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KODIFIERING AV KONCERNRATTEN
- REGLERNA OM MINORITETSDEL-

ÄGARES OCH BORGENÄRERS STÄLLNING
I DOTTERBOLAG

Av Kirsti Rissanen och Jyrki Jauhiainen, Finland

I vårt samhälle är det tillåtet att idka företagsverksamhet och åtminstone
i festtal uppmuntras rentav sådan verksamhet. För att främja målsättningen
tillåter samhället att företagarna genom olika arrangemang, t.ex. genom att
använda sig av aktiebolagsformen, frivilligt begränsar det ansvar som är
förknippat med företagsverksamhet. Inom företagslagstiftningen försöker
man för att uppnå målen för regleringen också ta hänsyn till faktiska eko-
nomiska företagshelheter. Med ett företag och en företagshelhet avses här
företagsverksamhet som idkas i en eller flera juridiska personers namn,
men under gemensam ledning.

När det gäller detta ämne, är den viktigaste frågan: I vilken riktning borde
regleringen av koncernbolagens ansvarsförhållanden utvecklas? Skall reg-
leringen fortfarande utgå från att bolagen formellt är separata juridiska per-
soner eller är det i stället skäl att i högre grad börja betona företagshelheter?
Om man stannar för det senare alternativet, under vilka förutsättningar och
hur skall moderbolagets ansvar i så fall ökas? Under temat ansvars identi-
fikation/ansvarsgenombrott har frågan diskuterats livligt, också på detta
forum.

På allmän nivå är målsättningen klar: Företagslagstiftningen skall ta större
hänsyn till koncernpraxis och över huvud taget till det faktum att en avse-
värd del av företagsverksamheten idkas i aktiebolagsform. Det är sannolikt
att man inom koncernregleringen lika väl som inom den övriga aktiebolags-
lagstiftningen måste avstå från stora principiella framsteg och i stället får
nöja sig med att utveckla lagstiftningen med hjälp av många olika metoder
samt genom att lyfta fram de allmänna principerna i lagen. Mera omfattande
principiella reformer kan försvaras först när innehållet i de ibland rentav
slagordsmässigt använda begreppen "ansvars identifikation" och "ansvars-
genombrott", samt regleringsbehovet har differentierats i behövlig omfatt-
ning. Begreppet "ansvars identifikation" väcker föreställningar om ett obe-
gränsat ansvar som inte kan jämkas och antyder att bevisbördan är omvänd
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eller att motbevis eventuellt inte ens kan anföras. Ett tilläggsansvar kan
emellertid inte regleras så att de allmänna principerna för rättsordningen
schablonmässigt sätts ur spel. Det mera neutrala ordet "tilläggsansvar" an-
vänds därför här för att beteckna situationer där ansvaret är större än vad
lagen om aktiebolag utgår från. Referatet tar upp de omständigheter som
skall beaktas i en reglering av moderbolagets ansvar. Avsikten är att lyfta
fram den grund som rättsordningen vilar på samt fästa uppmärksamhet vid
de bolagsrättsliga begrepp från vilka ansvarsregleringen fortfarande måste
utgå, förutsatt att man inte först ändrar utgångspunkterna för aktiebolagslag-
stiftningen.

1. Reglering av minoritetsdelägarnas och borgenärernas ställ-
ning i dotterbolag

När det gäller att utveckla koncernregleringen, koncentreras uppmärk-
samheten å ena sidan till de verksamhetsmöjligheter som moderbolag har i
sina dotterbolag och å andra sidan till minoritetsdelägarnas och borge-
närernas ställning i dotterbolaget. Här behandlas främst moderbolagets an-
svar i förhållande till dotterbolagets övriga delägare samt dotterbolagets
borgenärer. Den ställning som dessa två grupper befinner sig i är på många
sätt likartad.1 Däremot skall ansvaret vara detsamma för ett moderbolag
och en fysisk person med bestämmanderätt i bolaget, förutsatt att man inte
genom lagstiftning vill begränsa koncernstrukturer som består av juridiska
personer. Om ansvaret inte är detsamma, blir det ofördelaktigare att äga ett
multibranschföretag via ett holdingbolag än att direkt äga flera (dotter)bolag
med verksamhet i olika branscher. Ifall en delägare med bestämmanderätt i
aktiebolaget har ett större ansvar än de övriga delägarna (placerarna), mins-
kar intresset för majoritetsaktieposter i bolaget, förutsatt att vinsterna i prin-

1 Detta innebär att skadeståndsgrunderna i princip är av samma typ vare sig
skadeståndstalan förs för en enskild delägares eller en borgenärs räkning. En bor-
genär kan visserligen vid avtalsbrott yrka på förtida betalning av sin fordran, vilket
en delägare inte har möjlighet till (jämför dock ABL 13:3). Å andra sidan kan
endast en delägare åberopa likställdhetsprincipen i ABL; om "likställdhet" för
borgenärer stadgas i utmätnings-, skuldsanerings- och konkurslagstiftningen (åter-
vinning och den ordning i vilken borgenärerna skall få betalning). Det är anmärk-
ningsvärt att delägarnas ställning i ett aktiebolags konkurs först under de senaste
åren har uppmärksammats i anslutning till de reformer som har gällt konkurs-
förfarandet och konkursombudsmannen, detta trots att delägarna i ett aktiebolag
står kvar i bolaget från det att bolaget grundas till dess att slutredovisning avges.
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cip delas enligt ägarandelar, men endast majoritetsdelägaren svarar för för-
luster vilka överstiger bolagets eget kapital.2 En ny ansvarsreglering borde
därför också anpassas till rådande delägar- och gäldsförhållanden. Perma-
nenta övergångsarrangemang är uppenbarligen inte möjliga.

Koncernstadgandena i lagen om aktiebolag handlar främst om bolags-
ledningens inflytande samt kringgående av stadgandena om utdelning av
bolagets medel. I denna situation har man klarat sig med en definition av
koncernbegreppet som kan tillämpas då begränsningarna angående utöv-
ning av rösträtt och utdelning av bolagets medel eller stadgandena om in-
lösning av minoritetsandelar annars kan kringgås.3 Man kan därför tala om
en vertikal bolagrättslig koncernreglering som bygger på absolut bestäm-
manderätt. De bolagsrättsliga ansvarsstadgandena har i huvudsak utformats
med tanke på delägarna och bolagets kontraktsborgenärer. Därför är det
förståeligt att man i dessa stadganden inte har uppmärksammat koncernerna,
andra faktiska strukturer som medför bestämmanderätt eller sådana hori-
sontella företagsgrupperingar som enbart motiveras av försök att ekono-
miskt integrera verksamheten. I fråga om produktansvar och miljöskador
har skadeståndslagstiftningen dock på sistone utvecklats till den skadelidan-
des förmån så, att den skadelidande i sista hand skall ha rätt att få ersättning
också av dem som har fått ekonomisk vinning av den skadevållande verk-
samheten eller produkten, såsom t.ex. underleverantörer. Moderbolagets
ansvar är dessutom beroende av annan lagstiftning, såsom konkurrens-,
arbets-, värdepappers-, konkurs- och strafflagstiftningen.

2 Om moderbolaget har ett större ansvar, uppmuntrar detta å andra sidan företagen
till att med hjälp av bulvaner sprida ägandet på flera händer.
3 I avsikt att förhindra att stadgandena om ledningens inflytande kringgås, har man
i ett förslag till ändring av lagen om aktiebolag tänkt sig att förbudet att rösta med
egna aktier kunde utsträckas till att också gälla aktier ägda av stiftelser i vilka har
bolaget en sådan bestämmanderätt som motsvarar ett koncernförhållande. Ett ut-
vidgat koncernbegrepp skulle också göra det svårare att kringå stadgandena om
förvärv av egna aktier. 1990 års aktiebolagskommission föreslog inte att stadgandena
om försäljning av egna aktier skulle utsträckas till att gälla dotterbolag. Å andra
sidan ansåg man att ledningen i moderbolaget är skyldig att se till att delägarna i det
egna bolaget blir likvärdigt behandlade också när ett dotterbolag överlåter aktier i
moderbolaget. För att hindra att stadgandena om betalning av aktiekapital kringgås
har man för avsikt att föreslå att ett oregistrerat aktiebolag inte skall få låna ut
medel eller ställa säkerhet ens till sitt moderbolag eller för dess räkning. Man har
också för avsikt att föreslå en skärpning av stadgandena om skyldighet att lösa in
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De multinationella koncernerna är ett problem när det gäller att skapa en
nationell reglering som både är effektiv och neutral. Fri rörlighet för kapital
och fri företagsetablering har ytterligare ökat frågans betydelse. I Västeu-
ropa har man sökt svaret i en bolagsrättslig minimireglering på EG-nivå.4

Att trygga en effektiv reglering är en fråga som inte enbart gäller koncerner
utan ett mycket vidare sammanhang, nämligen hela den nationella rättsord-
ningen, i och med att de nationella barriärer som begränsar etableringen av
företag och fri rörlighet för kapital, arbetskraft och tjänster rivs ner och en
verksamhet därför kan ha konsekvenser som berör hela mänskligheten. Om
en stat å andra sidan väljer en reglering som är avsevärt strängare än
konkurrenternas, kan detta leda till att moder- och dotterbolag som är verk-
samma i nämnda stat låter registera sig i andra stater där ansvaret är mera
begränsat eller att äganderätten till företag med riskfylld verksamhet flyttas
till stater där ansvaret i praktiken inte kan verkställas.

2. Om företagspraxis

2.1. Koncernstrukturernas utveckling

Koncernstrukturer är numera mycket vanliga i företagsverksamhet. Grund-
teserna i vår aktiebolagsrätt, såsom tesen att aktiebolaget är en självständig
enhet och att delägarnas ansvar är begränsat, härstammar däremot från en
tid då koncernstrukturer var sällsynta. Delägarnas begränsade ansvar beror
i första hand på behov att effektivisera finansieringen av företag så, att
också personer som vill placera medel i bolaget utan att själva höra till dess
ledning skall ha möjlighet att finansiera bolaget med kapital som blir eget
kapital för bolaget. I andra hand har man ansett att aktieägarnas begränsade
ansvar också är en förutsättning för effektiv omsättning av aktier, dvs.
sekundärmarknaden för eget kapital.

minoritetsandelar så, att inlösningsrätten och -skyldigheten skall gälla varje
majoritetsdelägare som direkt eller genom ett bestämmanderättsförhållande som
motsvarar koncernförhållande äger mera än 90 % av aktierna och rösterna i bola-
get. Det nya koncernbegreppet skulle då också medföra att aktier för vilka rösträtt
inte får utövas vid bolagsstämman inte beaktas vid beräkningen av det röst- och
aktietal som berättigar och förpliktar till inlösen av aktier.
4 Konkurrensen om företagsfinansiering har dock lett till att fri rörlighet för kapital
inte begränsas till stater med vilka man har avtal om effektiv verkställighet av
finansiärens eventuella ansvar.
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Företagsstrukturerna var länge enkla, företagsverksamheten bedrevs i all-
mänhet inom ett enda företag. Under dessa omständigheter kunde företa-
gets samtliga tillgångar användas för betalning av de skulder som uppstod i
verksamheten och å andra sidan skyddade det begränsade ansvaret place-
rarna från oväntade förluster på placerat kapital. Det system som skulle
skydda minoritetsdelägarna och borgenärerna byggde (och bygger fort-
farande) på tanken att företagsverksamhet bedrivs enligt principer som är
affärsekonomiskt motiverade för företaget samt för att ge aktieägarna vinst.
Numera har det blivit vanligare med strukturer som kombinerar flera juri-
diska personer på olika sätt, samtidigt som företagsstrukturen har blivit allt
mera invecklad. Olika slag av juridiska personer kan bilda ett enda helhet.
En sådan av flera företag skapad helhet kan både styras med röstmajoritet,
vilket har ansetts känneteckna de koncerner som avses i lagen om aktiebo-
lag, eller också kan styrningen baseras t.ex. på ekonomisk integration av
flera olika rörelsedrivande enheter (t.ex. arbetsfördelning i produktionsked-
jan) eller på finansiella beroendeförhållanden. I takt med den ökade in-
ternationaliseringen av företagen har helheterna blivit allt mera invecklade.
Internationaliseringen kan bottna i ett behov att finna de med hänsyn till
enskilda funktioner ekonomiskt effektivaste rättsordningarna, vare sig det
är frågan om kostnaderna för finansiering eller produktionsfaktorer eller
om utdelning av företagets resultat. Å andra sidan kan koncernstrukturen
också vara en sådan delfaktor i de finansiella arrangemangen för före-
tagsverksamheten vilken kan motiveras med hänsyn till kontraktsborge-
närerna.

Koncernstrukturer kan vara mycket olika. En företagshelhet som består
av av flera olika bolag och bedriver produktion av nyttigheter kännetecknas
av att

- bestämmanderätten utövas aktivt och effektivt (verksamhets- och eko-
nomiplaner, val av ledningen, löne- och andra belöningssystem eller an-
dra gemensamma verksamhetsprinciper)

- verksamheten är ekonomiskt integrerad (anskaffningar, produktion, distri-
bution, garantier och försäkringar),

- finansiellt beroende förekommer (finansiering, säkerheter och cash ma-
nagement),

- administrativt beroende förekommer (forsknings- och utvecklingsarbete,
kommunikationer och andra relationer till intressentgrupper, rekrytering
och utbildning av personal, säkerhetsfrågor i företaget)
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- personalförvaltningen är enhetlig (alternering mellan olika uppgifter i
karriärsyfte, löne- och andra belöningssystem, pensions- och andra
försäkringsarrangemang) samt

- enhetliga affarsemblem.

Å andra sidan är det också möjligt att idka företagsverksamhet inom ramen
för en koncern som är verksam i flera olika branscher (konglomerat), men
enligt en modell där moderbolaget i princip nästan har rollen av en aktie-
portföljplacerare som förvärvar majoritetsandelar i företagen och där dotter-
bolagen inte är beroende av varandra över branschgränserna. I praktiken är
det vanligt att finansiella beroendeförhållanden förekommer även mellan
företagen i en sådan koncern, eftersom möjligheten att samordna företags-
finansieringen har ansetts vara en av de orsaker som har motiverat tillkom-
sten av dessa koncerner.

2.2. Koncernrelaterade problem som observerats i företagspraxis

Koncernintresset är starkare än bolagets intressen. Ändamålet med ett aktie-
bolags verksamhet är att bereda delägarna vinst och förutsatt att inte annat
föreskrivs i bolagsordningen skall delägarna behandlas likvärdigt. Borge-
närernas ställning i dotterbolaget är i sin tur beroende av skyddsstadgandena
i lagen om aktiebolag samt av konkurslagstiftningen. I praktiken leds rörel-
sen i koncernbolag oftast ur moderbolagets synvinkel, för att förverkliga
koncernens intressen. Minoritetsdelägarna och borgenärerna kan i princip
alltid åberopa de bolagsrättsliga stadganden som är avsedda att skydda dem.
För borgenärer med smärre fordringar och delägare med anspråkslöst ak-
tieinnehav lönar det sig dock oftast inte att åberopa skyddsstadgandena,
ifall de löper risk att själv få stå för kostnaderna. Bevisrisken vilar nämli-
gen på den som yrkar ersättning.5 Hur effektivt skyddsystemet faktiskt är
blir också beroende av det faktum att ansvaret i praktiken enbart drabbar
bolagets i handelsregistret antecknade styrelse och verkställande direktör.
Dessa svarar endast med sin personliga förmögenhet och ersättningsbeloppet
fastställs utan hänsyn till moderbolagets ekonomiska ställning.

5 En förbättring av dessa borgenärers och delägares ställning skulle förutsätta att
bevisrisken överförs på motparten, att en möjlighet till grupp talan införs och/eller
att samhället bekostar bevakningen av dessa gruppers intressen - dvs. att ett
"bolagsombudsmannaämbete" skapas vid sidan av konkursombudsmannaämbetet.
En faktiskt förbättring av dessa borgenärers och delägares ställning förutsätter i
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Koncernstrukturer används för att begränsa utomkontraktuellt ansvar.
Koncernstrukturer kan i praktiken användas för att begränsa ansvar och
risker i företagsverksamhet. I ytterlighetsfall kan koncernstrukturen ha valts
för att man vill underlåta att betala skatter och motsvarande avgifter som är
förknippade med företagsverksamhet. Detta är inte enbart ett problem som
den offentliga sektorn kämpar med när den på ett rättvist sätt vill fa in till-
räckliga medel för finansiering av sin verksamhet, utan företeelsen upp-
fattas numera allt tydligare som en faktor vilken snedvrider konkurrens-
betingelserna.

Den styrelse som har utsetts för dotterbolaget handlar eller tillåter mo-
derbolaget att handla i strid med bolagets och borgenärernas intressen. Ett
moderbolag som bedriver koncernpolitik kan till dotterbolagets styrelse utse
personer som är ekonomiskt beroende av moderbolaget.6 Å andra sidan kan
moderbolaget också utse utomstående insolventa personer till dotterbolagets
styrelse, varvid ansvaret för bolagets rörelse i praktiken kommer att vila på
moderbolagets ledning eller representanter för moderbolaget i deras egen-
skap av firmatecknare, prokurister, befullmäktigade eller de enda som har
rätt att använda bolagets konto. Ansvarsstadgandena, vilka utgår från att
vissa personer formellt har utsetts till styrelsemedlemmar, tar inte hänsyn
till att moderbolaget i praktiken kan ta över styrelseuppgifterna i dotterbo-
laget.7 Personer som endast formellt är medlemmar av styrelsen kan dess-
utom i praktiken undgå ersättningsansvar, eftersom t.o.m. en person vars
insolvens är känd kan utses till styrelsemedlem.8

allmänhet att risken för rättegångskostnaderna överförs på någon annan. Om bevis-
risken å andra sidan t.ex. kategoriskt överförs på svaranden, kan detta avsevärt
förändra majoritetsdelägarnas ställning samt tillgången på eget kapital för finansie-
ring av företagsverksamhet.
6 Styrelseledamöternas ekonomiska beroende av moderbolaget kan bero på t.ex.
personliga placeringar, ett gäldsförhållande eller hot om uppsägning av ett
arbetsavtalsförhållande.
7 En ansvarsreglering som utgår från formella utnämningar medför också problemet
att en juridisk person inte kan utses till ledamot av styrelsen. I en koncernsituation
är det nödvändigt att formellt utse en styrelse främst av den anledningen att en
utomstående på ett tillförlitligt sätt skall ha möjlighet att fa reda på vem som har rätt
att företräda dotterbolaget. I rättspraxis har en styrelsemedlem genom att visa att
han inte i praktiken hade deltagit i styrelsens arbete friats från det ansvar som en
speciallag föreskrev för styrelsemedlemmar (försummelse att redovisa av bolaget
uppburna skatter).
8 Härvid förutsätts det dock att personen i fråga inte är försatt i konkurs vid ifråga-
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Koncernbank samt annan finansiering och andra säkerheter till förmån
för moderbolaget och bolag inom samma koncern. Behovet av cash mana-
gement på koncernnivå (koncernbanker) nådde senast på 1980-talet en så-
dan omfattning att också de finländska bankerna började erbjuda sina
koncernkunder särskilda koncernkonton för administrering av kassaflödet
och betalningsrörelsen. En koncernbanksenhet kan svara för hela koncer-
nens finansiering samt för utjämning och placering av koncernbolagens
finansiella över- och underskott.9 Användningen av en koncernbank kan
lätt leda till att ekonomiska problem i ett koncernbolag snabbt sprider sig
till de andra.10

Enhetliga affärsemblem och likartade firmanamn kan ge avtalsparter
uppfattningen att dotterbolaget bedriver sin verksamhet för moderbolagets
räkning eller att moderbolaget annars svarar för avtalet. När det gäller
användning av affarsemblem i vilseledande syfte hänvisar man i den fin-
ländska juridiska identifikationslitteraturen ofta till ett bestämt avgörande
av högsta domstolen. I rättsfallet ålade högsta domstolen ett aktiebolag att
betala köpeskillingen för varor som hade levererats till en på annan ort
verksam näringsidkare med samma namn. Aktiebolaget hade i offentlighe-
ten på olika sätt skapat den uppfattningen att näringsidkaren var ett aktie-
bolag, varför borgenären hade haft rätt att lita på detta intryck (HFD 1954 II
43).

varande tidpunkt. Genom kreditupplysningsverksamhet har man i praktiken lyckats
begränsa erkänt insolventa personers möjligheter att delta i "styrelsearbete". Detta
har skett så, att tidigare betalningsstörningar hos ledningen har antecknats i bola-
gets kreditupplysningar och sannolikheten att bolaget försätts i konkurs har be-
dömts utgående från vilka personliga betalningsstörningar som har förekommit bland
dem som står i ledningen för företaget.
9 Inbetalningar till ett dotterbolag går in på kontot i det koncernbolag som har hand
om koncernbanken och dotterbolaget får inom ramen för en överenskommen limit
använda medlen på kontot. Ett koncernkonto kan å andra sidan också vara ett sam-
mandrag av kontouppgifter för konton som står i de enskilda dotterbolagens namn.
Om detta alternativ anlitas, kan moderbolaget dessutom ha rätt att använda kontot.
10 Det har ansetts att om koncernkassa används blir inbetalningen av aktiekapitalet
i ett dotterbolag endast är en formell post i bokföringen. De principiella frågor som
gäller aktiekapitalet och dess betalning gäller i högre grad samtliga bolag, varför
jag inte särskilt behandlar frågan i detta sammanhang.
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3. Tidigare nordiska förslag till stadganden på området

Såväl i Sverige som i Norge har man under de senaste åren arbetat på
stadganden som skulle minska de risker som ett otillräckligt eget kapital
medför för borgenärerna. I Sverige föreslog Betalningsansvarskommittén
att till aktiebolagslagen skulle fogas särskilda stadganden om ansvars-
genombrott (SOU 1987:59). Kommittén föreslog att identifikationsansvar
skulle inträda om bolaget var försatt i konkurs, dess ekonomiska underlag
hade varit uppenbart otillräckligt och en delägare hade begagnat sitt infly-
tande över bolaget på ett gentemot borgenärerna otillbörligt sätt. När det
gäller förpliktelser på grund av avtal skulle delägaren dock ha möjlighet att
undgå ansvar om han kunde visa att han gjort vad som på honom skäligen
har ankommit för att upplysa borgenären om bolagets ekonomiska förhål-
landen. Enligt det norska förslaget skulle skadeståndsskyldighet uppstå om
företagsverksamhet idkats i aktiebolagsform med ett eget kapital som varit
alltför litet med hänsyn till den risk som var förknippad med verksamheten
samt verksamhetens omfattning.11 Hotet om skadeståndsansvar skall alltså
sporra ledningen i ett bolag med ett alltför litet kapital att tillräckligt tidigt
ansöka om att bolaget skall träda i likvidation. Ingetdera av dessa två för-
slag har lett till lagstiftningsåtgärder. I Sverige har dock aktiebolags-
kommittén i sin tur fått i uppdrag att utreda ansvarsgenombrottsfrågan.

Man frågar sig varför det svenska förslaget om ansvargenombrott inte
ledde till lagstiftningsåtgärder.12 I lagrådets yttrande över förslaget konsta-
teras det att man endast i undantagsfall kan frångå principen att delägarnas
ansvar inte sammanfaller med bolagets ansvar. Förslaget kunde å andra
sidan inte heller motiveras med behovet att avhjälpa oklarheter i rättsläget,
eftersom de rättsfall som gällde ansvarsgenombrottsfrågor främst handlade
om dotterbolag som var del av en livskraftig koncernstruktur. Den före-
slagna regleringen skulle därför snarare äventyra delägarnas rättsskydd.
Tillämpningen av de föreslagna stadgandena skulle i alltför hög grad ha
kommit att bli beroende av hur man tolkar ord som "otillbörligt" och "uppen-
bart". Tolkningen av ordet "otillbörligt" skulle i alltför hög grad knyta an
till uttolkarens personliga åsikter. Också tolkningen av ordet "uppenbart"

11 Ot prop, nr 36 (1993-94). NAL § 3-5 annet led: "Egenkapital skal til enhver tid
vaere forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av den virksomhet som selskabet
driver."
12 I Norge förkastade stortinget det förslag till omfattande ändringar i aktiebolags-
lagen i vilket också det nya kapitalkravet ingick.
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skulle alltid bli beroende av domstolens efterhandsbedömning sedan bola-
get redan hade försatts i konkurs. Eftersom den som skall ta ställning till
frågan redan känner till slutresultatet, alltså konkursen, är detta ägnat att
hos honom skapa en förutfattad mening om att bolaget har varit
underkapitaliserat.

Betalningsansvarskommitténs ansvarsgenombrottsförslag väcker också
andra frågor. Man vill förutsätta att bolagets ekonomiska underlag skall
vara tillräckligt i förhållande till verksamhetens art och omfattning samt
riskerna. Men ur vilka borgenärers synvinkel skall tillräckligheten bedö-
mas? Med hänsyn till stadgandena om utdelning av medel finner man också
anledning att fråga sig hur det kan motiveras att ansvarsbeloppet kunde
komma att överstiga det belopp som utgör skillnaden mellan det egna kapi-
tal som i efterskott bedöms tillräckligt och det egna kapital som har betalts
in till bolaget.13 Man hade också kunnat vänta sig ett ställningstagande till
hur de föreslagna stadgandena om ansvarsgenombrott förhåller sig till
skadeståndsstadgandena.14 Likaså förutsätter en konsekvent aktiebolagslag-
stiftning att ansvarsgrunden "begagnat sitt inflytande över bolaget på ett
gentemot borgenärerna otillbörligt sätt" ställs i relation till stadgandena om
bolagets ändamål, föremålet för bolagets verksamhet, bokslut, fördelning
av medel och tvångslikvidation samt till generalklausulerna, vilka numera

13 Att ansvarsbeloppet på detta sätt kan bli större har bl.a. motiverats med att ansvars-
genombrottet kan bero på att de ansvariga har gjort sig skyldiga till ett förfarande
som strider mot aktiebolagslagen, bolagsordningen eller stadgandena om bokslut
och revision och att gärningen eller försummelsen i dessa fall kan ha berott på
försök att dölja olaglig utdelning av medel. Det är emellertid inte nödvändigtvis så
att försök att dölja olaglig utdelning av medel främst förekommer när kapitalet är
litet. Tvärtom har man skäl att förmoda att delägarna i ett olönsamt bolag med stort
aktiekapital skulle vara mera benägna att falla för frestelsen att dela ut medel olag-
ligen. Enligt en undersökning publicerad av justitieministeriets rättspolitiska forsk-
ningsinstitut hade endast 14 % av 100 kring årsskiftet 1989-1990 slumpmässigt
utvalda konkursbolag haft korrekt bokföring. Presumtionen att bolaget har velat
dölja olaglig utdelning har redan beaktats i straffskalan för bokföringsbrott, så att
denna tillräckligt väl skall täcka också sådana brott som annars inte kommer fram
därför att bokföringen har försummats, bl.a. brott mot bolags-, skatte- och
konkurslagarna.
14 Om grunderna för ansvarsgenombrott och skadeståndsansvar i hög grad samman-
faller (t.ex. när det gäller utövning av inflytande på ett gentemot borgenärerna otill-
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ger uttryck för borgenärernas motiverade förväntningar på bolaget.15 I prak-
tiken kan det vara svårt för ett bolag att veta vilken information från bola-
gets sida som är tillräcklig för att bolaget skall undgå identifikationsansvar,
även om åtminstone ordalydelsen kan ge anledning att förmoda att informa-
tionsskyldigheten till sitt innehåll t.o.m. avsevärt kan avvika från den infor-
mation som skall ges i bokslutet.16 Förhållandet mellan bolagets skyldighet
att lämna information och motpartens skyldighet att själv ta reda på olika
omständigheter är över huvud taget en svår fråga och en förskjutning i nå-
gondera riktningen kan på ett väsentligt sätt påverka företagsverksamhetens
totala effektivitet.

4. Omständigheter som påverkar deras ställning som drabbas

av ökat ansvar

4.1. Förhållandet mellan ansvarsidentifikation och skadestånd-
sansvar

Förutsättningarna för ansvarsidentifikation eller ansvarsgenombrott har inte
reglerats i den allmänna lagstiftningen eller i rättspraxis. Inte heller i den

börligt sätt), kommer borgenärerna i praktiken att i första hand åberopa identifika-
tion och i andra hand, om identifikation inte kan styrkas, yrka på skadestånd.
15 Enligt motiveringen till lagförslaget ville man underlätta inkassering av ford-
ringar i fall där det i praktiken var svårt att åberopa gällande stadganden (SOU
1987:59, s. 96).
16 Efter att utredningen publicerades har man också i Sverige i överensstämmelse
med EG:s bokslutsdirektiv infört stadganden om att bokslutet och koncernbokslutet
skall ge en rättvisande bild av resultatet av bolagets verksamhet och bolagets eko-
nomiska ställning ("true och fair view" var den ursprungliga formuleringen). I di-
rektiven förutsätts det också att sannolika förluster och skyldigheter (losses and
debts) samt utgifter (charges) skall framgå av bokslutet (provisions for liabilities
and charges). Enligt nya 13 kap. 14 § (540/94) i den finska handelsbalken är en
kreditgivare skyldig att informera en borgensman och pantsättare om gäldenärens
ekonomiska ställning. Kreditgivaren skall också lämna borgensmannen och den
som ingår en pantsättningsförbindelse för någon annans skuld en redogörelse för
sådana omständigheter i anslutning till betalningsförmågan hos den som ansöker
om kredit som kan vara av betydelse för borgensmannen eller pantsättaren.
Informationsskyldigheten förstärks av ett stadgande om att förbindelsen kan jäm-
kas om kreditgivaren har försummat sin informationsskyldighet och detta kan anses
ha påverkat ingåendet av borgens- eller pantsättningsförbindelsen.
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juridiska litteraturen har man lyckats nå enighet i denna fråga. I den nord-
iska litteraturen på området har såsom förutsättningar för ansvarsgenombrott
i allmänhet nämnts följande omständigheter: det egna kapitalet är otillräck-
ligt i förhållande till verksamhetens omfattning och risker, dotterbolaget
har en osjälvständig ställning eller moderbolaget missbrukar sin majoritets-
ställning gentemot dotterbolagets borgenärer. Beträffande identifikations-
ansvarets konsekvenser har det förslagits att ansvaret skall vara oberoende
av vållande och att jämkning av ansvarsbeloppet uppenbarligen inte heller
skall vara möjlig. Identifikationen skulle följaktligen påverka ansvarets stor-
lek och bevisbördan för moderbolaget i fråga om yrkanden framställda av
dotterbolagets enskilda borgenärer.

4.2. Påverkar en ökning av moderbolagets ansvar dotterbolagets
självständighet?

Ifall moderbolagets ansvar schematiskt ökas, borde uppenbarligen också
koncernintresset och koncernledningens styrningsbefogenheter erkännas av
hänsyn till minoriteten och borgenärerna i dotterbolaget.17 Om koncern-
intresset erkänns, blir det avsevärt svårare för minoritetsdelägarna och
borgenärerna i ett dotterbolag att bedöma den avkastning och de risker som
placeringen kan medföra.18 Om koncernintresset accepteras, kan detta där-
för i praktiken komma att begränsa en omsorgsfull placerares alternativ,
eftersom det inte längre lönar sig för honom att placera medel i minoritets-
stamaktier i ett dotterbolag.

4.3. Påverkar en ökning av moderbolagets ansvar moderbolagets
delägare och borgenärer

Om ansvarsbilden för ett moderbolag eller huvuddelägarna i ett bolag för-
ändras, påverkar detta intresset för majoritetsandelar i bolaget.19 Om de

17 I Tyskland är sådana avtal om bestämmanderätt vilka medför tillämpning av
koncernstadganden möjliga men sällsynta.
181 Tyskland förutsätts det att bestämmanderättsavtalen skall innehålla bestämmel-
ser om minimidividend och lagen innehåller stadganden om borgenärsskyddet un-
der bestämmanderättsförhållandet samt när detta upphör.
19 Precisare uttryckt kan ansvarsökningen påverka marknaden för majoritetsandelar.
Om ansvaret utformas så, att också de som äger andra andelar blir ansvariga, påver-
kas givetvis även marknaden för dessa. Vilka följder ansvarsökningen får blir å
andra sidan naturligtvis också beroende av t.ex. vilka av dotterbolagets ansvarsför-
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största delägarnas ansvar kategoriskt ökas endast i koncernförhållanden,
kan detta å andra sidan föranleda huvuddelägarna i ett holdingbolag vilket
är moderbolag i en flerbranchkoncern att i avsikt att undvika ansvar över-
föra moderbolagets ägarandelar på sig själva. En sådan reglering har kriti-
serats på grund av de negativa följder som detta anses ha för anskaffning av
företagfinansiering. Ett större ansvar för moderbolaget påverkar också dess
minoritetsdelägares och borgenärers ställning. Det blir t.ex. svårare för mino-
ritetsdelägarna och borgenärerna i ett bolag som är moderbolag i en
flerbranschkoncern att bedöma moderbolagets ekonomiska ställning och
utveckling. För en minoritetsdelägare kan en placeringsfond i så fall vara
ett bättre alternativ.

4.4. Vilka möjligheter till riskhantering har minoriteten och
borgenärerna i dotterbolaget?

I en bedömning som gäller behovet att i lag reglera moderbolagets ansvar kan
man inte förbigå frågan om vilka möjligheter borgenärerna och mino-
ritetsdelägarna i dotterbolaget har att begränsa de risker som koncern-
förhållandet medför. Frågan är viktig därför att samhället i princip uppmunt-
rar till risktagning och tillåter begränsning av ansvar. När man står inför ett
förslag om vidgat ansvar för moderbolaget, måste man därför överväga huru-
vida det är skäl att skilja mellan avtalsförpliktelser i vid bemärkelse (bl.a.
delägarskap och finansieringsavtal) och utomkontraktuellt ansvar.

4.4.1. Dotterbolagets minoritetsdelägare och avtalsborgenärer kan
hantera sin risk på många olika sätt

Minoritetsdelägarna och avtalsborgenärerna i dotterbolag kan hantera sina
risker till följd av koncernförhållandet på många olika sätt, såsom t.ex. ge-
nom att fordra riskpremier, sprida placeringarna, kräva säkerheter av bola-
get eller hela företagsgruppen eller fordra information om hur företags-
gruppens ekonomiska situation utvecklas.20 Bland dotterbolagets borgenä-

bindelser eller övriga skyldigheter ansvaret kommer att omfatta, hur ansvarsbeloppet
bestäms samt hur effektivt ansvaret kan förverkligas (dom om betalningsskyldighet
samt verkställighet av domen).
20 Genom återvinningsstadgandena i konkurslagstiftningen kan lagstiftaren påverka
de villkor som kan tas in i ett gäldsavtal för den händelse att gäldenären blir insol-
vent. I Finland kan återvinningsstadgandena sägas syfta till att förhindra kringgå-
ende av lagstiftningen om förmånsrätter (lagen om den ordning i vilken borgenärer
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rer befinner sig moderbolaget i en speciell situation i det avseendet att mo-
derbolaget ofta i praktiken självt bestämmer lånevillkoren och har bättre
möjligheter än de andra borgenärerna att följa med hur dotterbolagets verk-
samhet utvecklas. Man kunde därför överväga att införa regeln att moder-
bolagets fordringar, om de saknar säkerhet, skall vara efterställda de övriga
skulderna.21 Om ett systerbolag till dotterbolaget finansierar detta t.ex. ge-
nom en koncernkassa som förs av moderbolaget, talar hänsyn till minorite-
ten och borgenärerna i systerbolaget däremot inte för en sådan regel.

I affärsförhållanden måste huvudregeln med hänsyn till samhällets all-
männa målsättningar vara att parterna själva skall bedöma hur deras ställ-
ning påverkas av bolagets ekonomiska ställning och ägarstruktur. Ett an-

skall få betalning 1578/92). Se 4-5 §§ samt 10 § lagen om återvinning till kon-
kursbo samt följande avgörande av Högsta domstolen: HD 1995:87 A, som var
anställd av bolaget och som ägde ca en femtedel av bolagets aktier hade 16.7.1992
givit bolaget en kortfristig kredit. Länsskatteverket anhöll 25.9.1992 om att bolaget
skulle försättas i konkurs, vilket skedde 14.10.1992. Bolaget hade 13.10.1992 be-
talt skulden till A, som var medveten om bolagets insolvens. Skulden hade förfallit
till betalning nästan en månad tidigare och hade betalts med medel som bolaget
hade fatt dagen före betalningen genom att sälja egendom som hörde till dess an-
läggningstillgångar. Det ansågs att bolaget genom betalningen av skulden på ett
otillbörligt sätt hade gynnat A på de övriga borgenärernas bekostnad, varför betal-
ningen gick åter. (Omröstn.): HD 1994:139: Bolaget X hade med 300 000 mark
avkortat ett banklån som redan hade förfallit till betalning. Styrelsemedlemmarna
A och B hade samtidigt avkortat lånet med ett belopp som befriade A:s och B:s
egendom från vidare säkerhetsansvar för bolagets skulder. Därefter överlät bolaget
ännu samma dag sin egendom till konkurs. Enligt den boförteckning som gjordes
upp vid konkursen hade bolaget tillgångar till ett värde av över 8,8 miljoner mark.
Eftersom en del av bolagets egendom var pantsatt till säkerhet för skulderna, skulle
värdet av den egendom som realiserades genom konkursboet komma att stanna
under 400 000 mark. Med hänsyn till vad en sådan realisering av boets egendom
skulle komma att avkasta och den inverkan som betalningen av skulden följaktligen
hade på utdelningen till borgenärerna ur konkursboet, ansågs det betalda beloppet
vara avsevärt med hänsyn till boets tillgångar. Eftersom beloppet under rådande
förhållanden inte heller kunde betraktas såsom sedvanligt, skulle betalningen gå
åter med stöd av 10 § lagen om återvinning till konkursbo.
21 Däremot är det inte skäl att föreskriva att fordringar av moderbolaget skall vara
efterställda fordringar, eftersom minoriteten och borgenärerna i dotterbolaget i
allmänhet inte har någon möjlighet att påverka beviljandet av lån och dotterbola-
gets fordran å andra sidan kan basera sig t.ex. på olaglig utdelning av medel genom
användning av överföringspriser. Inte heller skall fordringar mellan systerbolag vara
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svar som överstiger kapitalinsatsens belopp skall i princip tillåtas endast
när en minoritetsdelägare eller en avtalsborgenär inte har haft tillgång till
allmänt tillräcklig information om bolagets ekonomiska ställning eller när
förlusten har vållats av att dotterbolaget med moderbolagets medverkan
har gjort sig skyldig till ett illojalt förfarande som har riktat sig mot motpar-
ten i ett avtal.

Undantag: Personalen förfogar i allmänhet inte över några frivilliga me-
toder för riskhantering

Bland de avtalsparter som kan förekomma i ett dotterbolag har i synner-
het bolagets personal i praktiken mycket begränsade faktiska möjligheter
att påverka sin risk. Risken kan främst hanteras med hjälp av specialstadgan-
den om förmånsrätt för samarbets- och lönefordringar samt system för
lönegarantier och arbetslöshetsersättningar.22 Lönegaranti kan å andra si-
dan medföra att också företag med vacklande ekonomi kan avlöna en bra
personal.23 Om kostnaderna för lönegaranti och arbetslöshetsersättningar
delas av företagarna i en hel bransch eller av samhället, kan detta i princip
t.ex. försämra konkurrensförhållandena i branschen. I lagen om lönegaranti
har man försökt stävja en del möjligheter till missbruk, såsom att kortfristiga
arbetsavtal ingås under förutsättning att lönen utbetalas i form av lönega-
ranti samt att lönefordringar som uppstår i samma företagares nya företag

efterställda, åtminstone inte i allmänhet. Även denna möjlighet kan dock behövas i
enskilda fall, om det finns risk för att stadgandena om efterställda fordringar annars
skulle kringgås med hjälp av systerbolag. Likaså skulle regeln om att moderbo-
lagets fordringar skall vara efterställda sannolikt vara till hjälp när det vid en kon-
kurs gäller att ta ställning till rättsförhållanden som berör koncernenskassa.
221 Finland upphävdes dock stadgandena om en sådan förmånsrätt 1.1.1993.
23 Om det visar sig att arbetsgivaren var insolvent redan när arbetsavtalsförhållandet
inleddes, kan betalning enligt lönegarantin vägras om det är uppenbart att
arbetsavtalet har ingåtts under förutsättningen att staten genom lönegaranti skall stå
för fordringarna i arbetsavtalsförhållandet. För att förhindra att lagen kringgås stad-
gas det också att en arbetstagares ansökan om lönegaranti kan avslås om fordran
grundar sig på arbete som har utförts för samma arbetsgivare under tre år räknat
från det föregående beslutet om betalning enligt lönegarantin. Såsom samma ar-
betsgivare anses även företag där den tidigare arbetsgivaren har bestämmanderätten.
Den tidigare arbetsgivaren anses ha bestämmanderätten också ifall han har andel i
vartdera företaget och han, antingen ensam eller tillsammans med någon medlem
av sin familj, har bestämmanderätten i dem båda (12 § lagen om lönegaranti).
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igen blir ersätta.24 Lönegarantisystemet uppvisar dock sådana särdrag att
problem som berör detta i första hand skall lösas i lönegarantilagstiftningen.

4.4.2. Utomkontraktuella borgenärer förfogar inte över några frivilliga
riskhanteringsmetoder

Utomkontraktuella borgenärer, dvs. främst skadeståndsborgenärerna, har
inte i allmänhet möjligheter att begränsa sin risk. Den risk som en skade-
lidande löper kan i lagstiftningsväg begränsas genom särskilda stadganden
om ansvarsgrunder, ansvariga och ansvarsbelopp samt genom förmåns-
stadganden och straffstadganden som är avsedda att vara allmänpreventiva.25

Utomlands, främst i Förenta Staterna, har man i rättslitteraturen upp-
märksammat den skadelidandes ställning också på ett allmännare plan. Fle-
ra alternativa förslag om tryggandet av den skadelidandes ställning har va-
rit aktuella. Man har t.ex. velat införa kapitalkrav, ansvar för företagsled-
ningen samt obligatoriska skadeförsäkringar. Likaså har det föreslagits att
delägarna skall ha ett sekundärt personligt ansvar för skador vållade av
bolaget, eftersom de annars profiterar på de skadelidandes bekostnad. För-
slaget gäller också passiva placerare i börsbolag. Om delägarnas ansvar för
skador vållade av aktiebolaget har begränsats, beaktar placerarna inte
skaderisken i sina egna kalkyler, eftersom denna inte har någon väsentlig
betydelse för dem.

På vissa delområden av företagsverksamheten, t.ex. i konkurrens-, miljö-
och produktansvarsfrågor har man redan infört ett större ansvar för moder-
bolag samt andra som utövar bestämmanderätt eller drar nytta av den
skadevållande verksamheten.26 Fallen kännetecknas av att stadgandena om

241 lagen om lönegaranti saknas dock uttryckliga stadganden om rätt att återkräva
lönegaranti som har betalts på korrekta grunder ifall det sedan visar sig att
produktionsfaktorer och andra tillgångar, såsom värdet på det arbete som har er-
satts genom lönegaranti, har överförts från det bolag som har försummat att betala
lönen till ett nytt bolag som ägs av samma företagare. I dessa fall finns dock numera
rättspraxis som hindrar kringgående av stadgandena om återkrav av lönegaranti (Se
t.ex. Åbo hovrätts avgörande nr 974 (28.11.1986), i vilket HD inte meddelade be-
svärstillstånd, samt HD 1996:2).
25 Även förmånsrätten för dessa fordringar upphävdes genom en lag som trädde i
kraft 1.1.1993.
26 Se 5 § 1 mom. produktansvarslagen: Skadeståndsskyldiga enligt lagen är 1) den
som har tillverkat eller framställt den skadegörande produkten, 2) den som har im-



Kodifiering av koncernrätten - reglerna om... 59

vidgat ansvar gäller vissa åtgärder som bolagets företar i sin affärsverksam-
het eller åtgärdernas konsekvenser, främst för dem som inte är parter i nå-
got avtalsförhållande. Detta vidgade ansvar som har omfattats i nyare skade-
ståndslagstiftning kan uppfattas såsom en del av ett system för skyddande
av utomkontraktuella borgenärer. Å andra sidan är det skäl att observera att
den allmänna skadeståndslagstiftningen, alltså skadeståndslagen, inte ännu
beaktar förändringarna i företagsstrukturerna. Den risk som allmänfarlig
verksamhet medför för utomstående kan också begränsas med andra medel,
såsom kapitalkrav eller obligatoriska försäkringar, strikt personligt ansvar
för företagsledningen eller standardisering av produktionsmetoder och pro-
dukter.27

Offentliga fordringar

I sin egenskap av borgenär med offentligrättsliga fordringar kan staten i
praktiken inte välja sina gäldenärer. Trots detta löper staten inte motsva-
rande risk att lida kreditförluster som skadeståndsborgenärerna. Genom att
höja skatterna kan staten i princip alltid skaffa tillräckligt med skattemedel
och staten har också i praktiken genomfört en effektiv spridning av sina
skattefordringar. Å andra sidan kan skattegraden inte höjas i oändlighet och
underlåtelser av betala skatter leder även till att konkurrensförhållanden
snedvrids. Lagstiftning och rättspraxis kan likaså anlitas för att påverka
den borgenärsrisk som är förknippad med offentligrättsliga fordringar. Man

porterat produkten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för att sätta den i
omlopp där, 3) den som för att sätta produkten i omlopp har importerat den från en
EFTA-stat till EG eller från EG till en EFTA-stat eller från en EFTA-stat till en
annan EFTA-stat samt 4) den som har marknadsfört den skadegörande produkten
som sin egen, om produkten är försedd med hans namn eller varumärke eller något
annat särskiljande kännetecken.
Se 7 § lagen om ersättning för miljöskador (737/94): Ersättningsskyldiga är ... 1)

den vars verksamhet har orsakat miljöskadan, 2) den som är jämförbar med en
verksamhetsutövare som avses i 1 punkten, samt 3) den till vilken den skade vål-
lande verksamheten har överlåtits, om mottagaren vid överlåtelsen kände eller borde
ha känt till skadan eller en störning som avses i 1 § eller risk för dem. Den jämfö-
relse som avses i 2 punkten skall ske med beaktande av personens bestämmande-
rätt, hans ekonomiska relation till verksamhetsutövaren och den ekonomiska nytta
som han eftersträvar i verksamheten.
27 Å andra sidan leder standardisering till att företagens ansvar i praktiken i enskilda
fall lindras om de iakttar föreskriven standard.
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använder sig då av samma metoder som kontraktsborgenärer använder för
riskhantering; delägarna görs ansvariga för fordringarna och fordringarna
får förmånsrätt till (dotter)bolagets medel ,28

5. Alternativ till en allmän reglering om ansvars identifikation/
ansvarsgenombrott

5.1. Kravet på "ett tillräckligt stort eget kapital" och begränsningarna
i rätten att dela ut bolagets medel

En allmän utvidgning av delägaransvaret har motiverats med att bolagets
eget kapital kan vara otillräckligt. Motiveringen är problematisk med hän-
syn till moderbolagets delägare och borgenärer. Det är uppenbarligen omöj-
ligt att entydigt definiera när bolagets eget kapital är tillräckligt stort, detta
redan av den orsaken att varje borgenär och placerare bedömer frågan ur
sin egen synvinkel. Kravet bottnar i ett antagande om att bolaget i första
hand skall finansieras med eget kapital. Ett krav på tillräckligt stort eget
kapital skulle ha konsekvenser för den finansiella struktur som fordras för
att det skall vara tillåtet att idka företagsverksamhet. Ett bolags behov av
eget kapital kan å andra sidan variera t.o.m. på kort sikt, t.ex. från räken-
skapsperiod till annan. Om ett krav på ett tillräckligt stort eget kapital in-
förs, innebär detta också att moderbolaget har en kontinuerlig skyldighet
att se till att kapitalkravet uppfylls. För att hålla det egna kapitalet på före-
skriven nivå blir delägarna i så fall skyldiga att sätta in ytterligare medel i
bolaget eller att snabbt avsluta bolagets verksamhet, vilket dock i praktiken
sällan minskar minoritetens eller borgenärernas risker.

I olika länder har man försökt skapa olika regleringar för hur ett företag
skall skapa eget kapital och bevara bundet egna kapital av betydelse för
borgenärerna. Det kan finnas bestämmelser om aktiekapital och utdelningen
av medel kan vara begränsad, men dessutom kan företagen genom allmän
bolagslagstiftning eller speciallagstiftning för en viss form av rörelse ha
ålagts en obligatorisk skyldighet att fondera vinstmedel. En obligatorisk

28 Metoderna är också av intresse för dotterbolagets kontraktsborgenärer. Om utom-
kontraktuella borgenärer skyddas genom legala förmånsrätter, ökar kontrakts-
borgenärernas behov av säkerheter och/eller tillsyn. Om moderbolaget åläggs ett
större ansvar för dotterbolagets utomkontraktuella skulder, leder detta i sin tur till
att moderbolaget måste skärpa sin tillsyn.
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skyldighet att fondera vinstmedel är i praktiken främst en lämplig metod att
skydda aktiekapitalet gängse värde. När det gäller att skapa "ett tillräckligt
stort eget kapital" uppstår ovan nämnda problem däremot också vid fon-
deringsskyldighet. De vinstmedel som ett aktiebolag kan dela ut bestäms av
bokslutet, som skall göras upp enligt gällande bokförings- och boksluts-
stadganden. Aktiebolagslagens stadganden om vinstutdelning tar emeller-
tid inte, åtminstone inte uttryckligen, hänsyn till de presumtioner som finns
i bakgrunden till ett bokslut, såsom going concern -principen och försiktig-
hetsprincipen.29 I stället för att fordra att det egna kapitalet skall vara till-
räckligt, torde man på ett mindre problematiskt sätt kunna förbättra borge-
närsskyddet om vinstutdelningsvillkoren på ett entydigare sätt kopplas till
principerna för uppgörandet av bokslut.

Moderbolagets finansierings- och tillsynsansvar kan också betonas ge-
nom att man inför regeln om att dess fordringar är efterställda i konkurs. En
nedan nämnd klarläggning av ändamålet för företagets verksamhet skulle
medföra att koncernkassan inte längre får föras så att dotterbolagens hela
inkomstfinansiering styrs till moderbolaget. Detta skulle dock inte på ett
omotiverat sätt begränsa möjligheterna att hantera finansieringen av kon-
cernen, eftersom det fortfarande vore möjligt att följa upp koncernens fi-
nansiella ställning med hjälp av ett för samtliga koncernbolag gemensamt
informationssystem. En klarläggning av bolagets ändamål skulle också lyfta
fram reglerna för dotterbolagslån till moderbolaget.30

5.2. Ändamålet för bolagets verksamhet - en bolagsrättslig definition
av illojalitet

Enligt lagen om aktiebolag får bolagsstämman inte fatta beslut eller styrel-
sen vidta åtgärder som är ägnade att bereda en aktieägare eller annan per-
son otillbörlig fördel på bolagets eller en annan aktieägares bekostnad. Än-

29 Utdelningsbara vinstmedel regleras bristfälligare i den finska lagen om aktiebo-
lag än i de övriga nordiska aktiebolagslagarna, eftersom det endast föreskrivs att
vinstutdelningen inte far överskrida bolagets fria egna kapital enligt balansräkningen.
Förutsatt att bokslutsstadgandena tillräckligt väl motsvarar verkligheten och bola-
get följer stadgandena utan att falla offer för skattelagstiftningens "locktoner", be-
höver vinstutdelningen å andra sidan uppenbarligen inte ytterligare begränsas, åt-
minstone inte i aktiebolagskoncerner.
30 Kravet att delägare skall bemötas lika, generalklausulerna, ändamålet och före-
målet för bolagets verksamhet, begränsningarna i rätten att göra donationer. Om



62 Kirsti Rissanen och Jyrki Jauhiainen

damålet för bolagets verksamhet är av betydelse för bedömningen av huru-
vida beslutet eller åtgärden är berättigad. Om inte annat föreskrivs i bolags-
ordningen, är bolagets ändamål enligt lagen att bereda aktieägarna vinst. I
koncernsituationer kan koncernintresset i företagspraxis gå framom dotter-
bolagets intressen. När ansvarsstadganden utformas, är det skäl att reda ut i
vilken mån redan existerande stadganden skulle bli effektivare ifall det
presumerade ändamålet för bolagets verksamhet preciserades t.ex. så, att
stadgandet om ändamålet för bolagets verksamhet skulle beakta samtliga
de principer som kan ses i bakgrunden till donationsförbudet. I så fall måste
man också ta ställning till huruvida delägarnas och borgenärernas intressen
skall beaktas på olika sätt i olika situationer. Utgångspunkten för bolagets
verksamhet skulle fortfarande vara att bereda aktieägarna vinst.31 Samtidigt
kunde man dock ta ställning till huruvida borgenärsintresset borde ställas i
främsta rummet ifall bolaget har förlorat hela sitt kapital eller en så stor del
av kapitalet som bestäms i likvidationsstadgandena.

5.3. Ansvarssystem för ledningen - skall ett moderbolag som sköter
styrelseuppgifterna i ett dotterbolag också bära dotterbolagets
styrelseansvar?

Minoritetsdelägarnas och borgenärernas ställning i ett dotterbolag påver-
kas av huruvida bolagets ledning i praktiken utan följder eller med hänsyn
till kostnader som är ringa med hänsyn till de vållade förlusterna kan åsido-
sätta bolagets intressen till förmån för huvuddelägarens intressen. För när-

t.ex. koncernens eller ett koncernbolags ekonomiska ställning försämras, skall dot-
terbolagets ledning med hänsyn till ovan nämnda principer ta ställning till huruvida
den planerade koncernfinansieringen i den mån avviker från lån som på affärs-
ekonomiska grunder beviljas utomstående att det vore skäl för dotterbolaget att
vägra bevilja koncernen ytterligare lån, kräva säkerheter eller yrka på återbetalning
av redan beviljad koncernfinansiering. I praktiken kan dotterbolagets ledning na-
turligtvis inte vidta t.ex. inkassoåtgärder beträffande sina koncernfordringar.
31 I den nordiska rättslitteraturen har det ansetts att man i regleringen av delägarnas
och borgenärernas intressen kunde hämta ledning i principerna för god offentlig
förvaltning. Den offentliga förvaltningen skiljer sig dock från kontakter mellan pri-
vata medborgare på den punkten, att vi alla av nödtvång blir tvungna att ha att göra
med staten och kommunen då dessa med stöd av sin monopolställning utövar of-
fentlig makt, medan däremot ingen är tvungen att sluta avtal med en bestämd en-
skild näringsidkare.
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varande är det endast styrelsemedlemmarna i dotterbolag som med sin per-
sonliga förmögenhet svarar för att bolagets intressen tillvaratas. Men kan
personligt ansvar för dotterbolagets styrelsemedlemmar betraktas som en
tillräcklig garanti för dotterbolagets minoritetsdelägare eller borgenärer, i
synnerhet om dotterbolaget är stort? Ansvarsstadgandena, vilka utgår från
ett formellt styrelsemedlemsbegrepp, tar inte hänsyn till att ett moderbolag
i praktiken helt kan ta över styrelseuppgifterna i dotterbolaget. När ansva-
ret regleras, är det skäl att utreda huruvida styrelseansvaret borde gälla samt-
liga personer som de facto har en ställning som motsvarar styrelse-
medlemmarnas och sköter de uppgifter som enligt lagen skall skötas av
styrelsen, oberoende av om de formellt har utsetts till styrelsemedlemmar
eller inte.32 Moderbolagets ansvar till följd av medlemskap i dotterbolagets
styrelse skulle bestämmas enligt allmänna stadganden om styrelsemedlem-
mars ansvar. Ifall styrelsemedlemskapet definieras på detta sätt och också
juridiska personer tillåts vara medlemmar av ett bolags styrelse,33 leder detta
till att ett moderbolag som aktivt styr verksamheten i ett dotterbolag får ett
faktiskt motiv att ta hänsyn också till minoritetsdelägarnas intressen i dotter-
bolaget samt till de villkor som reglerar dotterbolagets avtalsförhållanden.34

En person kan utses till medlem av ett bolags styrelse även om det är
känt att han är insolvent.35 Om man vill skapa ett effektivare ansvarssystem
för ledningen, borde man också överväga huruvida det är skäl att ändra
behörighetsvillkoren för styrelsemedlemmar så, att känd insolvens skulle

32 När det gäller att utreda vem som är behörig att företräda bolaget skall en utom-
stående fortfarande ha rätt att lita på handelsregisteruppgifterna.
33 Enligt gällande lag kan bolaget redan såsom revisor ha en fysisk person eller ett
revisionssamfund, som i sin tur skall utse en huvudansvarig revisor. För skador som
revisorn vållar svarar såväl revisionssamfundet som den fysiska person som är hu-
vudansvarig revisor.
34 Det är skäl att ompröva de grunder på vilka ledningen kan bli ansvarig i förhål-
lande till minoritetsdelägarna och borgenärerna: ledningens ansvar omfattar t.ex.
inte brott mot optionsrätt eller villkoren för ett konvertibelt skuldebrev eller andra
avtalsvillkor. Ansvaret gäller inte heller handelsregisterlagen, där bolagets informa-
tionsplikt är särskilt reglerad. I Finland har man också diskuterat huruvida ansvaret
omfattar överträdelse av stadgandena i bokföringslagen (enligt ABL skall beträf-
fande bokslut tillämpas vad som stadgas i ABL och bokföringslagen).
35 Behovet att klarlägga styrelsemedlemmarnas ansvarsområden har på sistone re-
sulterat i förslag till stadganden om styrelsemedlemmarnas ansvarsområden i aktie-
bolag (t.ex. SOU 1995:44). Förslaget är problematiskt för en borgenär som inte
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hindra en person från att bli medlem av ett bolags styrelse. I ett färskt avgö-
rande har Högsta domstolen i Finland tagit hänsyn till insolvens hos en
styrelsemedlem när det gällde att avgöra hur behörigheten att företräda
bolaget skulle fördelas mellan styrelsen och delägarna i ett aktiebolag.36

I lagen om aktiebolag stadgas om jämkning av en styrelsemedlems eller
delägares ansvar. I jämkningsstadgandena har inte beaktats att skadestånds-
ansvaret också kan gälla ersättandet av en skada som bolaget vållas till
följd av kontraktuellt skadeståndsansvar. Jämkningsutsikterna kan särskilt

känner till arbetsordningen, om han har litat på att de förmögnare styrelse-
medlemmarna har tillräckligt intresse att utöva tillsyn över att skyddsstadgandena
iakttas. När det gäller styrelsens ansvar kan läget enligt gällande lag beskrivas med
hjälp av en liknelse om ett öppet bolag som under culpaansvar har åtagit sig led-
ningen av ett aktiebolag. Om en lagstadgad arbetsordning begränsar en enskild
styrelsemedlems ansvar, är den också ägnad att ändra styrelsens kollektiva arbets-
sätt och tillsynsuppgift.
36 Rättegångsförfarande. Intervention. HD 1995:213: En delägare i ett aktiebolag
beviljades rätt till intervention i en rättegång som gällde aktiebolaget, eftersom
delägaren hade gjort sannolikt att bolagets företrädare i avsikt att skada bolaget
handlade i strid med dess intressen och att denna skada slutligt skulle komma att
stanna bolaget till last. (Omröstn.)
Enligt bolagsordningen i ett fastighetsaktiebolag skulle i ärenden som gällde bola-

get utöver bolagsordningen tillämpas gällande lag om aktiebolag. Enligt 8 kap. 12
och 13 §§ lagen om aktiebolag skall bolaget företrädas av styrelsen samt av verk-
ställande direktören, ifall det är frågan om åtgärder som enligt 6 § i nämnda kapitel
ankommer på honom. Bolagsordningen och lagen om aktiebolag utgår från att delä-
garskap i aktiebolag inte ger delägarna en sådan ställning som skulle medföra ett
omedelbart juridiskt behov att föra talan i en rättegång som gäller bolaget.

De delägare i bolaget, nämligen aktiebolagen Rautakirja Oy och P.M. Drockila
Oy, vilka hade yrkat att få intervenera, hade inte för avsikt att förena sig med någon-
dera parten i tvistemålet, utan i motsats till vad fastighetsaktiebolagets företrädare
ansåg önskade de bestrida den fordran som saken gällde. Det var följaktligen inte
frågan om ett fall som berättigade till intervention enligt tillämpliga lagrum, nämli-
gen 18 kap. 1 § (661/78) och 18 kap. 2 § (7/18) Rättegångsbalken.

En rätt för delägare att föra talan i en rättegång som gäller aktiebolaget kan följ-
aktligen svårligen kombineras med det system som tillämpas beträffande rätten att
företräda aktiebolag. Stadgandena om biintervention i tvistemål blir inte heller til-
lämpliga i ett fall som detta, då bolagets företrädare och delägare har olika uppfatt-
ningar om hur bolaget skall förhålla sig till motpartens yrkanden. Denna omstän-
dighet kan emellertid inte stå i vägen för att delägarna beviljas interventionsrätt och
följaktligen rätt att föra talan, ifall nämnda stadganden och det bolagsrättsliga ansvars-
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i enmansbolag eller koncernförhållanden göra det möjligt för företag att
genom att välja aktiebolagsformen begränsa sitt kontraktuella skadestånds-
ansvar.

5.4. Bevisbördan vid överträdelse av skyddsstadgandena i koncern-
förhållanden

Identifikation och ansvarsgenombrott har i den juridiska litteraturen och i
olika lagförslag försvarats med att en tillämpning av de bolagsrättsliga
skyddsstadgandena i praktiken är problematisk i koncernförhållanden,
eftersom det är svårt och dyrt att skaffa bevis i dessa frågor. Den kostnads-
risk som en tillämpning av skyddsstadgandena medför är särskilt svår att
acceptera när koncernens företagsverksamhet i hög grad är integrerad,
moderbolaget har svarat för styrelseuppgifterna i dotterbolaget och endast
dotterbolaget går i konkurs. Rättsskyddskostnaderna kan dock påverkas
också på många andra sätt, t.ex. genom ändring av bevisbördereglerna i
vissa fall utan att ansvarsbeloppet samtidigt kategoriskt ökas.37

systemet visar sig otillräckliga när det gäller att hindra en företrädare för bolaget att
vidta handlingar som strider mot bolagets bästa och som kan vålla bolaget och
följaktligen i sista hand delägarna irreparabel skada. Detta skall vara fallet om delä-
garen gör sannolikt att bolagets företrädare i avsikt att skada bolaget handlar i strid
med bolagets intressen och att den skada som bolaget på detta sätt vållas slutligt
kan stanna bolaget till last, ifall den som till följd av skadestånds- eller regress-
ansvar är ersättningsskyldig gentemot bolaget visar sig vara insolvent.
37 Exempel: Konkursboet skulle vara skyldigt att visa förekomsten av ett funktionellt
bestämmanderättsförhållande (t.ex. koncernpolitik, gemensam ledning, finansiellt
beroende) och affärsförhållanden som gör det möjligt att olagligt fördela medel
mellan koncernbolagen eller försummelser av skyldigheter som gäller bolagets för-
valtning (brister som gäller skyldigheten att hålla styrelsemöte och/eller bolags-
stämma, brister i bokföringen och/eller bokslutet). Härefter skulle svarandena vara
skyldiga att visa att bolaget dock har förfarit lagenligt under de fem år före kon-
kursen som motsvarar den allmänna återvinningstiden (att bolaget t.ex. har tilläm-
pat överföringspriser inom ramen för utdelningsbara vinstmedel). Exempel på bevis-
börderegler som går i denna riktning finns redan t.ex. i produktansvars- och
miljöskadelagstiftningen, se 4 a § (99/93) produktansvarslagen (694/90). Den
skadelidande skall bevisa skadan, säkerhetsbristen och orsakssammanhanget mel-
lan säkerhetsbristen och skadan, 7 §. Ersättningsskyldighet enligt 5 eller 6 § (för de
ersättningsskyldiga) föreligger inte, om den av vilken ersättning krävs visar att 1)
han inte har satt produkten i omlopp i näringsverksamhet, eller 2) säkerhetsbristen
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5.5. Vilseledande och döljande - brister i bokföringen eller bokslutet

De förväntningar på bolaget vilka påverkar minoritetsdelägarnas och
avtalsborgenärernas riskhantering i ett dotterbolag förblir inte oförändrade
från det att aktierna förvärvades eller krediten avtalades till dess att ägande-
eller skuldförhållandet upphör. När en blivande delägare eller borgenär för-
värvar andelar eller sluter kreditavtal, tar han utgående från tillgänglig in-
formation och egen erfarenhet ställning till villkoren för delägarskapet
eller krediten. Även bristfälliga bokslutsuppgifter kan ge borgenären en
felaktig uppfattning t.ex. om de tillgångar med vilka bolaget svarar för for-
dran.

Medan minoritetsdelägarskapet eller kreditförhållandet varar påverkas
minoritetens och borgenärernas ställning förutom av hur bolagets affärs-
verksamhet utvecklas också av den lojalitet som dotterbolaget och dess led-
ning visar dem. Illojalitet kan visa sig i Underlätelse att iaktta bolags-
ordningen, kreditvillkoren och de bolagsrättsliga skyddsstadgandena, men
också så, att bolaget medvetet eller av vårdslöshet t.ex. i bokslutet ger en
felaktig bild av hur det ekonomiska läget i bolaget har utvecklats. Bokförings-
och bokslutsstadgandena38 och hur dessa iakttas är av avgörande betydelse
för att de bolagsrättsliga skyddsstadgandena skall fungera på önskat sätt;
aktiebolagslagstiftningen baserar sig i hög grad på den ekonomiska verk-
ligheten i bolaget vilken skall verifieras och dokumenteras genom tillämp-
ning av bokförings- och bokslutsstadgandena.39 Att dessa stadganden iakt-
tas är i allmänhet också nödvändigt för att det skall vara möjligt att skilja

beror på att produkten måste stämma överens med tvingande föreskrifter som har
meddelats av en myndighet. Ersättningsskyldighet föreligger inte heller, om den av
vilken ersättning krävs gör sannolikt att den säkerhetsbrist som har orsakat skadan
inte fanns när han satte produkten i omlopp. Den som har tillverkat eller framställt
en delprodukt är inte heller ersättningsskyldig, om han visar att säkerhetsbristen
berodde på utformningen av den produkt i vilken delprodukten har införlivats eller
i anvisningar av den tillverkare som har beställt delprodukten.
38 När det gäller tillämpningen av skyddsstadgandena är överföringspriserna ett
problem. I ett dotterbolag ligger det i minoritetens och borgenärernas intresse att få
veta det sammanlagda beloppet av de rabatter och överpriser som moderbolaget
har beviljats, om prissättningen avviker från de principer som tillämpas i förhållan-
de till utomstående. Överföringsprisernas totala belopp kan uppges utan att man
offentliggör produkternas prissättningsgrunder.
39 I Förenta staterna har man t.ex. i sin "shareholders' liability'" 'piercing the corporate
veil" -praxis i praktiken fäst uppmärksamhet vid huruvida bolaget har iakttagit bolags-
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delägarnas medel från bolagets, vilket har ansetts vara den andra sidan av
delägarnas begränsade ansvar. När de bolagsrättsliga ansvarsstadgandena
omarbetas borde man därför också bedöma vilken betydelse brott mot eller
Underlätelse att iaktta bokförings- och bokslutsstadgandena har för upp-
komsten av ett tilläggsansvar i dessa frågor.40

I koncernförhållanden är utgångspunkten den att dotterbolagets ledning
svarar för att bokföringen och bokslutet är korrekt. Delägarna skall kunna
lita på att en revisor som de i god tro har utsett i sin revisionsberättelse
rapporterar om eventuella brister i bokföringen. Å andra sidan är det möj-
ligt att moderbolaget i praktiken har tagit över styrelseuppgifterna i dotter-
bolaget, t.ex. i fråga om cash management, finansiering, bokföring och in-
tern revision.

Ett av problemen med koncernstrukturer har ansetts vara att en borgenär
har skäl att förmoda att moderbolaget svarar för dotterbolagets skulder. Dessa
situationer borde dock i första hand bedömas utgående från avtalsrättsligt
och straffrättsligt ansvar.41

rättsliga formaliteter, t.ex. hållit bolagsstämmor och styrelsemöten och fört proto-
koll på föreskrivet sätt. I den amerikanska litteraturen på området har man förklarat
detta bero på att en Underlätelse att iaktta föreskrivna formaliteter kan vara ett
uttryck för att man vill dölja olaglig utdelning av medel eller fördunkla ansvars-
förhållandena. I Finland har ett liknande tänkande omfattats i straffskalan för
bokföringsbrott; också lagstiftaren har medgivit att ett bokföringsbrott kan vara ett
effektivt sätt att dölja åtgärder som är skadliga för borgenärerna och strider mot
bolags-, skatte- eller konkurslagstiftningen.
40 Det påstås att den omständigheten att beskattningen är bunden till bokslutet mins-
kar de bokföringsskyldigas benägenhet att iaktta bokförings- och bokslutsstadgan-
dena. Benägenheten att försumma att iaktta dessa stadganden ökas bl.a. av att
beskattaren tillåter överstora avskrivningar och vägrar godkänna sannolika kost-
nader, t.ex. obligatoriska reserveringar, såsom utgifter i beskattningen. En separe-
ring av beskattningen och bokslutet är motiverad också med hänsyn till önskan att
utveckla det bolagsrättsliga skyddssystemet. En omarbetad koncernbeskattning
kunde åtminstone minska antalet bokningar som enbart görs av skattehänsyn och
följaktligen förbättra den information som bokslutet ger.
41 Iden svenska litteraturen om ansvarsgenombrott har man hänvisat till ett avgö-
rande av Högsta domstolen i vilket dotterbolagets varuleverantörer med stöd av
flera olika omständigheter hade skäl att tro att moderbolaget svarade för betal-
ningen av de levererade varorna. Eftersom detta måste ha stått klart också för mo-
derbolaget, förpliktade högsta domstolen moderbolaget att betala varuleverantörerna
(NJA 1982 s. 244). Högsta domstolen avgjorde frågan utgående från en avtals-
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5.6. Förmedling av information som gäller risken i bolaget

I princip är det motiverat att anse att kontraktsborgenärerna själva kan be-
döma sin risk utgående från den information de får om bolagets ekono-
miska ställning och äganderättsförhållandena i bolaget. Om bolaget där-
emot inte ger någon information om sin ställning, är läget ett annat. Stadgan-
den om ett tilläggsansvar kan också syfta till att öka informationsbalansen i
en förhandlingssituation, ifall den ena parten förfogar över information som
motparten behöver, men som skulle minska den avkastning som den först-
nämnde kan vänta av avtalet. I praktiken kan t.ex. varu- eller underleveran-
törerna ha ett så litet intresse av ett enskilt avtal att det inte lönar sig för
dem att aktivt söka information. Å andra sidan kan en reglering som de
facto ökar informationsskyldigheten leda till att motparten blir mindre mo-
tiverad att söka information än vad som är önskvärt med tanke på effektivi-
teten i hela vår ekonomi. Om en med tilläggsansvar sanktionerad informa-
tionsskyldighet införs, borde innehållet i skyldigheten därför regleras i de-
talj och så, att den inte vållar bolaget avsevärda kostnader.

Det är befogat att följderna av Underlätelse att fullgöra informations-
skyldighet enbart drabbar dem som ansvarar för ledningen av bolaget, för-
utsatt att man inte vill införa en särskild skyldighet för moderbolaget att
utöva tillsyn över denna del av dotterbolagets verksamhet. Om den lag-
stadgade informationsskyldigheten begränsas till bokslutsuppgifter, kan man
genom att trygga möjligheterna att fa kreditupplysningar om företag dock
uppnå syftet med informationsskyldigheten. Samtidigt lyckas man undgå
de problem som uppstår när det gäller att bestämma tilläggsansvaret för
enskilda rättshandlingar som bolaget har företagit samt vem ansvaret skall
gälla.

Å andra sidan kan bolagets ekonomiska ställning ändras avsevärt under
tiden mellan boksluten, vilket kan vara av betydelse såväl när det gäller att
ingå nya kreditavtal som med hänsyn till hanteringen av den risk som är
förknippad med redan existerande gäldsförhållanden. Delägarna, också mi-
noriteten, har möjlighet att få information om en avsevärd minskning av det

ansvarbedömning. Hovrätten hade behandlat målet såsom en fråga om ansvars-
genombrott. I en omfattande amerikansk undersökning hänvisades i 92 % av fallen
i domstolens utslag till givande av falska uppgifter, och endast i 1,7 % av fallen
konstaterade domstolen att saken inte gällde detta till någon del (Thompson gick
igenom 1 600 rättsfall som publicerats före 1985 i sin undersökning "Piercing the
Corporate Veil: en empirical study, 76 Cornell Law review 1036(1991)").
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egna kapitalet under räkenskapsperioden genom att bolagets ledning är skyl-
dig att sammankalla en bolagsstämma för att ta ställning till huruvida bola-
get skall träda i (tvångs)likvidation. Däremot finns det inga stadganden om
borgenärernas rätt att få information om förlust av eget kapital. Man kan
säga att borgenärernas möjligheter att få information t.o.m. är beroende av
hur offentlig kallelsen till bolagsstämma skall vara enligt bolagsordningen.
Att borgenärernas ställning är oklar understryks av det faktum att lagen
uttryckligen tillåter att bolaget fortsätter sin verksamhet en bestämd tid,
förutsatt att en formell bolagsstämma sammankallas för att konstatera läget
- lagen saknar ju stadganden om hur borgenärernas intressen skall tryggas
när det egna kapitalet går förlorat, varvid frågan hur borgenärernas risk
påverkas främst blir beroende av i vilken riktning bolaget fortsätter sin verk-
samhet. Å andra sidan kan en kontraktsborgenär i princip komma överens
med bolaget om följderna av kapitalförlusten, med hänsyn till bl.a. de för-
ändringar denna medför när det gäller bolagets skuldsättning, ställda säker-
heter, ägare och ledning. En begränsning av avtalskostnaderna kräver dock
att man vid omarbetning av stadgandena om tvångslikvidation tar hänsyn
till vad ovan har sagts om bestämning av bolagets ändamål. Ifall det
presumeras att borgenärsintresset står i främsta rummet när det egna kapi-
talet går förlorat,42 kan bolagets ställning beskrivas såsom en "förkonkurs",
om vilken bolaget dock inte behöver informera borgenärerna, i vilkas in-
tresse bolaget dock fortsätter sin verksamhet tills det igen har så mycket
eget kapital att likvidationsstadgandena inte längre skall tillämpas. Alter-
nativet är att bolaget vore skyldigt att också informera borgenärerna om
förlust av eget kapital under räkenskapsperioden. Borgenärerna kunde då
själva ta ställning till om informationen ger anledning att vidta åtgärder för
att trygga fordringarna. Om delgivningen av informationen skulle leda till
att borgenärer i stor skala säger upp sina krediter, kunde bolag som bedöms
såsom livsdugliga söka skydd genom skuldsanering. Vid skuldsanering av-
gör i sista hand domstolen vilka bolag som är livsdugliga.

De som tillhandahåller offentliga kreditupplysningar om bolag vill för-
utom bokslutsuppgifterna även ha upplysningar om de personer som tillhör
ledningen samt om huvuddelägarna i bolaget. För närvarande finns inte
tvingande regler om registrering av äganderätt, men om bolaget tillhör en
koncern, skall moderbolagets namn dock nämnas i bokslutet. Avtal som
gäller anmälan om ägarbyte kan i princip ingås med dem som vid ifrågava-

42 Att borgenärsintresset står i främsta rummet är en presumtion från vilken undan-
tag kunde göras t.ex. i villkoren för aktieägartillskott.
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rande tidpunkt äger bolaget. Om de nya ägarna vållar skador, kunde en
borgenär då vid avtalsbrott få yrka ersättning även av sin egen avtalspart.
Eftersom äganderättsförhållandena i ett bolag dock utan undantag påverkar
bedömningen av bolagets kreditvärdighet, kunde man också i Finland över-
väga att även för bolag som inte noteras införa "flaggningsregler" om
bestämmanderätten i bolaget. Stadgandena kunde sanktioneras med någon
form av tilläggsansvar.

5.7. Det skadeståndsbaserade tilläggsansvarets belopp och fördel-
ningen av ansvaret

I de ovan nämnda amerikanska lagförslagen om identifikationsansvar har
man i motsats till vad som har varit fallet i den nordiska diskussionen på
området även undersökt olika alternativ till fördelning av ansvaret mellan
delägarna. Henry Hansmann och Reiner Kraakman har föreslagit att samt-
liga delägare i proportion till sina insatser skulle ha sekundärt ansvar för
skador vållade av bolaget. Förslaget bygger alltså inte på solidariskt ansvar,
utan varje delägare skulle svara för skadan i proportion till sin ägarandel.
Det föreslagna ansvaret påminner om laga borgen med delat borgensan-
svar. De kostnader som uppstår när ersättning yrkas skulle leda till att de
skadelidande skulle välja att endast yrka ersättningar av de största och mest
förmögna delägarna, medan de delägare som endast har små andelar i bola-
get till följd av risken för inkassoomkostnader i praktiken helt kunde undgå
skadeståndsansvar.43 Skadeståndsrättsligt har ett sådant sekundärt ansvar
för delägarna å andra sidan drag som påminner om principalansvaret. I Fin-
land har man ansett att principalansvaret befinner sig i regionen mellan
culpaansvar och strikt ansvar. En tillämpning av principerna för principal-
ansvar skulle innebära en betoning av det ansvar som vilar på moderbola-
get och andra delägare med bestämmanderätt i bolaget, eftersom tilläggs-
ansvaret endast skulle gälla risker som bolaget och dess delägare har haft
möjlighet att förutse.44

Hansman och Kraakman sätter ingen övre gräns för ersättningsbeloppet.
Till de allmänna principerna i skadeståndslagstiftningen hör att beloppet av

43 Det är kanske därför som förslaget har kritiserats såsom stridande mot likställdhets-
principen.
44 I ovan nämnda undersökning i Förenta Staterna lyckades man inte finna ett enda
fall i vilket tilläggsansvar hade uppstått i förhållande till ägarandelarna i ett noterat
bolag. I den amerikanska rättslitteraturen har man ansett att rättspraxis ger uttryck
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en utdömd ersättning kan jämkas bl.a. med hänsyn till skadevållarens per-
sonliga förhållanden. Om delägarnas tilläggsansvar begränsas till en viss
andel, skulle jämkning av det totala skadeståndsbeloppet sannolikt inte bli
aktuellt lika ofta i noterade bolag som i enskilda bolag. Detta beror på att en
enskild delägares ansvarsbelopp i ett noterat bolag i allmänhet vore av min-
dre betydelse med hänsyn till delägares totala förmögenhet samt att en delä-
gare i ett noterat bolag å andra sidan kan ha haft möjlighet att skydda sig
också mot skadeståndsrisken genom att t.ex. sprida sina placeringar på bo-
lag som är verksamma i olika branscher.

Det har också föreslagits att skadeståndsskyldigheten skall begränsas så
att den högst motsvarar delägarens kapitalplacering flerdubblad på ett i för-
väg bestämt sätt. Förslaget är problematiskt för det första därför att aktie-
kapitalet inte i och för sig behöver stå i någon bestämd proportion till verk-
samhetens omfattning eller risker. Vill man bestämma vissa ansvars-
koefficienter, blir man dessutom tvungen att än en gång ta ställning till
problemen med att definiera vilket eget kapital som är tillräckligt i förhål-
lande till verksamhetens art, omfattning och risker.

Stadganden om ett sekundärt skadeståndsansvar för delägarna i ett aktie-
bolag förutsätter också att man tar ställning till vilka delägare ansvaret skall
gälla, alltså hur den ansvariga gruppen skall definieras. Det har föreslagits
att tidpunkten när skadan uppstod skall vara avgörande, eller alternativt
tidpunkten när skadeståndsyrkandet framfördes till bolaget eller domstolen
avgjorde frågan om skadeståndsskyldighet. Tidpunkten är av betydelse så-
väl för den skadelidande som för delägarna samt med hänsyn till aktiernas
omsättning även för likviditeten på aktiemarknaden. När en ansvarsreglering
planeras borde man också ta hänsyn till möjligheterna att förverkliga an-
svaret - i sista hand kan det nämligen gå så att utländska placerare som är
oåtkomliga för våra verkställighetsåtgärder specialiserar sig på aktier i bo-
lag som bedriver allmänfarlig verksamhet eller verksamhet där skade-
ståndsskyldighet annars lätt uppstår.45

för uppfattningen att argumenten om spridning av placeringar och en fungerande
sekundärmarknad tillmäts en mycket mindre betydelse i enskilda fåmansbolag
(closely held companies) än i bolag som noteras. Å andra sidan konstateras det i
litteraturen att avsaknaden av rättsfall som gäller delägare i noterade bolag också
kan bero på andra omständigheter.
45 Placerare i företagets hemland kan i sin tur utan att själva riskera ett ökat skade-
ståndsansvar placera kapital i riskföretaget genom att t.ex. på den utländska deriva-
tivmarknaden köpa optionsrätter till bolagets aktier.


