vinst på den fortsatta verksamheten, dels
göra en vinst (i form av substansförbättring) på de ytterligare avskriv-
ningar som begärdes.

Träffas en överenskommelse mellan ägaren och borgenärerna är allt möjligt. En
sådan överenskommelse kan innebära att erforderligt kapitaltillskott tillskapas och
fördelning av framtida vinstmöjligheter fördelas genom en blandning av olika dis-
positioner. Ägarna kan tillskjuta visst kapital. Borgenärerna kan avskriva viss del av
sina fordringar och konvertera en annan del till aktiekapital. Olika slag av aktier kan
tillskapas för att åstadkomma olika ekonomiska effekter. Borgenärernas aktier kan
göras till föremål för ägarnas option sålunda, att om bolaget utvecklas tillräckligt
gynnsamt kommer detta att utgöra ett incitament för ägarna att köpa borgenärernas
aktier till ett pris bestämt på förhand sålunda, att borgenärerna kan anse sig ha fått
en adekvat återhämtning av vad som tidigare betraktades som förluster. Borg-
enärernas fordringar kan också villkoras på olika sätt. T ex kan de (eventuellt till viss
del) förenas med en kapitalbindningsklausul innebärande att de inte behöver
skuldföras, dock att borgenärerna har förtursrätt till framtida utbetalningar för
bolaget. Förtursrätten kan gälla alla slags utbetalningar (vinstutdelning, återbetal-
ning vid nedsättning av aktiekapital och utskiftning vid likvidation) eller endast vissa
slags utbetalningar (t ex vinstutdelning från bolaget). Vad som utbetalas kan också
klyvas mellan ägarna och borgenärerna på olika sätt, vertikalt (t ex skall borgenärerna
ha en viss procent av varje utbetalning från bolaget) eller horisontalt (t ex skall
borgenärerna ha viss utdelning intill ett visst belopp, varefter en annan fördelning
skall gälla). Man kan vidare tänka sig att borgenärernas fordringar förenas med
efterställningsklausul för att underlätta ny kreditgivning.19 Olika tekniker att un-
derlätta en rekonstruktionsöverenskommelse mellan ägarna på ena sidan och borg-
enärerna på andra sidan skall dock inte beröras vidare; utgångspunkten för den
fortsatta framställningen är att ägarna och borgenärerna inte kan komma överens
om en rekonstruktionsordning.

4.2. Motsättningen mellan ägarna och borgenärerna i nu angivna hän-
seende har sin grund i olika uppfattningar om hur fördelning skall ske
av det mervärde som åstadkoms genom att rekonstruktion väljs framför
en konkurs med därav följande skada på de mjuka tillgångarna. Ägarna
har en tendens att säga att borgenärerna skall nöja sig med vad de
kunde ha erhållit i en konkurs, medan borgenärerna menar att ägarna
skall »betala« för bevarandet av värdena på de mjuka tillgångarna; de
erhåller ju trots allt en »up-side« genom att de »får vara med«.

19 Om efterställningsklausuler, se Lindskog SvJT 1992 s 609 ff.
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Det kan tyckas att det rimliga är att fördela det ifrågavarande mer-
värdet mellan de olika grupperna på något vis. Samtidigt måste sägas,
att också de mjuka tillgångarna utgör exekutionsunderlag. Om en kon-
kurs genom att skada de mjuka tillgångarna eller av andra skäl kan
innebära en viss ekonomisk värdeförstöring kan därför sättas i fråga,
om inte borgenärernas exekutionsintresse borde föranleda att de skall
ha rätt att kräva en rekonstruktion syftande till bästa möjliga bevarande av
de mjuka värdena och därmed också av exekutionsunderlaget.20

Här kan också resas frågan om inte borgenärerna skulle ha något
slags rätt att konvertera sina fordringar till ägarintressen i företaget, om
inte ägarna tillskjuter erforderligt riskkapital. Eljest skulle ju i realiteten
ägarna kunna tvinga borgenärerna till en uppgörelse på en lägre nivå
än vad som hade varit motiverat med utgångspunkt i rörelsens värde
såsom en going concern. Genom att hänvisa till konkurs såsom ett al-
ternativ skulle ju de till de mjuka tillgångarna hänförliga värdena und-
andras borgenärerna. Är en sådan möjlighet förenlig med borg-
enärernas rättmätiga exekutionsintresse?

4.3. Frågan är alltså: Kan borgenärerna ha något berättigat intresse på
att ta i anspråk, inte bara associationens egna tillgångar utan också
ägandet till själva associationen?

Det bör framhållas, att om man skapar förutsättningar för en effektiv rekonstruk-
tion genom en konkurs, vilket förutsätter en snabb »turn-around«, frågeställningen
skulle få mindre aktualitet. Men även om man genom en rekonstruktion i samband
med konkurs skulle kunna försvara värdet av de mjuka tillgångarna i form av
organisation och marknadsposition kan det finnas värden i ett bolag som förutsätter
dess fortsatta existens. Det kan gälla ett viktigt kontrakt, där medkontrahenten
motsätter sig partsbyte. Det kan gälla en skatteposition. Etc.

Det är en ekonomisk grundprincip, att i fråga om rörelsedrift ägarens
kapital skall ta första stöten. Först sedan ägarnas kapital har konsu-

20 I FProp föreslås att en borgenär skall ha rätt att ansöka om inledande av sa-
neringsförfarande av ett gäldenärsföretag (se förslaget § 5). Motsvarande föreslås
i SOU 1992:13 (se förslaget 2:5-6). Insolvensutredningen framhåller emellertid
också (s 416 m) att företagsrekonstruktion enligt det framlagda förslaget till
skillnad från en konkurs inte är en exekutionsform. Detta skall ses mot bak-
grund av att enligt förslaget borgenärerna saknar möjlighet att mot gäldenärers
vilja genomdriva en rekonstruktion.
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merats skall borgenärerna drabbas av det risktagande som deras befatt-
ning med den rörelsedrivande associationen har inneburit. Med denna
ekonomiska utgångspunkt har jag svårt att se att associationsägaren
skulle ha något absolut berättigat anspråk på att vara bevarad sin ägan-
derätt, om borgenärerna nödgas göra eftergifter för att hålla den rörel-
sedrivande associationen vid liv.21

En förutsättning för att associationens borgenärer skulle vara berät-
tigad att ta över associationen måste dock vara, att associationsägarna
bereds adekvata möjligheter att genom tillskott försvara sina intressen.
I den mån vilja eller förmåga härtill saknas, finns dock knappast något
skäl att försvara associationsägarnas ägarintressen; då bör hela associa-
tionen kunna utgöra ett exekutionsunderlag.

Det kan möjligen också sägas, att en möjlighet att genom själva ägan-
det av association till exekutionsunderlag kan verka preventivt mot ett
försök från ägarna att reducera bolagets skulder på ett bekvämt sätt.

4.4. Finns det då några lämpliga tekniska möjligheter att tillskapa sär-
skilda rekonstruktionsformer för att tillgodose borgenärernas exeku-
tionsintresse såvitt gäller en rörelses avkastningsvärde?

Enligt gällande rätt har borgenärerna ingen möjlighet att genom-
driva sitt exekutionsintresse på annat sätt än genom utmätning eller
konkurs (därvid exekutionsunderlaget begränsas till associationens till-
gångsmassa).

Märk här att ett ackordsförfarande uppenbarligen inte betrakta som en exekutions-
form, eftersom en borgenär inte har möjlighet att genomdriva en ackordsförhand-
ling. Ackordslagstiftningarna är heller inte tekniskt uppbyggda så att en ackords-
förhandling skulle kunna genomföras med avseende på en ointresserad gäldenär.22

Man skulle dock mycket väl kunna tänka sig, att en borgenär under
vissa förutsättningar skulle ha rätt att få till stånd en ekonomisk tvångs-
förvaltning av en gäldenärs rörelse. Ett naturligt villkor för en sådan rätt

21 I FProp föreslås att om skuldsaneringsprogrammets skuldreglering begränsar
borgenärernas rätt till betalning skall under saneringsprogrammets giltighetstid
gälla ett vinstutdelningsförbud. Tanken är att uppkommen vinst i stället skall gå
till borgenärerna. Denna ordning synes bygga på samma tanke som den som
ligger till grund för diskussionen i texten.

22 Beträffande det framlagda förslaget till lag om företagsrekonstruktion, se not 20
ovan.
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torde böra vara, att en på visst definierat sätt betalningsoförmåga före-
ligger eller i allt fall kan befaras. Vissa ytterligare kriterier kan dock
behöva vara uppfyllda, så som att tvångsförvaltning lämpligen låter sig
genomföras ävensom att det p g a gäldenärens agerande finns ett sär-
skilt behov därav.

Den ekonomiska tvångsförvaltningen skulle kunna tänkas syfta till
dels en värd av exekutionsunderlaget, dels en förberedelse av exekution av
associationen (t ex ett aktiebolag) som sådan.

Praktiskt skulle den ekonomiska tvångsförvaltningen kunna tänkas
begränsad till endast fortsatt rörelsedrift förenad med moratorium.
Normalt måste dock för överlevnad till en skuldreduktion i en eller
annan form. Lämpligen sker detta genom att en del av skulderna kon-
verteras till aktiekapital, samtidigt som det förutvarande aktiekapitalet
skrivs av; aktier som utställts med anledning därav förklaras bli verk-
ningslösa. I praktiken skulle en sådan ordning innebära, att när gäl-
denären har ett aktiebolag, exekutionsunderlaget inte begränsades en-
bart till aktiebolagets tillgångar utan att också aktierna i bolaget kunde
utgöra exekutionsunderlag.

5. Riskfördelning
5.1. En rekonstruktion innebär ofta att gäldenären fortsätter sin rörel-
sedrift. Denna skillnad i förhållande till en konkurshantering (som kan
innebära en rekonstruktion av verksamheten likaväl som en avveckling)
föranleder vissa fördelningsfrågor som måste hanteras på något sätt.

Till en början: En konkurs ger ett automatiskt och ovedersägligt facit;
borgenärerna får efter den gällande prioritetsordningen sig emellan
fördela vad konkursen har lett fram till i form av ekonomiskt utfall.

Det sagda gäller även om konkursen innebär en rekonstruktion av
verksamheten genom att denna direkt efter konkursen säljs. I ett sådant
fall ersätts verksamhetens tillgångsmassa av en köpeskillingsfordring,
som likvideras varefter behållningen utgörs av utdelningsbara penning-
medel.

Annorlunda dock om samtliga tillgångar säljs i »klump« utan särskild
fördelning av köpeskillingen. Att i det läget fördela köpeskillingen på
de olika tillgångarna — vilket måste ske med hänsyn till att borgenärernas
förmånsrätt kan vara knuten till olika tillgångsslag — kan vara näst intill
ogörligt arbete. Det ankommer därför på förvaltaren att se till, att kö-
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peskillingen verkligen blir fördelad på de olika tillgångsposterna. I vad
mån han därvid för att öka totalköpeskillingen kan godta »en snedför-
delning« mellan olika tillgångsposter synes inte alldeles klart.23

5.2. Ett rekonstruktionsförslag utom konkurs kan aldrig inrymma
samma mått av tvingande sanning om vilken exponering borgenärerna
har som en konkurs. I och med att tillgångarna kommer att »stanna«
hos gäldenären och inte säljas, blir de inte åsatta något auktorativt värde.
Därmed uppstår problemet: Hur stor är deficiten?

Men inte nog härmed: Även om man skulle kunna enas om hur stor
deficiten är uppkommer frågan: Hur skall underskottet fördelas mel-
lan borgenärerna? Den borgenär som har pant till säkerhet för en for-
dring kommer ofta att hävda att pantens värde är så högt, att hans
exponering är mycket låg. Övriga borgenärer påstår motsatsen. Att
fördela deficiten mellan borgenärerna efter något slags riskexpo-
neringsnyckel har i praktiken visat sig vara ett stort problem.

Den härmed förenade tidsutdräkten har i sin tur ibland medfört, att en eljest möjlig
rekonstruktion omintetgjorts med ty åtföljande värdeförstöring. I sådana situatio-
ner har man i efterhand ofta kunnat konstatera, att det hade varit bättre att låta
företaget gå i konkurs, varefter en »turn-around« kunnat genomföras genom att
verksamheten snabbt försåldes.

Den första frågan — problemet att fastställa deficitens totala storlek —
berör i grunden ett fördelningsproblem mellan borgenärskollektivet på
ena sidan och ägarna på den andra. Situationen skiljer sig egentligen
inte från det fallet, att borgenärskollektivet och ägarna har olika upp-
fattningar om vem som skall tillgodogöras värdet av de mjuka tillgång-
arna (se avsnitt 4 ovan). Frågan skall därför inte behandlas vidare här.

Av vad som framgår av avsnitt 4 följer, att en lösning på problemet är att hela
associationen görs till exekutionsunderlag. Behöver man inte bevara associationen
intakt bör man dock också överväga möjligheten av att driva företaget i konkurs för
att i samband därmed försöka få till stånd en snabb försäljning (se avsnitt 2 ovan).

5.3. I fråga om fördelningen mellan borgenärerna av det totala under-
skottet skulle situationen underlättas oerhört om utgångspunkten hade
varit att principen om pari passbu hade gällt utan undantag (in-

23 Jfr Hastad SvJT 1988 s 259 med not 72.
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nebärande att inga säkerhetsrätter förelåg). I sådant fall skulle fordring-

arna behandlas proportionellt, oberoende av om rekonstruktionen för

borgenärernas del innebar en definitiv förlust ( d v s ett enkelt och rakt

ackord) eller ett bevarande av möjligheten till återhämtning ( d v s att

borgenärerna erhåller en möjlighet att ta del av den värdetillväxt som

kan ske såsom kompensation för de initiala eftergifter en rekonstruk-

tion kräver) på något sätt.

En återhämtningsmöjlighet kan bevaras genom konvertering av del av fordringarna
till aktier på sätt sagts i avsnitt 4 ovan. Andra möjligheter är att fordringarna görs
efterställda på det ena eller andra sättet. Man kan också tänka sig mer sofistikerade
varianter, såsom t ex att ägarna pantförskriver samtliga sina aktier till säkerhet för
borgenärernas fordringar samtidigt som borgenärerna i viss utsträckning avstår
från att hävda personligt betalningsansvar för bolaget.

Emellertid är borgenärernas fordringar förenade med säkerhet i olika

tillgångar. De borgenärer som har sådana säkerheter har en tendes att

överskatta säkerheternas värde. Detta innebär att de menar sig ha en

begränsad riskexponering och därför liten anledning aftt medge några

eftergifter gentemot gäldenären.24

Frågan är: Kan en låsning av angivet slag — som ofta är ett skäl till att

en planerad rekonstruktion trots allt slutar med konkurs — lösas upp på

något sätt?

5.4. En variant som jag föreslagit i ett fall är, att de borgenärer som

menade sig ha säkerheter anmodades dela upp sina fordringar i två

delar, nämligen: (1) I en del som fick göras gällande i säkerheten men

endast i denna (dvs fordringen övergick från att vara personlig till att

24 Ett annat problem är att säkerhetsborgenären som att hävda sin rätt skulle
kunna »rycka bort« t ex en viktig maskin ur gäldenärsföretagets produktion.
Mot bakgrund därav har i FProp föreslagits att borgenärens säkerhetsrätt skall
upphöra i och med att saneringsprogrammet sjösätts; i stället erhåller han rätt
till förtursbetalning intill säkerhetens värde (se vidare not 26 nedan). Kvar står
dock problemet att värdera tillgången. - Det sagda gäller inte handpanträtt;
genom att sakrättsligt skydd här förutsätter tradition, har gäldenärsföretaget
redan genom pantsättningen avstått från att utnyttja det pantsatta objektet i sin
produktion (av detta skäl föreslås i SOU 1992:113 inget utmätningsförbud för
fordring såvitt avser för denna häftande handpant, se s 358 ö).
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vägra icke personlig med endast säkerheten såsom exekutionsunder-
lag).25 Och i (2) en del i vilken säkerheten ej längre häftade särskilt för,
vilken del fick ligga till grund för konkurrensen med övriga borgenärer.
Systemet innebar att en borgenär med säkerhet i viss tillgång för viss
fordring kom att agera så, att han själv fastställde sin riskexponering.
En optimal utgång för honom förutsatte ju att han angav del (1) av
fordringen till exakt det belopp som kunde komma att utgå med sä-
kerheten.

Ett exempel: För en fordring på 100 har borgenären säkerhet i en pant. Om han
anger del (1) av fordringen till 40 skulle del (2) av fordringen bli 60, vilket belopp
skulle ligga till grund för hans konkurrens med övriga borgenärer och ge viss ut-
delning. Visar det sig att panten är värd 30 får han för del (1) av sin fordring ut
endast 30; (40 - 30 =) 10 förlorar han definitivt. Han får dock endast bevaka 60.
Anger han del (1) till 30, kan han i stället för 60 bevaka (60 + 10 =) 70. Om på andra
sidan panten säljs för 70 får han på del (1) av sin fordring endast ut 40, eftersom
denna inte uppgår till högre belopp.

Den angivna ordningen kan dock skapa problem om, vilket oftast är
fallet, säkerheterna består i tillgångar som är av avgörande betydelse
för verksamheten och inte lätt låter sig ersättas. Endast under speciella
förhållanden torde den därför kunna användas. Dessutom förutsätter
modellen att samtliga berörda borgenärer godtar densamma.

Enligt gällande ackordslagstiftningar äger en borgenär inte rösta för en fordring
som är förenad med pant eller annan säkerhet i den mån som han inte avstår från
sin säkerhet. Visar sig denna inte förslå har han docký rätt att åtnjuta utdelning
beräknad på »underskottet«. Till följd härav och då rösträtten i sig sällan anses så
attraktiv att borgenären till någon del är beredd att avstå från sin säkerhet, kommer
så sällan att ske. Det är emellertid inte en omöjlig tanke, att ett ackord skulle in-
nebära att en borgenär som hade säkerhet för sin fordring över huvud taget inte fick
delta i ackordet i den mån han inte avstod från rätt till säkerheten. Det är möjligt att
en sådan ordning skulle underlätta inte bara genomförandet av ett tvångsackord,
utan möjligheterna att träffa frivilliga rekonstruktionsöverenskommelser.

Några andra »genvägar« att få fram en auktoritativ fördelningsnyckel
har jag inte funnit. Om det ens finns sådana vägar kan jag inte uttala
mig om. Jag måste därför här nöja mig med att peka på problemet: Om

25 Jfr Lindskog SvJT 1992 s 610 f.



524 Stefan Lindskog

det kan lösas på ett praktiskt framkomligt sätt och i så fall hur får bli
föremål för diskussion.

5.5. Däremot kan konstateras, att de nu diskuterade problemen har sin
väsentliga orsak i det förhållandet, att olika tillgångar kan göras till
föremål för en borgenärs särskilda säkerhetsrätt. Detta skapar en ver-
tikal smalstrimlad skiktning av borgenärsintressena. En borgenär har
säkerhetsrätt i en maskin, medan en annan har säkerheträtt i en annan
etc. Detta föranleder en heterogenisering av borgenärsintressena med
avseende på rörelsen som helhet.26 Frågan blir: Kan inte något slags
homogenisering åstadkommas?

Om alla borgenärerna hade lika rätt hade de i sina borgenärsförhål-
landen haft samma intresse relativt gäldenären. Detta hade i alla hän-
seenden underlättat en rekonstruktion.

En horisontal differentiering mellan borgenärernas intressen — in-
nebärande att förmånsrätten gäller i samtliga tillgångsslag, med en skik-
tad turordningsrätt mellan de prioriterade borgenärerna — hade knap-
past inverkat heterogeniserande på borgenärsintressena. Den borgenär
med bästa rätt — som således får göra gällande sin fordring i det un-
dersta skiktet — har inte andra intressen än den som har sämre inom-
läge; samtliga är angelägna om att bästa möjliga skall åstadkommas för
hela verksamheten.

Möjligen kan den skillnaden föreligga, att sedan den borgenär som har bästa inom-
läget är »hemma« han är mindre intresserad av det fortsatta rekonstruktionsarbe-
tet.27 Och i värsta fall vill han avbryta det på en alltför tidig nivå; han vill inte riskera
sin egen position för att den med sämre inomläge skall komma så bra ut som möjligt.

26 Dessutom uppstår det problemet att säkerhetsborgenärernas särintressen kan
hota verksamheten som helhet genom att realisation av enskilda tillgångar som
häftar säkerhetsrätt av givet slag framtvingas, se FProp s 29 xf. Därför har
föreslagits att säkerhetsrätten genom saneringsprogrammet skall bringas att
upphöra; i stället skall säkerhetsborgenären erhålla en förmånsrätt för sin for-
dring intill ett belopp svarande mot säkerhetens värde.

27 Jfr SOU 1992:113 s 319. - Om en »ovanförliggande« borgenär är missnöjd kan
han dock alltid lösa ut den »underliggande«. Men då inträffar ofta en variant av
den paradox som jag tidigare (se 4.1) pekat på; samtidigt som borgenären med
den sämre prioriteten anser att han ligger för bra till för att släppa sin för-
månsrätt anser han inte att borgenären med den bättre prioritet ligger tillräck-
ligt bra för att han skall vilja lösa ut honom.
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Emellertid tar det nu nämnda särintresset sikte på endast ambitionsnivån och tids-
aspekten.28

Frågan blir nu: Skall man eftersträva att försöka begränsa de särskilda
förmånsrätterna för att skapa bättre förutsättningar för rekonstruktio-
ner? Eller är det på något sätt möjligt att ersätta särskilda förmånsrätter
med allmänna (dvs som gäller i samtliga rörelsetillgångar)? Kan det
finnas skäl att pröva på ett radikalt förändrat synsätt i vad gäller möj-
ligheterna få fordringar säkerställda?

6. Diskussionsfrågor
Den gjorda framställningen ger anledning till debatt kring följande
spörsmål.

(1) Är en överlåtelse av en rörelse strax före eller strax efter en kon-
kurs en bra rekonstruktionsform? Skall och kan man underlätta
eller motverka genomförandet av sådana transaktioner? Vilka ris-
ker är förknippade därmed? Finns risk för felaktig prissättning?
Kan rekonstruktion genom konkurs vara ett sätt att öka »rekon-
struktionstempot«? Vad kan göras för att tidigarelägga rekonstruk-
tionsinsatserna?

(2) Jag har påstått att man vid ställningstagande till frågan om ett
företag bör rekonstrueras inte skall ta någon hänsyn till konkur-
renssynpunkter. Är det riktigt? Gäller motsvarande om t ex syssel-
sättningsaspekter?

(3) Bör under vissa förutsättningar ett bolags borgenärer såsom en
slags exekution kunna tilltvinga sig ägarintressen i ett gäldenärs-
bolag? Vilka förutsättningar i så fall? Hur skall det tekniskt gå till?
Vilka begränsningar kan böra gälla?

(4) Vad kan göras för att underlätta en riskallokering mellan borgenärer
i samband med en rekonstruktion? Vilka möjligheter finns att
komma till rätta med de olika särintressena som borgenärerna kan

28 I syfte att skapa en bättre ambitionsnivå utan att helt åsidosätta det intresse som
har motiverat den allmänna förmånsrätten kan vara, att denna reduceras i
begränsad utsträckning. T ex är endast 80 % av fordringsbeloppet förenat med
förmånsrätt. Den möjlighet har insolvensutredningen efter min åsikt avfärdat
alltför lättsinnigt (se s 306 och 621 ff).



526 Stefan Lindskog

ha i olika tillgångsposter? Och kan något göras i syfte att homoge-
nisera borgenärsintressena? Bör särskilda förmånsrätter motarbe-
tas eller rent av avskaffas?
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1. Inledning
Stefan Lindskog har gjort en intressant analys av ett ämne som har
särskild aktualitet i de nordiska länderna, även om mörkret - i ekono-
miska termer - lägrar sig tätare och tyngre över Finland och Sverige.
Lindskogs förankring i den akademiska världen parad med en ansedd
praktik gör att han inte kan avfärdas som antingen alltför akademisk
eller alltför praktisk. Mitt korta inlägg kommer därför att bli mer en
komplettering till och i vissa delar tillspetsning av Lindskogs slutsatser;
med en eller annan kritisk randanmärkning.

Även om Stefan Lindskog redan i inledningen tar udden av rubriken
»Rekonstruktion eller konkurs?« tar jag min utgångspunkt i densamma.
Frågeställningen leder tanken fel. Det är inte fråga om rekonstruktion
som en motsats till konkurs med av konkursförfarandets antagna för-
störelse av ekonomiska värden. Frågeställningen bör i stället vara: Re-
konstruktion med eller utan konkurs eller avveckling med eller utan
konkurs.

Rubriken med sin värdeladdning har orsakat i varje fall svenska ban-
ker betydande förluster. Även om min erfarenhet är begränsad, vågar
jag gissningen att påståendet även har viss bärighet på övriga nordiska
länder. Rädslan hos långivarna för en konkurs hos låntagaren är så
grundmurad att konkursalternativet omedelbart avfärdas i den inle-
dande analysen. Axiomatiskt utgår man från att konkursalternativet är
ett skräckscenario. Detta antagande utgör sedan plattform för en hand-
lingsplan som kallas för rekonstruktion men som många gånger inte är
värd namnet. Goda pengar kastas efter dåliga, ränteanstånd eller rän-
teeftergifter beviljas i förhoppningen om att en förbättring skall in-
träffa. Jag har varit med om situationer, när inte ens företagaren/gäl-
denären har trott på en framtid och att dennes förslag om en konkurs
som bästa lösning har uppfattats som en fientlig handling mot långi-
vande bank.

En förklaring till borgenärernas (bankernas) agerande ligger på det
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mänskliga, psykologiska planet. Det kan vara svårt att kort tid efter det
att en kreditpropå föredragits - i vilket sammanhang man kanske i
målande ordalag har redovisat gäldenärsföretagens goda framtidsutsik-
ter och dess mycket skickliga management - föreslå en konkurs. Man
klär sin ovilja mot en konkurs i termer som extrem värdeförstöring
delvis förklarad av dålig konkurslagstiftning och risk för en inkompe-
tent konkursförvaltare (kurator, bostyrer, uskottu mies, skiptaråjandi).
Verkligheten är emellertid oftast den att kreditförlusten redan är ett
faktum.

Jag pläderar inte för en konkurs som det enda alternativet i en in-
solvenssituation. Tvärtom. Däremot vill jag starkt understryka konkur-
sens nödvändighet i den marknadsekonomiska processen.

»Att vi saknar en utarbetad teori för ekonomisk dynamik innebär att
vi inte förstår konkursens ekonomiska roll, eller betydelsen av creative
destruction«1 Konkursinstitutet skall därför inte manipuleras och detta
i det kollektiva borgenärsintresset. (Jag är medveten om att något kol-
lektivt borgenärsintresse inte existerar annat än som en rättsfilosofisk
figur bortsett från ytterst speciella fall).

Om det finns ofullkomligheter i de olika ländernas konkurslagstift-
ning, skall dessa rättas till och om det finns kvalitetsbrister bland dem
som handlägger konkurser skall kvalitén på dessa ökas. Min erfarenhet
är dock att konkursförvaltarkåren i de nordiska länderna håller god
standard. Konkursförvaltare kommer alltid att utsättas för kritik, dels
med hänsyn till att verksamheten inte uppfattas som positiv, utan mer
likt dödgrävarens, dels för att det kan passa bra att skylla egna misslyc-
kanden (dåliga kreditbeslut) på andras handläggning.

Min avslutande kommentar i detta inledande avsnitt är alltså att det
verktyg man använder - vare sig man bestämt sig för en rekonstruktion
av verksamheten eller en avveckling - är mer en fråga om teknik även
om det enskilda företagets förhållanden kan leda till att målet lättast
nås genom ett av möjliga alternativ (konkurs, ackord, privat eller of-
fentligt eller liknande). Från rekonstruktionssynpunkt menar jag alltså
att det inte är någon större skillnad. En annan sak är konkursen som
rättsfigur har en helt annan rättshistorisk bakgrund.

1 Prof. Gunnar Eliasson »Affärsmisstag och konkurser« Stockholm 1992
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2. Verksamheters känslighet för insolvensingripande
Det finns egentligen ingenting att invända mot Lindskogs analys när
det gäller verksamheters känslighet för insolvensingripande. Möjligen
kan man säga att Lindskogs utgångspunkt, när det gäller bedömningen
av värden, är litet väl teoretisk. Det är ju ofta olika intressenters upp-
fattningar om värden i en verksamhet, som gör att en rationell rekon-
struktion omöjliggörs. Lindskog tar för övrigt upp just värderingspro-
blematiken under en annan rubrik av sitt föredrag.

En annan reflektion man kan göra (som för övrigt ligger väl i linje
med Lindskogs synpunkt) är att verksamheter över huvud taget är käns-
liga för störningar och hot. Det kan vara dålig likviditet (kortsiktig),
påhopp från miljörörelser eller hälsoprofeter eller politiska och fack-
liga utspel. För att inte tala om omorganisationer i stora koncerner med
nedläggningar av produktionsenheter eller flyttningar av produktionsst-
ällen. Om det blir en insolvenssituation, beror helt och hållet på före-
tagets ekonomiska styrka. Det är mycket som talar för att en avveckling
utan konkurs eller utan inträffat obestånd ger samma påverkan på till-
gångarna men det syns inte hos borgenärerna; bara hos
ägaren.

Humankapitalet är naturligtvis särskilt känsligt i konsultbranschen
men ej heller dettas känslighet är särskilt lokaliserat till obeståndssi-
tuationer. Många är exemplen då duktiga konsulter lämnat dataföretag,
annons-, advokat- och revisionsbyråer m fl. Även en osäker ägarsituation
påverkar värdena. Ett exempel är Gota Bank i Sverige. Banken har fått
en statlig garanti men det hindrar inte att den tråkiga ägarsituationen:
först ett konkursbo, sedan staten påverkar verksamhetens värde, vare sig
man mäter i mjuka eller hårda tillgångar eller i avkastningsvärde eller
substansvärde. Samma är situationen i Hafnia. Även om man klarat sig
hyggligt (i skrivande stund), torde det stå utom allt tvivel att osäker-
heten på ägarsidan påverkar verksamheten.

Lindskogs hänvisning till den svenska fastighetskrisen är ett utomor-
dentligt exempel på problemställningen. Visst har den skapat ett utbud
på fastigheter; detta är en sak i sig. Något tillspetsat skulle man kunna
säga att det snarare är en fördel med konkurs för fastighetsbolag, så att
man verkligen skapar tekniska möjligheter för en försäljning. Överbe-
lånade fastigheter är svåra att sälja, annat än vid exekutiva förfaranden.
Köpare kommer alltid att finnas i form av långivare, huvudsakligen



banker. Bara en omsättning kommer till stånd, skapas marknaden. En
annan sak är att prisbilden/marknadspriset kan ha ändrats drastiskt.
Det problem man har och har haft i Sverige är att köerna till den
exekutiva auktionen har blivit så lång. Tidsaspekten kan göra att fas-
tigheter förfaller och förvaltas dåligt.

Över huvud taget är tidsaspekten i alla rekonstruktionssammanhang,
vare sig det gäller styckeförsäljning eller verksamhetsöverlåtelser, oer-
hört väsentlig. Det är en allmän uppfattning att inte bara konkurser
inträffar för sent utan även andra rekonstruktionsförfaranden i form av
ackord, betalingsstandsning m m. Den modernare forskningen har be-
styrkt denna uppfattning.2 Tyvärr sker tidsfördröjningen i gott sam-
förstånd mellan gäldenären och borgenärerna i enlighet med vad jag
antydde inledningsvis. Det är i mycket en pedagogisk fråga att förklara
för gäldenären och för gäldenären att förklara för borgenärerna att en
obeståndssituation faktiskt har inträffat mycket tidigare än vad som nu
sker. Men vem har intresse att ta på sig den pedagogiska uppgiften?

Bedömningen av obestånd eller inte bygger enligt svensk rätt på
insolvensen och inte på insufficiensen men det hindrar inte att borg-
enärer i mycket tittar på ett företags ställning. Det är först när balans-
räkningen - även redovisningsmässigt - rasar ihop, som situationens
allvar förstås.

3. Konkurrenssynpunkter
Lindskogs eleganta, ekonomiskt, juridiska resonemang - i och för sig
med betoning på det ekonomiska - förtjänar egentligen en bättre slut-
sats än den i och för sig kloka synpunkten att »konkurrenssynpunker
vid val av huruvida ett företags obestånd skall styras mot en rekonstruk-
tion eller avveckling bör lämnas därhän.«

Jag tolkar även Lindskog på så sätt att han menar, att en konkurs är
konkurrensneutral och att en fungerande marknad leder saker och ting
rätt. Min egen utgångspunkt är ännu mera tillspetsad. Tidigare harjag
bekänt mig till tron på konkursen som ett oerhört viktigt inslag i den
marknadsekonomiska processen och detta kommer till särskilt uttryck
just när det gäller konkurrens. Konkursen är snarare en förutsättning

2 NUTEK Riskbedömning (Ackordet som rekonstruktionsinstrument). En rap-
port från riskbedömningsprojektet Sthlm -92
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för riktig konkurrens än för konkurrensens snedvridning. En konkurs-
utförsäljning kan visserligen lokalt skapa viss obalans på en mycket liten
marknadsplats genom konkursutförsäljningar till låga priser. Detta skil-
jer sig emellertid inte så mycket från sedvanliga realisationsutförsälj-
ningar också till låga priser.

Däremot skall det inte undanskymmas att viss detaljreglering i natio-
nella konkurslagar kan få ogynnsamma effekter. Lindskog tar under
noten 16) upp det svenska lönegarantisystemets påstådda ogynnsamma
effekter och avfärdar kritiken. Jag delar det principiella ekonomiska
resonemanget men det bygger trots allt på att konkursmassan som så-
dan räcker till full utdelning för löner. Gör den inte det, har bidrag från
lönegarantifonden kommit att störa prisbilden. Inom parentes kan det
också tilläggas att det svenska lönegarantisystemet är konkursdrivande,
eftersom det förutsätter en konkurs. Även i övrigt har det svenska löne-
garantisystemet skapat problem. Dess konstruktion har gjort att verk-
samheter/rörelser nästan undantagslöst drivs vidare av en konkurs-
förvaltare. Detta tycker jag är en olycklig ordning, som ej befrämjar en
snabb avveckling av boet. Personligen tror jag mycket på snabba turn
arounds, även om jag är medveten om den prissättningsproblematik
som uppstår, särskilt vid försäljning till närstående. I normalfallet är
dock kritiken mer grundad på rena misstänkliggöranden än verkliga
ekonomiska fakta. Det finska förslaget att begränsa dessa möjligheter är
därför förståeligt. Liknande regleringar har införts i utlandet, bl a Eng-
land. Fågel Fenix-syndromet är förbjudet. Men å andra sidan hänför sig
detta förbud mera till en användning av den gamla firman.

Från svensk horisont kan ytterligare exempel på ofullkomligheter i
konkurslagstiftningen anföras. En konkursförvaltare får inte försälja
företagsintecknad egendom utan godkännande från innehavaren av
företagshypotek. Detta förhållande har i enstaka fall utnyttjats av stats-
makten, när man varit fordringsägare genom någon statlig institution.
Hellre än att sälja till bästa pris har man tvingat konkursförvaltaren
(genom underlätet godkännande till ett högre pris) sälja till lägre pris
till en köpare som passat det politiska systemet bättre, låt vara i samband
med s k omstruktureringar av branscher. Det aktuella fallet gällde tex-
tilkrisen i början av 70-talet. Den stora konkurrenssnedvridningen är
för övrigt nästan alltid styrd av statsmakten. Svenska staten under bor-
gerlig regering höll varvsindustrin vid liv till en extremt hög kostnad.
Den svenska varvsindustrin hade under de aktuella åren negativt föräd-
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lingsvärde, dvs efter bearbetning av råvaror till fartyg sålde man den
förädlade produkten till lägre pris än råvarornas värde. Den höga lö-
nebildningen inom varvsindustrin drog sedan arbetare från andra nä-
ringar och skapade problem där.

Vad slutligen gäller den speciella regleringen om sysselsättnings-
hänsyn, som Lindskog tar upp i noten 17), vill jag göra det påpekandet
att jag inte delar Lindskogs uppfattning. En konkursförvaltare torde
formellt ha rätt att sälja till ett något lägre bud utan borgenärernas
godkännande. I praktiken tror jag dock inte det förekommer.

4. Rekonstruktion och exekution
Det mest spännande inslaget i Lindskogs föredrag är diskussionen om
en möjlig exekution av äganderätten. Det är riktiet vad som säsrs att allt
är möjligt om ägare och borgenärer går hand i hand. Då kan man finna
en acceptabel lösning på fördelningen av det framtida värdet mellan
ägarkapital och borgenärernas kapital. Jag har varit med om situatio-
ner, då ett ackord genomförts men samtidigt ägare fått rejält betalt för
aktierna.

Den väg Lindskog anvisar med en inledande tvångsförvaltning och
en efterföljande konvertering av fordringar är sympatisk och sannolikt
lagtekniskt inte helt omöjlig. Min invändning mot Lindskogs förslag är
dock tanken att de gamla aktierna skulle bli verkningslösa. I praktiken
är detta en expropriation av äganderätt som känns besvärande. Varför
inte nöja sig med en utspädning av den gamla äganderätten - låt vara
till gränsvärdet för noll. På så sätt kan man komma runt en mer rätts-
politisk diskussion om den okränkbara äganderätten. Utspädning är en
sak, expropriation något helt annat. Det är för övrigt runt dessa frågor
den svenska debatten går i skrivande stund (april 92) - men ej aktuella
vid tillkomsten av Lindskogs manus - när det gäller den svenska bank-
krisen.

En praktisk tillämpning av Lindskogs modell - låt vara att den krävde
gäldenärens (styrelsens) medverkan - är rekonstruktionen av Hafnia.
För ganska precis ett år sedan på natten mellan den 18 och 19 augusti
överfördes samtliga tillgångar i Hafnia Holding till ett nybildat dotter-
bolag och omvandlades till eget kapital/equity i dotterbolaget. Borg-
enärerna i moderbolaget blev därmed även ägare till associationen och
samtliga tillgångar via aktierna. Visserligen kom borgenärernas infly-



Rekonstruktion eller konkurs? 533

tande att skjutas långt åt sidan och jag borde kanske inte som bankre-
presentant säga, att jag tycker rekonstruktionstekniken (ingalunda ny)
var m h t förhållandena väl vald. Borgenärer är inga bra administratörer
av obeståndsbolag. Sådana uppgifter skall lämnas till specialister. Jag
tror Stefan Lindskog både förlåter mig och håller med, om jag säger, att
han hade gjort ett oerhört mycket bättre jobb som konkursförvaltare i
det svenska finansbolaget Gamlestaden än det han kunde utföra som
ordföranderepresentant för en grupp banker i en egendomlig form av
privat avveckling.

5. Riskfördelning
Till sist några korta ord om vad Lindskog kallar för riskfördelning. Jag
instämmer i den problematik Lindskog redovisar och konstaterar att
historien är fylld av misslyckade rekonstruktionsförsök, bl a på grund av
borgenärernas inbördes konflikter, oftast förklarad av olika bedö-
mningar av säkerheters värde. Varje förhoppning om att man skall
uppnå en situation, där alla fordringsägare har lika rätt, tror jag är
fåfäng. Även om man kan begränsa säkerhetsrätter och förmånsrätter,
finns det ett stort behov på den internationella lånemarknaden med
efterställda fordringar. Dessa har (särskilt perpetuals/eviga förlagslån)
enorm betydelse för bankernas upplåning och möjligheter att klara
kapitaltäckningskraven enligt Basel-reglernas minimistandard.

Förslaget att göra fordringar opersonliga och låta borgenärerna själv
värdera sina säkerheter är särskilt intressant. Problemet kan lagtekniskt
tekniskt vara svårt att hantera men ett fortsatt arbete och en fortsatt
diskussion är säkert väl värd mödan. Om jag inte alldeles missförstått
situationen, finns något liknande förfarande i Spanien, dock icke med
den sofistikerade uppdelningen i en prioriterad och en oprioriterad
del. Man får välja mellan att ta panten eller avstå från densamma och då
bevaka som en oprioriterad till hela fordringsbeloppet.

Till sist vill jag understryka att konkursen ofta är ett rimligt alternativ
i en obeståndssituation. För att undvika missförstånd vill jag än en gång
understryka att jag tror att en rekonstruktion utan konkurs är att före-
dra, om man har lämpliga verktyg, dvs en modern, välanpassad lagstift-
ning. Det är också lätt att konstatera att man i de flesta rättssystem
försöker finna ordningar som liknar det amerikanska Chapter 11 men
som tar hänsyn till de mindre och medelstora företagens förhållanden.
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Chapter 11 är enbart lämpat för megaföretag. Kritiken mot Chapter 11
är dock stark. Bortsett från kritiken mot tidsutdräkten och de exorbi-
tanta kostnaderna växer motståndet mot den gäldenärsvänliga synen.
Man har arbetat på ett Chapter 10, som skulle skapa en möjlighet för de
mindre företagen. Lagstiftningsarbetet i den delen har emellertid ha-
vererat. I Canada har man nyligen genomfört en lagstiftning med Chap-
ter Il-innehåll. Västnorden är delvis redan där och det östnordiska
rättsområdet är på väg.

Mitt svar på rubrikens fråga »Rekonstruktion eller konkurs« blir så-
lunda både och men helst inte men framför allt i tid.


