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1 Inledning 

1.1 Ämnesval 

Värdeöverföringar är ett ämne vilket inte kan påstås vara sparsamt behandlat i varken 

praxis eller doktrin. Emellertid fortsätter frågor som inte har besvarats i praxis eller 

doktrin att uppstå. Värdeöverföringar behandlades senast av HD i fallet NJA 2014 s. 

604. I NJA 2014 s. 604 hade HD att ta ställning till om en så kallad tredjemanspant 

ställd av ett kommanditbolag kunde förklaras ogiltig enligt 2 kap. 18 § HBL på grund 

av att pantsättningen inkräktade på andelsägande aktiebolags egna bundna kapital. 

Rättsfallet bildar utgångspunkten för denna uppsats som kommer att behandla 

angripligheten av borgenärs- och aktieägarskadliga dispositioner genom handels- eller 

kommanditbolag.
1
 

Skälet till att detta ämne valts är att frågor om hur borgenärs- och aktieägarskadliga 

dispositioner genom handelsbolag ska hanteras i princip inte har behandlats i praxis 

eller doktrin. Att ämnet är sparsamt behandlat kan tyda på att det inte är ett praktiskt 

relevant problem. Dock så framgår av nyss nämnda fall att denna typ av frågor 

uppkommer i det praktiska rättslivet. Vidare är upplägg med handels- eller 

kommanditbolag inte ovanligt vid transaktioner. Om denna typ av dispositioner faller 

utanför det aktieägar- och borgenärsskydd som ABL erbjuder finns anledning att ställa 

frågan om regelverket bör förändras, det vill säga om dessa två skyddsgrupper behöver 

ett bättre skydd, eller om den rådande ordningen är bra med tanke på de intressen som 

kan tänkas tala emot ett utökat skydd, exempelvis omsättningsintresset. 

 

                                                      
1
 I framställningen används genomgående handelsbolag och delägare i handelsbolag. Om inget annat 

anges gäller det som sägs också kommanditbolag och delägare i kommanditbolag. 
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1.2 Syfte, metod och material 

I rättsvetenskapliga framställningar brukar en distinktion göras mellan de lege lata och 

de lege ferenda. Om denna distinktion är lämplig har under senare tid ifrågasatts.
2
  

Kritiken består i att distinktionen svarar mot en vetenskapssyn som anser det möjligt att 

upprätthålla distinktionen mellan beskrivning och värdering men att det skett en 

förskjutning mot en kunskapssyn som baseras på att kunskap är kontextuell och socialt 

konstruerad.
3
  Mot denna bakgrund har termen de lege interpretata lanserats vilket 

uttryck skulle innebära ett överbryggande av de lege lata och de lege ferenda samt 

signalera ”en förståelse av rätten som en tolkning av en process, där föreställningar om 

vad rätten är uttrycks, kommuniceras och praktiseras i ett konkret sammanhang som 

kan vara verkligt eller fiktivt”.
4
  

Oavsett hur det förhåller sig med att en förskjutning av kunskapssyn må ha skett måste 

en distinktion upprätthållas mellan vad som utgör gällande rätt och inte. Hur gällande 

rätt fastställs är dock en tolkningsfråga vilkens svar beror av frågeställarens metod 

varför uttrycket de lege interpretata kanske bättre än uttrycket de lege lata beskriver 

vad som försiggår i de avsnitt av framställningar som söker fastställa gällande rätt. Av 

detta skäl vill jag beskriva syftet med uppsatsen som att ge en tolkning av vad som kan 

anses utgöra gällande rätt beträffande borgenärs- och aktieägarskadliga dispositioner 

genom dispositioner i handelsbolag och om vad som konstateras vara gällande rätt kan 

anses vara en god ordning.  

Metoden för att fastställa gällande rätt är objektiv teleologisk vilket innebär att de 

ändamål som ligger till grund för den regel som analyseras verkar bestämmande för hur 

denna ska förstås. Detta innebär, som kommer framgå, att det ofta behöver göras en 

avvägning mellan flera ändamål då förverkligandet av ett ändamål ofta måste ske på 

bekostnad av ett annat. Hur långt en ändamålstolkning kan drivas begränsas främst av 

den analyserade regelns ordalydelse men även av dess plats i regelverket. Detta innebär 

                                                      
2
 Se Eva-Maria Svensson, ”De lege interpretata - om behovet av metodologisk reflektion”, JP 2014 s. 211. 

3
 A.a. s. 225 – 226. 

4
 A.a. s. 225. 



 

 

8 

 

att den lösning som bäst förverkligar regelns ändamål eller ger en väl avvägd balans 

mellan kolliderande ändamål samt är förenlig med regelns ordalydelse och är 

systematiskt förenlig med övriga delar av det undersökta rättsområdet kommer att 

förespråkas.  Det material som används är lagtext, praxis, förarbeten och litteratur.
5
 

 

1.3 Disposition 

Arbetet består av fem kapitel varav detta första kapitel som framgått tjänar som en 

inledning. I det andra kapitlet analyseras relevanta regler i ABL och HBL. I det tredje 

kapitlet behandlas borgenärsskadliga dispositioner genom handelsbolag. I det fjärde 

kapitlet behandlas aktieägarskadliga dispositioner genom handelsbolag. Till sist i femte 

kapitlet summeras de slutsatser som dragits och kommentarer ges på om det är önskvärt 

att rättsläget förändras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5
 Jfr Carl Svernlöv, Ansvarsfrihet – Dechargeinstitutet i svensk aktiebolagsrätt, 1:a upplagan 2007, s. 30. 
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2 Analys av relevanta lagrum i ABL och HBL 

2.1 Allmänt om kapitalskyddet i ABL 

En central egenskap för verksamhet bedriven i aktiebolagsform är att bolagets ägare 

som utgångspunkt inte har något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser, 1 

kap. 3 § ABL.
6
 Således har bolagets borgenärer att hålla sig till bolagets förmögenhet 

för att få betalt för sina fordringar. Det är detta förhållande som ligger till grund för att 

det ansetts motiverat att uppställa regler för inbetalning av ett lägsta aktiekapital som 

sedan ska motsvaras av tillgångar i någon form under bolagets hela existens.
7
 Det i 

bolagsordningen angivna och sedermera inbetalda aktiekapitalet ska skyddas.
8
 

Regler för hur aktiekapitalet skyddas ges i 17 kap. ABL. Reglerna talar om 

värdeöverföringar från bolaget och anger under vilka omständigheter en 

värdeöverföring föreligger, vilka former en värdeöverföring kan ta, när en 

värdeöverföring får ske samt under vilka omständigheter en mottagare eller person som 

medverkat till en värdeöverföring kan åläggas att återbära vad som överförts. Syftet 

med reglerna är primärt att skydda bolagets borgenärer.
9
 I doktrinen har dock framförts 

att reglerna även skyddar bolagets minoritetsaktieägare genom att beslutet om en 

värdeöverföring ska ha viss form.
10

 

                                                      
6
 Att detta gäller endast som utgångspunkt beror på att personligt betalningsansvar kan aktualiseras i ett 

flertal situationer, exempelvis vid försummelse att följa reglerna i 25 kap. ABL om likvidation vid 

kapitalbrist eller om omständigheter för ansvarsgenombrott föreligger. För exempel på det senare se från 

senare tid NJA 2014 s. 877 som gällde ansvar för ägare av ett s.k. processbolag. Se även hovrättens 

resonemang i NJA 1982 s. 244. 
7
 Frågan huruvida ordningen med ett visst lägsta aktiekapital är ändamålsenlig eller inte diskuteras inte i 

denna uppsats. 
8
 Utöver att täckning ska finnas för bolagets bundna eget kapital krävs även, om värdeöverföring ska 

företas, att den s.k. försiktighetsregeln inte träds för när, denna behandlas nedan i avsnitt 2.3.2. 
9
  prop. 1975:103 s. 475. 

10
  Stefan Lindskog, Aktiebolagslagen. 12:e och 13:e kapitlet, Kapitalskydd och likvidation, 2:a upplagan 

1995, (cit. Lindskog (1995)) s. 11 ff. 
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I det följande ska reglerna i 17 kap. ABL undersökas i syfte att avgöra om borgenärs- 

och aktieägarskadliga skadliga dispositioner
11

 vidtagna genom handelsbolag är 

angripliga.  

 

2.2 Värdeöverföring - definition 

Bestämmelsen i 17 kap. 1 § ABL anger fyra olika sorters rättshandlingar som är att 

kategorisera som värdeöverföringar.
12

 Här ska särskilt bestämmelsens fjärde punkt, 

”annan affärshändelse som medför att bolagets förmögenhet minskar och inte har rent 

affärsmässig karaktär för bolaget”, behandlas. Detta eftersom en disposition i ett 

handelsbolag knappast kan vara att betrakta som en vinstutdelning, förvärv av egna 

aktier är klart reglerat i 19 kap. ABL
13

 samt att en disposition i ett handelsbolag inte kan 

vara att betrakta som en minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning 

till aktieägarna. 

Enligt 17 kap. 1 § p. 4 ABL är en värdeöverföring för handen om tre kumulativa 

rekvisit är uppfyllda. Det ska vara fråga om 

1. en affärshändelse, 

2. som medför en förmögenhetsminskning och 

                                                      
11

 Anledningen till att den något klumpiga termen ”borgenärsskadliga dispositioner” används är att det 

skulle föregripa undersökningens syfte att kalla dispositionerna värdeöverföringar – frågan är ju om 

”borgenärsskadliga dispositioner” kan tänkas utgöra just värdeöverföringar. 
12

 Nerep och Samuelsson, Aktiebolagslag (2005:551) 17 kap. 1 §, Lexino 2013-02-01 
13

 Det ska här noteras att det i doktrinen angetts att med dotterföretag i 19 kap. 7 § ABL avses svenska 

aktiebolag, Nerep och Samuelsson, Aktiebolagslag (2005:551) 19 kap. 7 §, Lexino 2014-05-01. Av detta 

skulle följa att ett handelsbolag är oförhindrat att förvärva aktier i andelsägande aktiebolag. Ståndpunkten 

synes vila på att ett förarbetsuttalande (prop. 1999/2000:34 s. 113) anger att speciallagstiftning äger 

företräde framför ABL och HBL inte innehåller något förbud mot förvärv av aktier i andelsägande 

aktiebolag. Enligt min mening måste dotterföretag ha den innebörd som framgår av 1 kap. 11 § ABL. 

Dotterföretag enligt denna bestämmelse är juridiska personer över vilka moderföretaget utövar ett 

bestämmande inflytande över på något i bestämmelsen angivet sätt. Dotterföretag behöver således inte 

vara svenska aktiebolag (så även Anderson m.fl., Aktiebolagslagen – en kommentar, (1 januari 2014, 

Zeteo) kommentaren till 1 kap. 11 § under p. 9 ” Dotterföretagets juridiska form och nationalitet”). 

Vidare är det ur borgenärssynpunkt lika betänkligt att ett aktiebolag förvärvar sina egna aktier genom ett 

handelsbolag som genom ett aktiebolag. Således får 19 kap. 7 § ABL anses omfatta även handelsbolags 

förvärv av aktier i andelsägande aktiebolag om det andelsägande aktiebolaget utövar ett bestämmande 

inflytande över på sätt som anges i 1 kap. 11 § ABL. Denna läsning är i linje med bestämmelsens syfte. 



 

 

11 

 

3. förmögenhetsminskningen ska inte ha rent affärsmässig karaktär för 

bolaget. 

I det följande ska dessa rekvisit behandlas. 

 

2.2.1 Affärshändelse 

I förarbetena till bestämmelsen uttalas att ”med affärshändelse ska förstås alla 

förändringar i storleken och sammansättningen av bolagets förmögenhet som beror på 

företagets ekonomiska relationer med omvärlden, såsom in- och utbetalningar, 

uppkomsten av fordringar eller skulder samt egna tillskott och uttag ur verksamheten av 

pengar, varor eller annat (jfr 1 kap. 2 § st. 1 p. 7 [BFL])”.
14

 Det citerade 

förarbetsuttalandet antyder att affärshändelsebegreppet ska förstås på det sätt begreppet 

förstås i redovisningsrättslig lagstiftning och då framförallt BFL. Denna tolkning har 

emellertid ifrågasatts i doktrinen. Jan Andersson menar att hänvisningen saknar 

substans med hänvisning till ett uttalande i nyss citerade proposition som direkt följer 

det ovan återgivna citatet av vilket framgår att vilka effekter en transaktion har på 

bolagets redovisning inte är av avgörande betydelse.
15

 Som Bert Lehrberg påpekar och 

som jag instämmer i tar dock det uttalandet sikte på frågan om affärshändelsen inneburit 

en förmögenhetsminskning.
16

 Hur ska då begreppet affärshändelse avgränsas? 

Ett alternativ är att i enlighet med det ovan citerade förarbetsuttalandet begränsa 

begreppets innebörd till sådana händelser som anges i 1 kap. 2 § st. 1 p. 7 BFL. 

Lehrberg ställer sig tveksam till en sådan tolkning då ”[inte]alla ändringar i ett 

aktiebolags rättigheter och skyldigheter genom vilka bolaget kan frånhändas värden är 

[…] av sådan karaktär att de kan och behöver bokföras”.
17

 Denna ståndpunkt synes ha 

                                                      
14

 prop. 2004/05:85 s. 747. 
15

 Jan Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag: en lärobok, 6:e upplagan 2010 (cit. Andersson (2010)), s. 

93. Uttalandet Andersson, som det får förstås, hänvisar till är detta: ”Huruvida transaktionen medför en 

förmögenhetsminskning får avgöras enligt allmänna principer. Vilka effekter den får på bolagets 

redovisning har alltså ingen avgörande betydelse”, prop. 2004/05:85 s. 747. 
16

 SvJT 2012 s. 537 på s. 543. Jfr den s.k. Nettodomen NJA 1995 s. 742. 
17

 a.a. s. 543. 



 

 

12 

 

stöd i förarbetena till 1976 års BFL till vilka förarbetena till BFL hänvisar. I dessa anges 

att ”i själva begreppet [affärshändelse] ligger, som utredningen också framhållit, bl.a. 

en begränsning till händelser som omedelbart påverkar rörelsens resultat och 

ställning”.
18

 Lehrberg förespråkar en tolkning av begreppet affärshändelse som är i 

överensstämmelse med begreppet ”rättshandling”. Detta innebär, förmodligen
19

, att 

flera företeelser faller inom ramen för 17 kap. 1 § p. 4 ABL än vad som hade varit fallet 

om affärshändelsebegreppet bestämts med ledning av 1 kap. 2 § st. 1 p. 7 BFL.  

För egen del är jag benägen att instämma med Lehrberg såtillvida att begreppet 

affärshändelse inte strängt bör anknytas till redovisningsrättslig lagstiftning och då 

framförallt BFL, detta av ett antal skäl. För det första kan det tänkas att det sker 

förändringar av det redovisningsrättsliga regelverket som inte nödvändigtvis bör 

påverka hur 17 kap. 1 § p. 4 ABL ska förstås. För det andra bör det vara affärshändelsen 

och dess rättsverkningar som styr redovisningen och inte tvärtom.
20

 I praxis synes heller 

inte hur affärshändelsen redovisats ha tillmätts betydelse.
21

 För det tredje är 

förarbetsstödet för att den redovisningsrättsliga regleringen ska vara vägledande för hur 

begreppet affärshändelse ska förstås svagt. Förarbetena hänvisar inte till BFL utan 

anger endast BFL som en jämförelse. Om lagstiftarens syfte varit att begreppet 

affärshändelse skulle knytas strängt till 1 kap. 2 § st. 1 p. 7 BFL får det antas att 

skarpare ordalag hade använts. För det fjärde, och vilket är viktigast, bör syftet med 

värdeöverföringsreglerna verka bestämmande för hur begreppet affärshändelse ska 

tolkas. Syftet är att skydda bolagets borgenärer vilket talar för att begreppet bör ges en 

så bred tolkning som möjligt. Mot en sådan tolkning talar möjligen intresset av säkerhet 

i omsättningen. Detta intresse beaktas dock genom kravet på god tro för att mottagaren 

inte ska bli återbäringsskyldig i enlighet med 17 kap. 6 § ABL; det saknas anledning att 

                                                      
18

 prop. 1998/99:130 s 374 med hänvisning till prop. 1975:104 s 156. 
19

 ”Förmodligen” eftersom begreppet ”rättshandling” inte är klart definierat. Under alla omständigheter, 

och som Lehrberg påpekar, omfattar rättshandlingsbegreppet underlåtenheter vilket inte 

affärshändelsebegreppet enligt 1 kap. 2 § st. 1 p. 7 BFL gör. 
20

 Lindskog (1995) s. 41. 
21

 Se exempelvis NJA 1980 s. 311 där det var fråga om en vederlagsfri tredjemanspant som inte 

redovisats så att den belastade det egna kapitalet, detta antogs inte påverka giltigheten av 

värdeöverföringen.  
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skydda en ondtroende värdeöverföringsmottagare mot återbäringskrav och därför bör 

inte intresset av säkerhet i omsättningen beaktas vid bestämmelsen av begreppet 

affärshändelses innebörd eftersom det då riskeras att en transaktion som inkräktar på 

aktiekapitalet alternativt är i konflikt med försiktighetsregeln tillåts komma en 

ondtroende mottagare tillgodo. 

Sammanfattningsvis bör begreppet affärshändelse ges en bred tolkning. 

 

2.2.2 Minskning av bolagets förmögenhet 

För att fråga ska vara om en värdeöverföring enligt 17 kap. 1 § p. 4 ABL krävs att 

bolagets förmögenhet minskar. I förarbetena uttalas att vad som är att betrakta som en 

förmögenhetsminskning får avgöras enligt ”allmänna principer”; vilka effekter 

affärshändelsen får på bolagets redovisning är inte av avgörande betydelse.
22

 Uttalandet 

är vagt givet att vilka ”allmänna principer” som ska tillämpas inte nämns. Ledning får 

därför sökas i praxis och doktrin. 

I doktrinen företräds uppfattningen att bolagets respektive mottagarens prestation ska 

värderas med utgångspunkt i prestationernas marknadsvärde.
23

 Detta innebär en 

bedömning i två steg. Först bestäms parternas respektive prestations marknadsvärde. 

Sedan jämförs dessa värden och om denna jämförelse visar på en diskrepans till 

bolagets nackdel föreligger en förmögenhetsminskning. 

Det ska i detta sammanhang understrykas att det just är marknadsvärdet som är 

avgörande. Vid bedömningen enligt 17 kap. 1 § p. 4 ABL kan inte redovisade värden 

användas, dessa har enbart betydelse vid prövningen enligt 17 kap. 3 § ABL varom 

mera nedan.
24

 

 

                                                      
22

 prop. 2004/05:85 s. 747. 
23

 Andersson (2010) s. 94.  
24

 Se NJA 1995 s. 742. 
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2.2.3 Inte rent affärsmässig karaktär för bolaget 

Om det konstateras att en affärshändelse föreligger och att denna medför att bolagets 

förmögenhet minskar måste det avgöras om affärshändelsen inte har rent affärsmässig 

karaktär för bolaget. 

Av förarbetena framgår att bedömningen av om en affärshändelse ska anses ha 

affärsmässig karaktär får avgöras främst med hänsyn till utåt iakttagbara 

omständigheter.
25

 Således ska främst en objektiv bedömning göras.
26

 Av objektiva 

omständigheter anges för det första att av särskild betydelse är skillnaden i värde mellan 

parternas prestationer (värdediskrepansen).
27

 Dock så anges att det förhållandet att 

affärshändelsen är oförmånlig för bolaget och förmånlig för mottagaren inte i sig 

medför att det rör sig om en värdeöverföring. För det andra är av stor betydelse om 

affärshändelsen är förenlig med den verksamhet som bolaget normalt bedriver.
28

 Vid 

denna bedömning har affärshändelsens rättsliga form och mottagarens relation till 

bolaget betydelse. 

Att subjektiva omständigheter skulle kunna tillmätas betydelse framgår i förarbetena av 

att när fråga är om en transaktion mellan en aktieägare i ett fåmansbolag redan en liten 

värdediskrepans kan vara att betrakta som en värdeöverföring ”eftersom det i den 

situationen typiskt sett finns anledning att anta att syftet med transaktionen är att gynna 

ägaren” (min understrykning).
29

 

Som framgår ska enligt förarbetena bedömningen av om en affärshändelse har 

affärsmässig karaktär göras främst med hänsyn till objektiva kriterier 

(värdediskrepansens storlek, den relevanta affärshändelsens rättsliga form och 

                                                      
25

 prop. 2004/05:85 s. 748.  Gränsdragning mellan affärsmässig och icke affärsmässig karaktär diskuteras 

även på s. 371 – 372 i propositionen, uttalanden som görs där motsvarar de som här citeras. På s. 371 

sammanblandas dock frågan om vad som i objektivt hänseende krävs beträffande diskrepansen mellan 

bolagets och motpartens prestation med frågan om hur gränsen mellan affärsmässighet respektive icke-

affärsmässighet ska dras, se Andersson (2010)  s. 85. 
26

 Objektiv i bemärkelsen att några slutsatser kring värdeöverförande bolags syfte med transaktionen inte 

behöver dras. 
27

 prop. 2004/05:85 s. 748. 
28

 a. prop. s. 748. 
29

 a. prop. s. 748. 
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mottagarens relation till bolaget). Men även subjektiva kriterier får betydelse (finns 

anledning anta att syftet med transaktionen är att gynna ägaren).
30

  Vilka kriterier som 

ska bli avgörande har överlämnats till rättstillämpningen.
31

 

I praxis saknas stöd från HD för att visst eller vissa kriterier ska tillmätas avgörande 

betydelse. I mål som inte avdömts enligt nuvarande ABL synes HD enbart ha 

konstaterat att det objektivt sett förelegat en värdediskrepans mellan parternas 

prestationer och sedan nått slutsatsen att det rört sig om vad som i nuvarande ABL är en 

värdeöverföring.
32

 Praxis från HD där 17 kap. 1 § p. 4 ABL tillämpats saknas. Nedan 

följer en redogörelse för hovrättspraxis där 17 kap. 1 § p. 4 ABL tillämpats i syfte att nå 

en slutsats om vilka kriterier som är avgörande för bedömningen av en affärshändelses 

är affärmässighet. 

Svea Hovrätts dom 2012-03-12 i mål T 3684-11: I målet hade ett bolags 

fastighetsbestånd avyttrats vilket i praktiken innebar en avyttring av affärsrörelsen. 

Tingsrätten, vilkens domslut i denna del fastställdes av hovrätten, uttalade att avgörande 

vikt ska fästas vid värdediskrepansen och affärshändelsens förenlighet med den 

verksamhet bolaget bedriver. Av tingsrättens domskäl framgår även att 

värdedisrepansens betydelse för bedömningen av affärsmässighet beror av mottagarens 

insikt om bolagets verksamhet. Om, som i fallet, motparten har god insikt i 

verksamheten talar redan en liten värdediskrepans för att affärshändelsen inte är 

affärsmässig och vice versa.
33

 

Svea Hovrätts dom 2012-09-26 i mål T 7739-11: I målet hade det bolag som förde 

återbäringstalan gjort förskottsbetalningar till en underleverantör vilken hamnat i 

ekonomiska svårigheter. De medel som var avsedda som förskottsbetalning utbetalades 

till ett annat bolag än leverantören vilket bolag sedan använde medlen för att förvärva 

                                                      
30

 Se även a. prop. s. 372 där det uttalas att ett avtal ingånget i god tro inte bör anses som en 

värdeöverföring. 
31

 a. prop. s. 372. 
32

 Se härvidlag NJA 1951 s. 6 I och II, NJA 1966 s. 475, NJA 1976 s. 18, NJA 1980 s. 311 och NJA 1990 

s. 343.  
33

 Jfr det ovan citerade uttalande från prop. 2004/05:85 angående att om mottagaren är aktieägare redan 

en liten värdediskrepans talar för att transaktionen inte är att betrakta som affärsmässig. 
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aktier i underleverantören. Det bolag som först mottog medlen var vid tillfället 

betalningsdugligt. 

Hovrätten konstaterar att affärshändelsen inte inneburit en förmögenhetsminskning, 

eftersom den första mottagaren vid tillfället var betalningsduglig, vilket i och för sig 

hade varit tillräckligt. Det uttalas dock även att affärhändelsen, förskottsbetalning till 

underleverantör för att säkerställa fortsätta leveranser, var förenlig med bolagets 

verksamhet.
34

 

Svea Hovrätt dom 2012-12-07 i mål T 1325-12: I målet hade tre utbetalningar om 

tillhopa 13 250 000 kr skett. Utbetalningarna verkställdes och mottogs av samma 

person. Hovrätten konstaterade att det med hänsyn till beloppets storlek och avsaknaden 

av en jämförbar motprestation inte varit fråga om en löneutbetalning varför 

affärshändelsen inte haft affärsmässig karaktär. 

Hovrätten för Västra Sverige dom 2013-03-15 i mål T 4805-11: Målet gällde ett 

inkråmsförvärv där det kunde konstateras att bolaget tillförts värden motsvarande 

250 000 kr men övertagit skulder motsvarande 4 000 000 kr. Bolaget tillförsäkrades 

dock att en viss person skulle utföra tandläkartjänster i bolagets verksamhet till under 

marknadsmässig ersättning. Hovrätten fann att redan diskrepansen mellan 

prestationerna talade för att affärshändelsen inte var affärsmässig. Vidare konstaterades 

att utfästelsen om utförande av tandläkartjänster inte förändrade bedömningen då 

personen i frågas duglighet som tandläkare starkt kunde ifrågasättas. 

Sammanfattningsvis ansågs inte affärshändelsen ha haft affärsmässig karaktär. 

Som framgår har i samtliga fall värdediskrepansen givits avgörande vikt, ett fall ger 

även stöd för att motpartens insikt i verksamheten verkar styrande för i vilken 

utsträckning värdediskrepansen kommer att bli utslagsgivande. Att tillmäta motpartens 

insikter vinner även stöd i doktrinen.
35

 Vidare har affärshändelsens förenlighet med 

                                                      
34

 Jfr Nerep och Samuelsson, Aktiebolagslag (2005:551) 17 kap. 1 §, Lexino 2013-02-01 under p. 3.8 

”Annan affärshändelse – avsaknad av rent affärsmässig karaktär”. Exemplet Nerep och Samuelsson ger 

liknar fallet. 
35

 Andersson (2010) s. 89. 
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bolagets verksamhet verkat utslagsgivande. Jag har inte kunnat finna något fall där 

bolagets avsikt (det subjektiva kriterie som omnämns i förarbetena till ABL) tillmätts 

betydelse. 

Sammanfattningsvis synes rättsläget vara sådant att det vid bedömningen av om en 

affärhändelse har affärsmässig karaktär för bolaget kommer att bestämmas utifrån 

värdediskrepansen (utifrån en marknadsvärdesberäkning av parternas respektive 

prestationer) med beaktande av motpartens insikter samt affärshändelsens förenlighet 

med verksamheten. Det rör sig således endast om objektiva kriterier i bemärkelsen att 

inga objektivt fastställbara kriterier ska tas till intäkt för att fastställa en avsikt. 

 

2.3 Tillåten värdeöverföring? 

Om det kan konstateras att en värdeöverföring förekommit är nästa fråga att bedöma om 

denna varit tillåten. Denna bedömning sker enligt 17 kap. 2 – 4 §§ ABL. 

 

2.3.1 Tillåtna former 

I 17 kap. 2 § ABL anges de former för värdeöverföring som enligt ABL är tillåtna. 

Bestämmelsen omnämner inte värdeöverföringar enligt 17 kap. 1 § p. 4 ABL varför 

dessa per definition är otillåtna. Emellertid anses de i lagen påbjudna formerna för 

värdeföringar vara uppställda till skydd för aktieägarna varför en värdeöverföring enligt 

17 kap. 1 § p. 4 ABL är tillåten om samtliga aktieägare samtycker till att en sådan 

värdeöverföring företas.
36

 Alltså är en värdeöverföring enligt 17 kap. 1 § p. 4 ABL till 

formen tillåten om samtliga aktieägare samtycker. 

 

                                                      
36

 prop. 2004/05:85 s. 749. 
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2.3.2 Beloppsspärren och försiktighetsregeln 

17 kap. 3 § ABL innehåller vad som brukar benämnas beloppsspärren
37

 respektive 

försiktighetsregeln. 

Beloppsspärren innebär att det efter att en värdeöverföring företagits måste finnas 

täckning för bolagets bundna egna kapital vilket utgörs av aktiekapital, 

uppskrivningsfond, reservfond och kapitalandelsfond, 5 kap. 14 § ÅRL. Bedömningen 

av om täckning finns ska grunda sig på den för bolaget senast fastställda 

balansräkningen med beaktande av ändringar i bundet eget kapital som skett efter 

balansdagen. 

Vid bedömningen av om täckning för bundet eget kapital finns får den egendom som 

överförts åsättas sitt bokförda värde.
38

 Om prövningen mynnar ut i att täckning för 

bundet eget kapital saknas är värdeöverföringen otillåten, om den mynnar ut i att 

täckning finns ska värdeöverföringen prövas mot försiktighetsregeln. 

Försiktighetsregeln innebär att en värdeöverföring endast får företas om den är 

försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer 

på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och 

ställning i övrigt. Om bolaget är ett moderbolag ska värdeöverföringen även vara 

försvarlig med hänsyn till samma krav men bedömt utifrån koncernen. Viktigt att notera 

är att vid bedömningen enligt försiktighetsregeln det är det överfördas marknadsvärde 

som ska läggas till grund för prövningen och inte egendomens bokförda värde.
39

 

 

2.3.3 Utdelning efter årsstämma 

Möjligheterna att företa utdelningar under perioden efter den årsstämma där 

resultaträkningen och balansräkningen för ett räkenskapsår har fastställts fram till nästa 

                                                      
37

 Möjligen är termen mindre adekvat då lagen inte anger något takbelopp utan kräver att täckning ska 

finnas för bundet eget kapital efter värdeöverföringen, se Carl Svernlöv, Aktiebolagslagen: en översikt, 

2014 (cit. Svernlöv (2014)) s. 131 not 10. Givet termens vedertagenhet används den i denna uppsats. 
38

 Se NJA 1995 s. 742 och prop. 2004/05:85 s. 378 – 380. 
39

 Se NJA 1995 s. 742 på s. 764. 
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årsstämma regleras i 17 kap. 4 § ABL. Innebörden av bestämmelsen är att sådan 

utdelning får ske med belopp som var utdelningsbart vid årsstämman som fastställde 

balansräkningen och resultaträkningen enligt 17 kap. 3 § ABL. Hänsyn ska dock tas till 

förändringar i det bundna egna kapitalet och det bör poängteras att omständigheter efter 

stämman kan medföra att bedömningen enligt försiktighetsregeln faller ut annorlunda. 

 

2.4 Återbäringsskyldighet och bristtäckningsansvar 

Om det konstateras att en värdeöverföring varit otillåten enligt 17 kap. 2 – 4 §§ ABL 

aktualiseras 17 kap. 6 – 7 §§ ABL vilka behandlar återbäringsskyldighet och 

bristtäckningsansvar. Bestämmelserna ska behandlas i det följande. 

 

2.4.1  Återbäringsskyldighet 

Återbäringsskyldighet av en värdeöverföring som faller under 17 kap. 1 § p. 4 ABL 

bedöms enligt 17 kap. 6 § st. 1 mom. 2 ABL vilken har följande lydelse: 

”Har en värdeöverföring enligt 1 § 4, som inte avser gåva enligt 5 §, skett i strid med 

detta kapitel, är mottagaren återbäringsskyldig om bolaget visar att han eller hon insåg 

eller bort inse att transaktionen innefattade en värdeöverföring från bolaget.”  

Som framgår aktualiseras återbäring för mottagaren om värdeöverföringen stred mot 17 

kap. 2 – 4 §§ ABL. Dessa bestämmelser har diskuterats i det förgående. I doktrinen har 

uppfattningen framförts att bestämmelsen även bör anses omfatta värdeöverföringar 

som överhuvudtaget strider mot ABL, och inte bara 17 kap. ABL, alternativt mot 

bolagsordningen.
40

 Uttalandet vinner stöd i förarbetena och överensstämmer även med 

vad som gällde enligt 1975 års ABL.
41

 Således är det antagligt att rättsläget är sådant att 

                                                      
40

 Andersson (2010) s. 205. 
41

 prop. 2004/05:85 s. 760. Förvisso hävdas den motsatta ståndpunkten på a. prop. s. 755 men detta 

uttalande bör förmodligen bortses ifrån, se Andersson (2010) s. 206 – 207. 
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17 kap. 6 § st. 1 mom. 2 ABL omfattar även värdeöverföringar som strider mot andra 

bestämmelser i ABL än de i 17 kap. ABL alternativt mot bolagsordningen. 

Som framgår av bestämmelsen åvilar bevisbördan bolaget som företagit 

värdeöverföringen. I förarbetena utvecklas inte närmare vad mottagaren ska vara i ond 

tro om.
42

 Eftersom lagtexten anger att mottagaren ska vara i ond tro om att 

transaktionen innebär en värdeöverföring är det klart att mottagaren i vart fall måste 

vara i ond tro om de omständigheter som kvalificeras som en värdeöverföring enligt 17 

kap. 1 § p. 4 ABL. Bedömningen av om dessa omständigheter föreligger utgör en 

sakfråga, likaså är frågan om ond tro om dessa omständigheter en sakfråga. 

Kvalificeringen av omständigheterna som varandes en värdeöverföring enligt 17 kap. 1 

§ p. 4 ABL är däremot en rättsfråga. Förmodligen är det tillräckligt att mottagaren varit 

i ond tro om de omständigheter som medför att 17 kap. 1 § p. 4 ABL blir tillämplig, 

mottagaren behöver inte ha dragit den slutsats som innebär att bestämmelsen blir 

tillämplig. En annan ordning kan antas underminera bestämmelsens effektivitet. Strikt 

talat behöver alltså inte mottagaren inse att det rör sig om en värdeöverföring. Det är 

vidare att notera att vid bedömningen enligt 17 kap. 6 § st. 1 mom. 2 ABL mottagaren 

inte behöver ha varit i ond tro om att värdeöverföringen var olovlig (dvs. stred mot 17 

kap. 3 – 4 §§ ABL).
43

 

Om det kan konstateras att mottagaren varit i ond tro om att transaktionen innebar en 

värdeöverföring är rättsföljden att mottagaren blir återbäringsskyldig. 

Återbäringsskyldigheten innebär att mottagaren ska ge åter till bolaget vad denne 

uppburit. I förarbetena till ABL behandlades kort om rättsföljden skulle vara 

återbäringsskyldighet eller värdeersättningsskyldighet.
44

 Som argument mot att införa 

en värdeersättningsskyldighet anfördes att vissa remissinstanser hade argumenterat att 

en sådan regel skulle medföra att bolagets separationsrätt i mottagarens konkurs skulle 

                                                      
42

 a. prop. s. 756. I författningskommentaren anges som exempel att ”[o]ndtrosregelns utformning 

innebär exempelvis att den som har förvärvat en bolaget tillhörig bil till underpris utan att ha insett eller 

bort inse att bilen såldes till underpris inte behöver återbära bilen”. 
43

 Andersson (2010) s. 229. 
44

 prop. 2004/05:85 s. 393. 
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gå förlorad. Med hänsyn till att rättsläget beträffande separationsrätt till vad som 

överförts i konkurs var osäkert tillmättes det argumentet mindre betydelse. De argument 

som blev avgörande var istället dels att vid pantsättning eller borgen det knappast var 

möjligt med någon annan rättsföljd än ogiltighet (med återbäring), dels att en 

värdeersättningsregel skulle medföra att snarlika fall skulle behöva behandlas olika samt 

dels att en ersättningsregel skulle avvika från vad som gällde i andra delar av 

associationsrätten nämligen ogiltighet med återbäringsskyldighet. Vidare anfördes att 

den gällande ordningen tycktes ha fungerat väl.
45

 

Som utgångspunkt enligt förarbetena gäller alltså att rättsföljden vid en otillåten 

värdeöverföring är ogiltighet förenad med återbäringsskyldighet. Denna regel 

modifieras dock i vissa fall. Vidare har förarbetesuttalanden heller inte hindrat att det i 

doktrinen fortfarande förekommer uppfattningen att rättsföljden enligt 17 kap. 6 § ABL 

enligt gällande rätt skulle vara en värdeersättningsskyldighet. Dessa frågor ska 

diskuteras i det följande. 

För det första kan det tänkas att rättsföljden modifieras om värdeöverföringen endast är 

partiellt ogiltig. För det fall det rör sig om generiskt bestämd egendom förhåller det sig 

så.
46

 Om exempelvis 100 000 kr delats ut och fritt eget kapital endast uppgår till 50 000 

kr har mottagaren att återbära 50 000 kr. Vidare är det klart att om vad som överförts av 

någon anledning inte längre finns i behåll återbäringsskyldigheten ersätts med en 

värdeersättningsskyldighet.
47

 

För det fall värdeöverföring bestått i en så kallad odelbar sakutdelning är rättsläget inte 

lika säkert. Flera lösningar är tänkbara. För det första kan det tänkas att mottagaren får 

behålla vad denne mottagit mot att denne betalar ett belopp svarande mot vad som 

olovligen överförts (alternativ 1). För det andra kan tänkas att mottagaren måste 

återbära vad denne mottagit men har rätt att av bolaget erhålla ett belopp som motsvarar 

vad som lovligen kan utdelas (alternativ 2). Dessa två alternativ kan vidare tänkas vara 

                                                      
45

 a. prop. s. 393. 
46

 Se a. prop. s. 756 och exempelvis NJA 1980 s. 311. 
47

 a. prop. s. 756. 
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valbara för endera parten. För det tredje kan tänkas att värdeöverföringen på grund av 

sin olovlighet helt ska frånkännas verkan och att mottagaren sålunda endast har att 

återbära vad denne uppburit (alternativ 3).
48

 

I förarbetena till ABL uppmärksammas problemet med odelbara sakutdelningar men 

något ställningstagande till hur problemet ska lösas görs inte utan det yttras endast att 

”[e]tt sätt att lösa [problemen] är att mottagaren återlämnar egendomen mot 

erhållande av kompensation avseende den giltiga delen av värdeöverföringen (jfr 

Lindskog i SvJT 1992 s. 98, se dock Andersson, J, Kapitalskyddet i Aktiebolag, 4 uppl. 

s. 114)”.
49

 Om uttalandet skulle följas skulle det innebära att problemet löses i enlighet 

med alternativ två ovan.
50

 

Stefan Lindskog är av uppfattningen att återbäring ska ske av det utdelade sakvärdet 

men att det är tänkbart att mottagaren har rätt till ett belopp motsvarande utdelningsbart 

belopp.
51

 Detta är även Erik Nereps uppfattning.
52

 Andersson verkar
53

 mena att 

återbäringsskyldigheten enligt 17 kap. 6 § st. 1 ABL enligt gällande rätt kan tillämpas 

som en värdeersättningsregel. Som argument härför anförs för det första att syftet med 

bestämmelsen är att skydda ett visst värde i kronor räknat och inte viss bolagets 

egendom.
54

 För det andra menar han att en återbäringsskyldighet många gånger kan 

tänkas innebära transaktionskostander i form av transport och dylikt.
55

 För det tredje 

anförs att tvärtemot vad som anförs i förarbetena en återgångsregel medför att lika fall 

                                                      
48

 Jfr Lindskog (1995) s. 125. 
49

 a. prop. s. 756. 
50

 Se även prop. 1975:103 s. 486 där det sägs att ”[o]m bolaget betalar lön till anställd aktieägare och 

lönen överstiger rimligt belopp, kan aktieägaren också bli återbäringsskyldig med det överskjutande 

beloppet. Motsvarande gäller om aktieägare säljer vara till överpris till bolaget eller köper för underpris 

från bolaget” (min understrykning). 
51

 Lindskog (1995) s. 125. Se även på s. 140 där det sägs att mottagaren troligtvis inte har möjlighet att få 

behålla egendomen genom att göra en ”fyllnadsbetalning” (alternativ 1) efter det att värdeöverförande 

bolag begärt återbäring. 
52

 Erik Nerep, Aktiebolagsrättsliga studier: särskilt om kapitalskyddet 1994 (cit. Nerep (1994)) s. 400.  
53

 Se å ena sidan Andersson (2010) s. 209 där det sägs att ”[s]ammanfattningsvis gäller sannolikt de lege 

lata att aktieägaren måste återlämna vad han uppburit” men å andra sidan s. 212 ”[m]in åsikt är således 

att återbäringsskyldigheten i 17:6 1 st ABL de lege lata kan tillämpas som en 

värdeersättningsskyldighet”. 
54

 Andersson (2010) s. 210. 
55

 a. a. s. 210 not 464. 
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måste behandlas olika vilket inte är fallet med om värdeersättning skulle vara 

rättsföljden. 

Enligt min mening har Anderssons argument fog för sig. Till vad han anför kan läggas 

att en värdeersättningsregel löser de problem som kan uppkomma vid 

värdeförändringar hos det utdelade. Antag att värdeöverföringen består i ett antal aktier 

vilka efter det att de utdelats har sjunkit i värde. En återbäring av aktierna medför i det 

fallet inte att kapitalbristen läks vilket en värdeersättning gör. Här infinner sig dock två 

frågor; för det första, bör värderisken för egendomen åvila mottagaren av den olovligt 

överförda egendomen och för det andra bör inte en eventuell värdestegring tillkomma 

bolaget? Vad angår den första frågan är att konstatera att om återbäring ska komma 

ifråga det förutsätts att mottagaren befann sig i ond tro, detta talar för att mottagaren bör 

stå risken för eventuella värdefluktuationer eftersom denne faktiskt varit medveten eller 

i vart fall borde varit medveten om att denne inte haft rätt till vad som utdelats. Vidare 

är detta i linje med att bedömningen av om en förmögenhetsminskning skett utgår ifrån 

tidpunkten då transaktionen blev bindande för det värdeöverförande bolaget.
56

 Vad 

beträffar den andra frågan bör framhållas att syftet med återbäringen, som framgått 

ovan, är att återställa ett specifikt värdeförhållande och inte ett rättsförhållande.
57

 Det 

förefaller märkligt att värdeöverförande bolag ska försättas i en bättre ekonomisk 

situation genom återvinning än vad som skulle varit fallet om någon värdeöverföring 

inte företagits. Detta eftersom, som framhållits ovan, återvinningsregelns syfte är att 

återställa den nackdel som uppkommit genom värdeöverföringen.  

Sammanfattningsvis är jag benägen att instämma med Anderssons uppfattning att 17 

kap. 6 § ABL bör kunna tillämpas som en värdeersättningsregel enligt gällande rätt. I 

tillägg till detta ska anföras att en valmöjlighet mellan värdeersättningsskyldighet och 

återbäring kan accepteras om det utdelades värde inte har förändrats, för det fall en 

                                                      
56

 Se även Nerep som anför att ”[det] förefaller uteslutet att återbäringsansvaret skall begränsas till ett 

återlämnande av egendomen i fråga, om egendomens värde minskat efter utbetalningstidpunkten; 

ansvaret bör således även omfatta värdeminskningen jfr Andersson s. 649 som i sak synes ha samma 

uppfattning”, Erik Nerep, Aktiebolagsrättslig analys: ett tvärsnitt av nyckelfrågor 2003 (cit. Nerep 

(2003)). 
57

 Jfr ang. återvinning i konkurs enligt 4 Kap. 5 § KonkL SvJT 2009 s. 644 på s. 647. 



 

 

24 

 

valmöjlighet generellt accepteras öppnas upp för spekulation. Under alla omständigheter 

kan värdeersättning komma ifråga om det är påkallat av omständigheterna i enlighet 

med vad som anförts i det förgående.  

 

2.4.2 Bristtäckningsansvar 

För det fall det vid återbäringsansvar enligt 17 kap. 6 § ABL uppkommer brist är det 

möjligt att de personer som har medverkat till beslutet om värdeöverföring, 

verkställandet av beslutet eller till upprättandet eller fastställandet av en oriktig 

balansräkning som har legat till grund för beslutet om värdeöverföring hålls ansvariga 

för bristen, 17 kap. 7 § st. 1 ABL. För ansvar förutsätts att de subjektiva rekvisit som 

framgår av 17 kap. 7 § st. 2 ABL är uppfyllda, bestämmelsen har följande lydelse: 

”För ansvar enligt första stycket förutsätts i fråga om styrelseledamot, verkställande 

direktör, revisor, lekmannarevisor och särskild granskare, uppsåt eller oaktsamhet, 

och, i fråga om aktieägare och annan, uppsåt eller grov oaktsamhet.” 

Vad beträffar det subjektiva rekvisitet vid värdeöverföringar enligt 17 kap. 1 § p. 4 ABL 

är det osäkert vad den påstått bristtäckningsansvarige måste vara i ond tro om; måste 

den onda tron avse att det rörde sig om en olovlig värdeöverföring eller är det tillräckligt 

att ond tro avseende att det rörde sig om en värdeöverföring förelegat? Ett systematiskt 

argument för att det skulle vara tillräckligt att ond tro om att det rört sig om en 

värdeöverföring är tillräckligt är att detta är tillräckligt för återbäring enligt 17 kap. 6 § 

mom. 2 ABL.
58

 Vidare talar ändamålsskäl för att ond tro om att det rört sig om en 

värdeöverföring är tillräckligt; den förstnämnda lösningen skulle nämligen i princip 

innebära att den påstått bristtäckningsansvarige skulle åtnjuta ett starkare godtrosskydd 

vid förtäckta värdeöverföringarn än vid öppna.
59

 Sammantaget är jag benägen att anse 

att ond tro avseende att det rörde sig om en värdeöverföring är tillräckligt för att 

bristtäckningsansvar ska aktualiseras. 

                                                      
58

 Se förgående avsnitt. 
59

 Jfr Andersson (2010) s. 231 och även Jan Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag: en studie av 

aktiebolagsrättsliga skyddsregler, 1995 (cit. Andersson (1995)) s. 726 – 729. 
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Bestämmelsen innebär att de i bestämmelsen upptagna personkategorierna har ett 

subsidiärt ansvar när fråga är om olovlig värdeöverföring.  För ansvar förutsätts endast 

att de objektiva rekvisiten i 17 kap. 6 § ABL är uppfyllda, det kan således tänkas att 

hela värdeöverföringen ska återbetalas av de bristtäckningsansvariga. Om flera personer 

är bristtäckningsansvariga svarar de solidariskt, 17 kap. 7 § st. 4 ABL. 

 

2.5 Lag om handelsbolag och enkla bolag 

HBL innehåller, till skillnad från ABL, inga regler om att bolaget måste ha visst lägsta 

kapital, någon begränsning av associationsmedlemmarnas ansvar i förhållande till tredje 

man finns inte heller såtillvida det inte rör sig om ett kommanditbolag.
60

  Således har ett 

handelsbolags borgenärer att hålla sig till associationsmedlemmarnas förmögenheter 

och deras ansvar är solidariskt om inte något annat följer av bolagsavtalet. 

De tillgångar som finns i ett handelsbolag utgör en förmögenhetsmassa i vilken 

bolagsmännen inte äger vissa specifika tillgångar, bolagsmännen äger istället en andel i 

förmögenhetsmassan. Värdet av denna andel kan tänkas minska eller öka allt beroende 

av utvecklingen i handelsbolaget. 

Det finns inget hinder mot att ett eller flera aktiebolag är bolagsmän i ett handelsbolag. 

Av detta följer att ett aktiebolags tillgångar kan öka eller minska på grund av 

dispositioner i handelsbolaget som påverkar värdet av aktiebolagets andel i 

handelsbolaget. Som utgångspunkt kan antas att påverkan på aktiebolagets 

förmögenhetsställning med anledning av andelsägandet är absolut.
61

 Således motsvaras 

en förmögenhetsförändring i handelsbolaget av en förändring i det andelsägande 

aktiebolagets förmögenhet som svarar mot andelen multiplicerad med 

förmögenhetsförändringen. Av detta följer att dispositioner vidtagna i handelsbolag är 

intressanta för andelsägande aktiebolags borgenärskollektiv. 

                                                      
60

 2 kap. 20 §, 3 kap. 8 § HBL. 
61

 Jfr Ny Juridik 4:14 s. 7 på s. 8. 
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Som framgått saknar HBL kapitalskyddsregler. Dock så kan transaktioner förklaras 

ogiltiga enligt 2 kap. 18 § HBL. Denna bestämmelse ska behandlas i det följande. 

 

2.6 Ogiltigförklaring av handelsbolags rättshandlingar 

Av 2 kap. 18 § HBL förstås att om en bolagsman överskrider sin befogenhet vid 

företagandet av en rättshandling är rättshandlingen inte gällande mot bolaget om 

motparten insåg eller borde ha insett att bolagsmannen överskred sin befogenhet. 

Bestämmelsens syfte är att skydda övriga bolagsmän mot skadliga dispositioner. 

 

2.6.1 Behörighet och befogenhet 

Som utgångspunkt gäller att bolagsmännen är behöriga att företräda bolaget, 2 kap. 17 § 

HBL. För att befogenhet ska föreligga krävs att den företagna rättshandlingen har stöd i 

ett bolagsbeslut. Företrädarrätten omfattar i normalfallet även förvaltningsrätt varför 

bolagsman har möjlighet till självbemyndigande.
62

  

Eftersom bolagsman i normalfallet har möjlighet till självbemyndigande följer att 

eventuell ogiltighet inte nödvändigtvis följer av att rättshandlingen inte kan föras 

tillbaka på ett bolagsbeslut. Dock kan ogiltighet följa om bolagsbeslutet är ett i 

medlemsskyddshänseende otillåtet bolagsbeslut.
63

  Detta följer av att 2 kap. 18 § HBL 

har ett medlemsskyddande syfte. Exempel på beslut som strider mot detta syfte är beslut 

som strider mot likabehandlingsprincipen alternativt är uppenbart främmande för 

bolagets syfte, in dubio vinst, eller verksamhetsföremål. Ett förbjudet beslut kan dock 

bli tillåtet om samtliga berörda bolagsmän samtycker till beslutet vilket följer av den 

associationsrättsliga samtyckesprincipen. Sådant samtycke kan dock av olika skäl 

konstateras vara overksamt och i sådant fall föreligger ogiltighet enligt 2 kap. 18 § HBL 

under förutsättning att medkontrahenten var i ond tro. 

                                                      
62

 Stefan Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag: en kommentar, 2:a upplagan 2010 (cit. 

Lindskog (2010)), se 2:18 – 3.3. 
63

 Ny Juridik 4:14 s. 7 på s. 13.  
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2.6.2 Ond tro 

Vad gäller ondtroskravet i 2 kap. 18 § HBL gäller som utgångspunkt en presumtion för 

att bolagsmannen har befogenhet att företa rättshandlingen.
64

 Denna presumtion är 

uppställd på grund av omsättningsintresset; medkontrahenten ska inte behöva utföra 

vidare kontroller av befogenheten än vad som är smidigt och praktiskt möjligt.
65

 Vad 

som är smidigt och praktiskt möjligt har i doktrinen angetts vara en kontroll av att 

bolagsmannen är registrerad firmatecknare.
66

 Befogenhetspresumtionen genombryts 

dock under vissa omständigheter vilket innebär att medkontrahenten i praktiken åläggs 

en (utökad) undersökningsplikt. Omständigheter som kan tänkas medföra att 

befogenhetspresumtionen genombryts är förhållanden som medkontrahenten insett eller 

borde ha insett så som rättshandlingens natur eller andra iakttagbara omständigheter.
67

 

Exempel på rättshandlingar som bör genombryta befogenhetspresumtionen är icke-

vinstsyftande dispositioner eftersom som sådana normalt strider mot bolagets syfte, det 

kan exempelvis röra sig om borgensåtaganden.  

Bevisbördan för de omständigheter som medför att ond tro förelegat åvilar bolaget. Som 

framgått ovan har i doktrinen antagits att det föreligger en befogenhetspresumtion. 

Kanske är det lämpligare att tala om att beviskravet för att ond tro förelegat är högre vid 

vissa rättshandlingar än andra.  Vad beträffar omständigheter som medför att ond tro 

inte ska anses ha förelegat har sagts att bevisbördan för dessa åvilar medkontrahenten så 

snart befogenhetspresumtionen brutits.
68

 Detta förefaller dock inte riktigt. Rättsfaktumet 

som nu är aktuellt är ond tro vilket, som framgått ovan, bolaget anses bära bevisbördan 

för. De omständigheter (förhållanden) som anförs av medkontrahenten för att visa att 

ond tro inte förelegat är inte bevis för att ett visst rättsfaktum förelegat.
69

  

Medkontrahenten kan således inte sägas bära en bevisbörda eftersom bevisbörda för 

                                                      
64

 Lindskog 2010, se 2:18 – 4.1.1. 
65

 a.a. 2:18 – 4.1.1. 
66

 a.a. 2:18 – 4.1.1. 
67

 a.a. 2:18 – 4.1.2. 
68

 a.a. 2:18 – 4.1.3. 
69

 Detta skulle möjligtvis vara fallet om medkontrahenten ansågs ha en undersökningsplikt. I sådana fall 

skulle fullgjord undersökningsplikt verka som ett rättsupphävande faktum. 
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bevisfaktum inte existerar. Det förefaller som att bevisbörda här har blandats ihop med 

falsk bevisbörda.  

Sammanfattningsvis torde rättsläget vara sådant att det åvilar bolaget att visa att 

medkontrahenten befunnit sig i ond tro men att beroende på rättshandlingens karaktär 

beviskravet kan vara lägre eller högre. 

  

2.7 Förhållandet mellan ABL och HBL 

Givet att aktiebolag kan vara bolagsmän i handelsbolag blir det intressant att ställa 

frågan hur de aktiebolagsrättsliga reglerna kan tänkas påverka de handelsbolagsrättsliga 

reglerna och tvärtom. Som framgått inledningsvis är det detta som är temat för 

uppsatsen. I detta avsnitt ska inga konklusioner göras utan förhållandet ska endast 

skisseras. 

Det kan tänkas att ABL och HBL utgör rättsområden mellan vilka det löper vattentäta 

skott; svaret på hur en regel i HBL ska tillämpas påverkas inte av hur tillämpningen kan 

vara att bedöma enligt ABL och vice versa. Förhållandet kan också tänkas vara det 

omvända; svaret på hur en regel i HBL ska tillämpas påverkas av hur tillämpningen kan 

vara att bedöma enligt ABL och regleringen i ABL blir således ett argument för den ena 

eller den andra lösningen. 

Tänkbart är även en mellanlösning; Svaret på hur en regel i HBL ska tillämpas påverkas 

av hur tillämpningen kan vara att bedöma enligt ABL i den utsträckning beaktandet av 

regeln i ABL är förenlig med ändamålet bakom regeln i HBL och vice versa. 

Att reglerna från ett annat rättsområde kan tänkas influera lösningen av en fråga inom 

ett annat ska exemplifieras med ett fall från senare tid, NJA 2014 s. 877. Målet gällde 

s.k. ansvarsgenombrott. I korthet var omständigheterna sådana att kärandebolaget 

förvärvat tvisteföremålet från konkursbon. Kärandebolaget bedrev ingen annan 

verksamhet än den i målet aktuella processen och försågs inte med mer kapital än att det 

kontinuerligt kunde betala sina ombudskostnader.  
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Processen förlorades av kärandebolaget vilket ålades att betala motpartens 

rättegångskostnader om drygt 3 miljoner kronor, efter detta försattes bolaget i konkurs 

och någon täckning för borgenärskostnader mer än det initiala aktiekapitalet om 

100 000 kr fanns inte. 

Frågan i HD var om kärandebolagets ägare kunde åläggas att betala motpartens 

rättegångskostnader. HD redogjorde inledningsvis för när ett personligt 

betalningsansvar för aktieägare kan tänkas komma ifråga.
70

 Härvidlag yttrades att i vissa 

situationer ”förpliktelser enligt ett avtal under vissa förutsättningar [kan] göras 

gällande inte bara mot den som formellt har åtagit sig dem utan även mot den som har 

det reella intresset i saken, t.ex. när en verksamhet i en juridisk person i själva verket är 

att se som bedriven av ägaren själv (jfr NJA 1935 s. 81 och NJA 1975 s. 45)”.
71

 Mot 

bakgrund av den allmänna redogörelsen för när ansvarsgenombrott kan komma ifråga 

nådde HD bedömningen av frågan i det aktuella fallet. Härvidlag konstaterades att 

”[a]rrangemanget har […] uteslutande syftat till att kringgå rättegångsbalkens regler 

om ansvar för rättegångskostnader och därmed till att rubba det incitament och den 

balans som dessa regler avser att åstadkomma”(min understrykning).
72

 

Som framgår var ett avgörande led i HD:s resonemang syftena med rättegångsbalkens 

kostnadsregler. Dessa syften verkade utslagsgivande i en associationsrättslig fråga, 

nämligen frågan om ansvarsgenombrott. Enligt min mening nådde HD en korrekt 

slutsats. Och enligt min mening motiverar fallet, på ett mer generellt plan, att det kan 

vara lämpligt att frångå det juridiska ”facktänkande” som i viss mån präglar svenskt 

juridiskt tänkande.
73

 

Med dessa ord når vi fram till kapitel 3 där borgenärsskadliga dispositioner genom 

handelsbolag ska behandlas. 

  

                                                      
70

 NJA 2014 s. 877 p. 9 – 11. 
71

 NJA 2014 s. 877 p. 9. 
72

 NJA 2014 s. 877 p. 13. 
73

 Jfr Andersson (2010) s. 51. 
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3 Borgenärsskadliga dispositioner genom 

handlande i handelsbolag 

3.1 Allmänt 

Som framgått ovan i avsnitt 2.5 påverkas värdet av ett aktiebolags andel i ett 

handelsbolag av transaktioner som vidtas i handelsbolaget och således påverkas indirekt 

aktiebolagets förmögenhetsställning av handelsbolagets dispositioner. Således är 

handelsbolagets dispositioner intressanta ur det andelsägande aktiebolagets borgenärs-

kollektivs perspektiv. Huruvida aktiebolagets kapital minskar genom händelser i 

aktiebolaget eller genom händelser i handelsbolaget är ju för dem tämligen ointressant; 

vad som är intressant är om det finns kapital kvar. Frågan infinner sig således om 

dispositioner i handelsbolaget som medför att aktiebolagets kapital minskar kan tänkas 

angripas med stöd av reglerna i 17 kap. ABL. Denna fråga ska diskuteras mot bakgrund 

av det nyligen avgjorda NJA 2014 s. 604 ”Göfabmålet”. 

 

3.2 NJA 2014 s. 604 

3.2.1 Bakgrund och yrkanden 

Situationen i NJA 2014 s. 604 var som följer. I november 2003 pantförskrev 

Kommanditbolaget Göfab Fastighet 1 (Kommanditbolaget) sin fastighet Vänersborg 

Segmentet 1 till säkerhet för GLAB-gruppen AB:s förpliktelser gentemot Nordea Bank 

AB. Komplementär i Kommanditbolaget var GLAB Fastighets AB och 

kommanditdelägare var GLAB-Gruppen AB. GLAB-gruppen AB var även moderbolag 

till GLAB Fastighets AB och till Göfab Tian AB. Pantförskrivningen ägde rum i 

samband med att GLAB-gruppen AB gick i borgen för Göfab Tian AB:s förpliktelser 

gentemot Nordea Bank AB. 

Vid tillfället då Kommanditbolaget pantsatte fastigheten till säkerhet för GLAB-

Gruppen AB:s borgensåtagande var GLAB-Gruppen AB inte betalningsdugligt varför, 
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enligt Kommanditbolaget, pantsättningen utgjorde en värdeöverföring från GLAB 

Fastighet AB. Vidare menade Kommanditbolaget att denna värdeöverföring inkräktade 

på GLAB Fastighet AB:s bundna kapital samt inte var förenlig med GLAB Fastighet 

AB:s konsolideringsbehov.  

Kommanditbolaget, som var kärande i målet, yrkade i första hand att pantförskrivningen 

i målet skulle förklaras ogiltig med följd att Nordea Bank AB skulle förpliktas 

återlämna pantbrev och pantförskrivningshandlingar. I andra hand yrkades att pantför-

skrivningen skulle ogiltigförklaras till den del den överskred 4 142 281 kr samt att 

Nordea Bank AB skulle förpliktas återlämna pantbrev och pantförskrivningshandlingar 

mot utbekommande av 4 142 281 kr. 

 

3.2.2 Grunder 

Som grund för sitt käromål anförde Kommanditbolaget att det inte var bundet av 

pantsättningen enligt 2 kap. 18 § HBL eftersom pantsättningen enligt 2 kap. 3 § HBL 

krävde bägge bolagsmännens samtycke. GLAB Fastighet AB:s samtycke angav 

Kommanditbolaget var ogiltigt eftersom pantsättningen, genom att den sänkte GLAB 

Fastighet AB:s andels värde i Kommanditbolaget, inkräktade på GLAB Fastighet AB:s 

bundna kapital. Således var samtycket ogiltigt och detta borde Nordea Bank AB ha 

insett. 

 

3.2.3 Utgången i tingsrätten och hovrätten 

Tingsrättens slutsats ifråga om Kommanditbolagets käromål vilar på NJA 1999 s. 426 

”Sturetvätten”. I det fallet behandlades frågan om nuvarande 8 kap. 42 § st. 1 ABL 

kunde åberopas när fråga var om olovlig värdeöverföring. HD konstaterar, med 

hänvisning till de olika syften som uppbär nuvarande 8 kap. 42 § st. 1 ABL respektive 

17 kap. 6 § st. 1 ABL, att 8 kap. 42 § st. 1 ABL inte är tillämplig när fråga är om 

olovliga värdeöverföringar; ogiltighet och återgång när fråga är om olovliga 

värdeöverföringar regleras exklusivt av 17 kap. 6 § st. 1 ABL. Med hänvisning till 
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rättsfallet konstaterar tingsrätten att 17 kap. ABL exklusivt reglerar återgång vid 

värdeöverföringar och att ogiltighet således inte kan grundas på 2 kap. 18 § HBL. 

Således ogillade tingsrätten käromålet. 

Resonemanget tingsrätten för kring NJA 1999 s. 426 är förvisso korrekt.
74

 Emellertid 

missar tingsrätten den väsentliga frågeställningen i målet nämligen hur det förhållandet 

att dispositionen inkräktade på GLAB Fastighet AB:s bundna kapital påverkade 

giltigheten av andelsägande aktiebolags samtycke eller annorlunda uttryckt att pröva 

dispositionen mot 17 kap. ABL. 

Hovrätten konstaterar, med hänvisningar till doktrinen
75

, att dispositioner i handelsbolag 

indirekt kan påverka andelsägande aktiebolags egna kapital och sådan dispositioner i 

och för sig kan tänkas omfattas av reglerna i 17 kap. ABL. Emellertid finner hovrätten, 

med hänvisning till NJA 1999 s. 426, att reglerna i 17 kap. ABL inte kan åberopas av 

handelsbolag varför talan ogillas.  

Hovrättens domskäl och domslut är i linje med HD:s domskäl som kommer att 

redogöras för och analyseras nedan. Jag gör därför ingen analys av hovrättens domskäl. 

 

3.2.4 Utgången i HD 

Majoriteten konstaterade att det föreligger ett borgenärsskyddsintresse avseende värdet 

av en andel i ett handelsbolag. En oinskränkt frihet för bolagsmännen att disponera 

handelsbolagets medel öppnar således upp för dispositioner vilka är skadliga för 

andelsägande aktiebolags borgenärer. Av denna anledning, anför HD, ”torde [det] 

därmed vara möjligt att med en analog tillämpning av aktiebolagslagens 

kapitalskyddsregler angripa borgenärsskadliga dispositioner i ett handelsbolag där 

                                                      
74

 Jfr Anderssons diskussion om förhållandet mellan 17 kap. 6 § ABL och 8 kap. 42 § ABL i Andersson 

(2010) på s. 143 – 146.  
75

 Lindskog (1995) s. 51 – 51 och Lindskog (2010) 2:0 – 2.1.2 och 2:3 – 6.3.3. 
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aktiebolaget är bolagsman, utifrån de principer som ligger bakom kapital-

skyddsreglerna”.
76

 

Emellertid konstaterar HD att syftet med kapitalskyddsreglerna är att återställa det 

”värde i aktiebolaget som har åsidosatts och sålunda skydda aktiebolagets borgenärer” 

och att ”[m]öjligheten att angripa en skadlig disposition av detta slag i ett underordnat 

handelsbolag måste därför tillkomma inte handelsbolaget utan aktiebolaget”.
77

 Således 

kunde inte pantsättningen förklaras ogiltig enligt 2 kap.18 § HBL med stöd av 

kapitalskyddsreglerna.   

Minoriteten, justitierådet Kerstin Calissendorff, var skiljaktig beträffande motiveringen 

och anförde att frågan i målet var om en disposition som samtyckts till av samtliga 

bolagsmän skulle kunna anses utgöra vinstutdelning (värdeöverföring). Om denna fråga 

besvarades jakande var frågan om sanktionen var att dispositionen på talan av 

handelsbolaget skulle kunna förklaras ogiltig med följd att prestationen skulle återgå till 

handelsbolag eller att medkontrahenten kunde åläggas en värdeersättningsskyldighet 

gentemot en bolagsman motsvarandes värdeminskningen av andelen. Den förra 

sanktionen karaktäriserades som ogiltighet på grund av bristande samtycke, den senare 

närmast som ersättning för obehörig vinst. 

Det konstaterades att ett jakanade svar på den första frågan förutsatte att 

tillämpningsområdet för vinstutdelningsförbudet i 1975 års ABL liksom värde-

överföringsförbudet i nuvarande ABL och dessa regler skulle behövas utsträckas 

ytterligare och i andra avseenden än tidigare.  Det fordrades en analogisk tillämpning på 

så sätt att reglerna träffade även åtgärder som inte rör aktiebolagets ekonomiska 

relationer med omvärlden. 

Som skäl för en sådan utvidgning anfördes behovet av att effektivt hindra kringgåenden 

av 1975 års ABL och ABL:s kapitalskyddsregler. Mot att utvidga tillämpningsområdet 

anfördes praktiska konsekvenser och hänsyn till omsättningsintresset. Ett utvidgat 
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tillämpningsområde skulle medföra att medkontrahenten inte bara skulle behöva 

bedöma bolagsmannens befogenhet utifrån affärsmässigheten för handelsbolaget utan 

även utifrån vart och ett av bolagsmännens perspektiv som ett led i 

kapitalskyddsbedömningen. En utvidgning skulle således innebära en risk för 

komplicerade återbäringstvister där god tro i flera avseenden skulle behöva bedömas. 

Detta i kombination med att det var oklart i vilken utsträckning det fanns ett behov för 

en utsträckning ledde till slutsatsen att tillämpningsområdet för reglerna inte borde 

utvidgas. Således konstaterade minoriteten att en disposition i ett handelsbolag inte kan 

utgöra en värdeöverföring. 

Justitierådet, tillika referenten i målet, Lars Edlund gjorde ett tillägg för egen del i vilket 

anfördes följande. 

För det första anfördes att bedömningen i målet utgått 1975 års ABL men att det inte 

finns anledning anta att bedömning skulle ha blivit annorlunda enligt ABL. För det 

andra berördes frågan om hur det andelsägande aktiebolag som påverkats av 

dispositionen skulle föra sin talan. I denna del anfördes att en talan om ogiltigförklaring 

av handelsbolagets disposition närmast innebar en form av tredjemanstalan vilket 

tillåtitis endast i utpräglade undantagsfall. Vidare sades att även om en sådan talan 

tilläts och vann bifall detta inte automatiskt skulle medföra någon nytta för aktiebolaget 

eftersom det kan tänkas att handelsbolaget försatts i konkurs alternativt att 

ägarsambandet brutits. Mot denna bakgrund ansågs i tillägget det mest närliggande vara 

att talan får föras mot tredje man, dvs. i första hand handelsbolagets medkontrahent, om 

ersättning för det värde som överförts. 

 

3.2.5 Analys 

Den centrala frågan i målet var tolkning och tillämpning av 2 kap. 18 § HBL. Närmare 

bestämt gällde frågan om det samtycke GLAB Fastighet AB lämnat var giltigt. 

Som framgått ovan i avsnitt 2.6 innebär 2 kap. 18 § HBL att om en bolagsman 

överskridit sin befogenhet vid företagandet av en rättshandling rättshandlingen inte blir 
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gällande mot handelsbolaget om motparten var i ond tro. Befogenhetsöverskridande kan 

bestå i att ett giltigt bolagsbeslut saknas alternativt att bolagsbeslutet strider mot någon 

medlemsskyddsskyddsregel och de bolagsmän som berörs av överträdelsen inte lämnat 

sitt samtycke alternativt att lämnat samtycke av någon anledning är ogiltigt. 

HD konstaterade som framgått ovan att kapitalskyddsreglerna saknade betydelse för om 

det av GLAB Fastighet AB lämnade samtycket skulle bedömas som giltigt eller ogiltigt. 

Bedömningen avviker från vad som tidigare angivits i doktrinen. Lindskog
78

 anför att 

om en disposition i ett handelsbolag medför att andelsägande aktiebolag efter 

dispositionen kommer att sakna täckning för sitt bundna egna kapital samtycket till 

dispositionen är overksamt och att handelbolagets disposition därför är angriplig enligt 

2 kap. 18 § HBL.
79

  Således skulle skyddet för bolagets bundna egna kapital inte kunna 

kringgås genom att exempelvis ett aktiebolag gör ett kapitaltillskott till ett helägt 

handelsbolag och en aktieägare sedan gör ett kapitaluttag ur handelsbolaget. Lindskogs 

ståndpunkt synes bygga på att ”kringgående-upplägg” inte bör tillåtas. 

HD:s skäl till att en disposition som medför att kapitalskyddsreglerna överträds inte kan 

förklaras ogiltig med stöd av 2 kap. 18 § HBL är som framgått ovan att 

kapitalskyddsreglernas syfte är att skydda aktiebolagets borgenärer och ”[att] det är 

värdet av aktiebolagets ägarandel i handelsbolaget som ska skyddas, och 

handelsbolaget berörs inte av storleken på detta värde”. Enligt min mening övertygar 

inte HD:s argumentation. Om det nu är ägarandelens värde som ska skyddas synes det 

märkligt att inte detta skulle tillgodoses genom att kapitalskyddsreglerna beaktades vid 

bedömningen av om verksamma samtycken lämnats. Argumentet förutsätter att 

”värdeöverföringen” återgår till handelsbolaget eftersom det specifik talas om 

ägarandelen i bolaget. Detta borde lättast uppnås genom att handelsbolaget för en 

ogiltighetstalan istället för att andelsägande aktiebolag gör så, något som för övrigt är 

osäkert om det ens går givet att det rör sig om en tredjemanstalan.
80

 Om en sådan talan 
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 Det kan noteras att justitierådet Stefan Lindskog inte deltog vid avgörandet av målet. 
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 Lindskog (1995) s. 51 – 51 och Lindskog (2010) 2:3 – 6.3.3. 
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 Jfr Edlunds tillägg i NJA 2014 s. 604 och vad som där sägs om tredjemanstalan.   
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skulle tillåtas kan det även frågas hur denna skulle utformas. För det fall syftet är att 

värdet på ägarandelen skulle återställas kommer ju talan gå ut på att dispositionen 

företagen av handelsbolaget ska återgå på grund av att denna strider mot 

kapitalskyddsreglerna. I det fallet förefaller det inte vara någon skillnad mellan att 

förklara dispositionen ogiltig enligt 2 kap. 18 § HBL eller besluta om återbäring enligt 

17 kap. 6 § ABL. Varför inte då tillåta att handelsbolaget för talan? 

I en kommentar till rättsfallet har Niklas Arvidsson angett att ståndpunkten att 

eventuella överträdelser av kapitalskyddsregler saknar betydelse för bedömningen enligt 

2 kap. 18 § HBL har sakliga skäl för sig.
81

 Ståndpunkten bygger på att syftet med 2 kap. 

18 § HBL är uppställd till skydd för bolagsmännen varför det vore märkligt att neka 

samtycke från ett aktiebolag effekt på grund av att samtycket kränker 

kapitalskyddsreglerna i ABL vilka har till syfte att skydda aktiebolagets borgenärer.   

Ståndpunkten har i och för sig fog för sig och är i linje med HD:s skrivning att värdet av 

aktiebolagets andel inte berör handelsbolaget men kanske hade det varit rimligt att ta 

hänsyn till fler argument än syftet med 2 kap. 18 § HBL och även till konsekvenserna 

av den ena eller den andra lösningen. Naturligtvis bör ett argument inte beaktas om 

beaktandet skulle strida med syftet med 2 kap. 18 § HBL men om argumentet främjar 

bestämmelsens syfte eller i vart fall är neutralt i förhållande till det bör argumentet 

enligt min mening beaktas.
82

 

Som framgått ovan är ett argument för att beakta kapitalskyddsreglerna som en 

omständighet vilken kan medföra att samtycket saknade effekt att hindra att 

kapitalskyddsreglerna kringgås. Detta argument kan förvisso inte sägas främja 2 kap. 18 

§ HBL:s syfte men å andra sidan synes det heller inte strida mot det.  

Vidare, vilket ska diskuteras mer nedan, hade det varit rimligt att ta ställning till om det 

andelsägande aktiebolaget har möjlighet att angripa dispositionen enligt 17 kap. ABL. 

För det fall frågan besvarats nekande är det förvisso tänkbart att ett bolag som frånhänds 

                                                      
81

 Ny Juridik 4:14 s. 7 på s. 13. 
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värden genom dispositioner i handelsbolag kan utkräva ansvar av den som lämnat 

samtycke i enlighet med 29 kap. ABL. Men om denna person saknar medel är detta inte 

till särskilt stor hjälp. Beroende på hur tungt borgenärsintresset ska anses väga kan det 

därför vara påkallat att mer än en processväg ska stå till buds. 

Oavsett om vad som här anförts kan tänkas innebära att en annan lösning borde valts så 

står det efter domen klart att överträdelser av ABL:s kapitalskyddsregler inte påverkar 

den handelsbolagsrättsliga giltigheten av lämnade samtycken. Således är det för att 

återställa täckning för aktiekapitalet inte möjligt att låta handelsbolaget processa för att 

få tillstånd ogiltighet av viss disposition. Det återstår därför att undersöka om 

dispositioner i handelsbolag kan angripas av andelsägande aktiebolag enligt 17 kap. 

ABL. 

 

3.3 Borgenärsskadliga dispositioner i handelsbolags angriplighet 

enligt 17 kap. ABL 

Som framgått ovan är dispositioner som vidtas i ett handelsbolag intressanta ur 

andelsägande aktiebolags borgenärskollektivs perspektiv då dispositionerna indirekt 

påverkar aktiebolagets egna kapital genom att andelens värde ökar eller minskar i värde. 

Här ska behandlas frågan om sådana dispositioner är angripliga enligt 17 kap. ABL. 

Således måste behandlas om dispositionen kan anses utgöra en värdeöverföring och om 

så är fallet hur tillåtlighetsbedömningen ska ske samt hur återbäringen ska ordnas.  

 

3.4 Bedömningen av en disposition i ett handelsbolag enligt 17 kap. 

1 § p. 4 ABL 

En förutsättning för att en disposition i ett handelsbolag ska vara angriplig är att denna 

kan anses utgöra en ”affärshändelse vilken får till följd att aktiebolagets förmögenhet 

minskar och att denna affärshändelse inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget”. 

HD uttalar i NJA 2014 s. 604 att dispositionen bör vara angriplig enligt 17 kap. ABL 
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Tyvärr redogör inte HD för varför så skulle vara fallet och heller inte för hur 

bedömningen närmare ska ske.
83

 Rekvisiten i 17 kap. 1 § p. 4 ABL diskuteras här i tur 

och ordning. 

 

3.4.1 Dispositioner som kan utgöra affärshändelser 

Den första frågan att bedöma är vad som vid en disposition i ett handelsbolag kan 

tänkas utgöra en affärshändelse. Enligt Arvidsson är en nödvändig förutsättning för att 

en disposition i ett handelsbolag ska omfattas av 17 kap. 1 § p. 4 ABL att aktiebolaget 

”medverkat till den förmögenhetsminskande affärshändelsen i handelsbolaget”.
84

 

Anledningen till detta anges vara att i annat fall affärshändelsen i handelsbolaget inte 

kan knytas till eller identifieras med en affärshändelse i aktiebolaget. Som exempel 

anger Arvidsson att om några bolagsmän i ett handelsbolag utan delägande aktiebolags 

vetskap överför värden från handelsbolaget till sig själva kan ingen värdeöverföring 

anses ha skett från delägande aktiebolag.
85

  

Beträffande GLAB Fastighets AB:s handlande i NJA 2014 s. 604 anger Arvidsson att 

detta bolag medverkade till dispositionen i Kommanditbolaget såtillvida att det dels 

samtyckte till beslutet samt dels i egenskap av förvaltnings- och 

representationsberättigad bolagsman både fattade bolagsbeslutet om och verkställde 

dispositionen.
86

 Vidare sägs att samtycke som medverkansform borde vara tillräckligt 

för att kunna aktualisera påföljder mot olovliga värdeöverförginar med hänsyn till 
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 Vilket i och för sig är naturligt givet att denna fråga inte var aktuell i målet. Dock, som framgått ovan, 

är jag av uppfattningen, att en sådan diskussion hade varit lämplig för att avgöra frågan i det aktuella 

målet. 
84

 Ny Juridik 4:14 s. 7 på s. 17. Så även Torsten Sandström i T. Sandström, Infotorg juridik Analys – Kan 

moderaktiebolag genomföra värdeöverföring genom dotterföretag?, publicerad 2012-06-11 (cit. 

Sandström (2012)) dock utan motivering. Artikeln är en kommentar till hovrättens bedömning i NJA 

2014 s. 604. 
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 Ny Juridik 4:14 s. 7 på s. 17. I not 17 sägs att ett sådant handlande inte nödvändigtvis innebär en 

förmögenhetsminskning då transaktionen ”torde vara ogiltig enligt 2 kap. 18 § HBL” och således ge 

upphov till återgång alternativt en skadeståndsfordran enligt 2 kap. 14 HBL för handelsbolaget. 
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borgenärsskyddsskäl; att det samtyckande aktiebolaget därutöver fattat beslut om eller 

verkställt dispositionen är överflödigt. 

Arvidssons uttalanden ger inte ledning för vad som vid en disposition i ett handelsbolag 

kan tänkas utgöra en affärhändelse, det förutsätts att, vad som med hans terminologi kan 

benämnas medverkanshandlingar, utgör affärshändelser. Med affärshändelse i 

handelsbolaget får antas att Arvidsson avser begreppet rättshandling i 2 kap. 18 § HBL, 

begreppet affärshändelse förekommer nämligen inte i HBL. Oavsett hur det förhåller sig 

med detta är jag benägen att instämma med Arvidssons bedömning att samtycken bör 

anses omfattade av begreppet affärshändelse. Detta eftersom, som framgått ovan, det är 

min uppfattning att borgenärsintresset som uppbär 17 kap. 1 § p. 4 ABL talar för en vid 

tolkning av begreppet och onekligen innebär samtycken till dispositioner i handelsbolag 

att borgenärsintresset kan komma att åsidosättas.  

I detta sammanhang bör Calissendorffs skiljaktiga mening i NJA 2014 s. 604 

kommenteras eftersom det är hennes uppfattning att dispositioner i handelsbolag inte 

ska kunna angripas enligt 17 kap. ABL. Ståndpunkten bygger på att motparten skulle 

behöva utreda aktiebolag som är bolagsmäns ekonomiska situation vid tidpunkten för 

dispositionen i syfte att skydda sig mot återbäringskrav samt att framtida tvister skulle 

riskera att bli komplicerade. Att motparten skulle behöva utreda andelsägande 

aktiebolags ekonomiska situation synes bygga på att en utredningsskyldighet för 

motparten skulle föreligga vilket såvitt jag kunnat finna inte är fallet. Vad angår att 

tvister riskerar att bli komplicerade är väll det i och för sig inte något önskvärt men å 

andra sidan kan det knappast anses utgöra ett skäl för att helt bortse från 

borgenärsskyddsintresset. Angående att det är osäkert i vilken utsträckning det finns ett 

behov av ett borgenärsskydd för handelsbolagsandelar må det förvisso vara sant men 

vad är viktigare är enligt min mening att ett bristande borgenärsskydd kan ge upphov till 

ett behov. Sammanfattningsvis anser jag inte att de argument som anförs medför att 

samtycken inte ska kunna anses utgöra affärshändelser. 

Med ställningstagandet att ett samtycke kan anses utgöra en affärshändelse följer att det 

inte behöver diskuteras om bolagsbeslut eller verkställandeåtgärder av andelsägande 
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aktiebolag kan anses utgöra affärshändelser; i sådana handlingar ligger, som Arvidsson 

anför, att det andelsägande aktiebolaget implicit samtycker till dispositionen. Utan att 

ifrågasätta detta vill jag dock diskutera Arvidssons krav på medverkande från 

andelsägande aktiebolag. 

Som utgångspunkt ska här tas Arvidssons exempel att övriga bolagsmän utan 

andelsägande aktiebolags vetskap överför värden till sig själva.
87

 I den situationen är 

förmodligen ogiltighet enligt 2 kap. 18 § HBL aktuellt eftersom motparterna, tillika 

bolagsmännen, knappast kan befinna sig i god tro om befogenhetsöverskridandet. Om 

återgång av någon anledning inte kommer ifråga kan skadeståndsskyldighet i enlighet 

med 2 kap. 14 § HBL.
88

 När fråga är om överföringar till bolagsmän synes det således 

inte påkallat att kunna tillämpa 17 kap. ABL; tillräckligt skydd uppnås genom reglerna i 

HBL.  

Antag dock att dispositionen vidtas med någon som inte är bolagsman som motpart. I 

denna situation kan det förvisso förhålla sig så att skadeståndsskyldighet för 

bolagsmännen som vidtog dispositionen inträder i enlighet med 2 kap. 14 § HBL, detta 

kan dock vara värdelöst om bolagsmännen inte är betalningsdugliga. Vidare är det alls 

inte lika säkert att motparten insett befogenhetsöverskridandet varför återgång enligt 2 

kap. 18 § inte är lika säkert.
89

 Det förhåller sig även så att bedömningen enligt 17 kap. 6 

§ ABL skiljer sig från den enligt 2 kap. 18 § HBL såtillvida att det är olika 

sakomständigheter motparten måste vara i ond tro om för att ogiltighet respektive 

återbäringsskyldighet ska aktualiseras. Frågan kan därför ställas om en disposition 

vilken andelsägande aktiebolag inte medverkat till bör anses omfattas av begreppet 

affärshändelse. 
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 a. a. s. 17. 
88

 Det ska dock noteras att ett befogenhetsöverskridande inte per automatik medför en 

skadeståndsskyldighet enligt 2 kap. 14 § HBL. Se härvidlag Lindskog (2010) 2:14 – 4.1.2. 
89

 Det kan även tänkas att vid tidpunkten då det uppdagas att handelsbolagets disposition varit skadlig för 

andelsägande aktiebolags borgenärer det andelsägande aktiebolaget inte längre har någon andel i 

handelsbolaget. I sådant fall är åtgärder enligt HBL inte till någon nytta för det tidigare andelsägande 

aktiebolaget (om de ens är tillgängliga). Jfr Edlunds tillägg i NJA 2014 s. 604. 
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Domskälen i NJA 2014 s. 604 utesluter inte att så skulle vara fallet. Det talas endast om 

att borgenärsskadliga dispositioner i handelsbolag där aktiebolag är andelsägare bör 

kunna angripas medelst en analog tillämpning av kapitalskyddsreglerna.
90

 HD synes 

inte ställa upp något medverkanskrav och heller inte förutsätta att den disposition som 

angrips är vidtagen av det andelsägande aktiebolaget.
91

  

Här ska inledningsvis sägas att 17 kap. 1 § p. 1 ABL:s ordalydelse inte synes hindra att 

affärshändelsen skulle kunna vara en disposition vidtagen av ett dotterhandelsbolag. 

Under alla omständigheter är bestämmelsen inte formulerad så att en analog tillämpning 

skulle vara utesluten. Vidare har jag inte kunnat finna förarbetsuttalanden som anger att 

affärshändelsen skulle behöva vara någon disposition vidtagen av aktiebolaget.
92

 

Enligt min mening är det medverkanskrav Arvidsson uppställer inte påkallat om det 

överhuvud accepteras att dispositioner i ett handelsbolag ska kunna angripas enligt 17 

kap. ABL. Detta av två skäl.  

För det första är det ur det andelsägande aktiebolagets borgenärskollektivs perspektiv 

egalt om dipositionen vidtas med det andelsägande aktiebolagets goda minne eller inte. 

För det andra medför kravet på medverkan att vissa märkliga diskrepanser kan tänkas 

uppstå. Antag att andelsägande aktiebolag samtycker till att ett handelsbolag någon 

gång under en viss tidsperiod lånar ut pengar till en viss person. En tid efter att 

samtycket lämnats genomförs lånet, i det ena fallet verkställs lånet av det andelsägande 

aktiebolaget och i det andra av en annan bolagsman. Om ett medverkanskrav uppställs 

skulle i det förra fallet den relevanta dispositionen enligt Arvidsson kunna vara 

samtycket eller verkställandet, i det senare endast samtycket. För det fall det accepteras 
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 NJA 2014 s. 604 p. 14. Det kan här vara värt att förtydliga att det är min uppfattning att bedömningen 

av andelsägande aktiebolags så som varandes en affärshändelse i 17 kap. 1 § p. 4 ABL:s bemärkelse 

enligt mig inte förutsätter en analog tillämpning av bestämmelsen. Jfr Calisendorffs votum där hon anger 

att ”fordras en analog tillämpning på så sätt att bestämmelsen [12 kap. 2 § 1975 års ABL] även skulle 

omfatta en åtgärd som inte rör aktiebolagets egna ekonomiska relationer med omvärlden”. 
91

 Jfr härvidlag Lindskog (1995) s. 51 som angående dispositioner i dotteraktiebolag anger att om 

samtycke från modern saknas dispositionen kan angripas av dotterbolaget. Samma skulle gälla 

beträffande dotterhandelsbolag, se s. 51. Som framgått intar HD motsatt position i NJA 2014 s. 604 och 

öppnar för att moderbolaget ska kunna angripa dispositionen. Se även Lindskog (2010) 2:3 – 6.3.3. 
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 Detta utgör i och för sig inget vidare starkt stöd för att det skulle gå att angripa en disposition i 

dotterhandelsbolaget enligt17 kap. ABL eftersom frågan överhuvud inte synes ha övervägts i förarbetena. 
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att dessa dispositioner utgör affärshändelser blir nästa fråga att ställa om dessa har 

medfört en icke affärsmässig förmögenhetsminskning. Till vilken disposition ska denna 

bedömning knytas an? I det senare fallet är samtycket den affärshändelse bedömningen 

måste knytas till. Emellertid verkställdes ju lånet först senare. Det intressanta är väll 

förhållandena vid tidpunkten för lånets verkställande för bedömningen av om detta varit 

affärsmässigt och om det inneburit en förmögenhetsminskning?
93

 Bedömningen 

kommer således i allt väsentligt utgå ifrån handelsbolagets disposition, i det här fallet 

verkställandet av lånet, även om affärshändelsen bestäms till att vara samtycket.  

Mot detta kan anföras, vilket enligt min mening bättre motiverar ett medverkanskrav, att 

om andelsägande aktiebolag inte medverkat till dispositionen genom i vart fall ett 

samtycke det eventuellt saknas möjlighet att föra en talan om bristtäckningsansvar. 17 

kap. 7 § ABL förutsätter nämligen att någon medverkat till beslutet om eller 

verkställandet av värdeöverföringen. Således talar möjligen strukturen i 17 kap. ABL 

för att uppställa ett medverkanskrav. Argumentet väger dock enligt min mening lätt i 

jämförelse med borgenärsintresset; det förefaller märkligt att som argument anföra att 

eftersom ett skydd inte finns tillgängligt skyddet bör inskränkas ytterligare.  

Något ska redan här sägas om rättsföljden.
94

 Följden av att något är att klassificera som 

en otillåten värdeöverföring är ogiltighet.
95

 Ogiltigheten drabbar den disposition som 

bedömts utgöra en affärshändelse enligt 17 kap. 1 § p. 4 ABL.
96

 Som framgått ovan är 

det min uppfattning att något krav på medverkan inte bör uppställas och att 

handelsbolagets disposition kan utgöra en affärshändelse. Handelsbolagets disposition, 

eller rättshandling, drabbas dock i sig inte av ogiltighet på grund av att denna innebär en 

otillåten värdeöverföring för andelsägande aktiebolag. Det är inte handelsbolagets 

rättshandling som utgör en värdeöverföring utan det faktum att denna rättshandling kan 
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 Jfr prop. 2004/05:85 s. 748 där det sägs att den tidpunkt då bolaget förband sig till transaktionen är 

avgörande. Detta är även ståndpunkten som intas i doktrin, se exempelvis Nerep (2003) s. 455. 
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 Se angående återbäringsskyldighet och bristtäckningsansvar nedan i avsnitt 3.7 respektive 3.8. 
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 prop. 2004/05:85 s. 393. 
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Att en affärshändelse är ogiltig låter lite märkligt. Jfr 4 kap. 5 § KonkL och SvJT 2012 s. 537 på s. 547. 
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knytas till andelsägande aktiebolag genom andelsägarskapet.
97

 En annan bedömning 

skulle strida med HD:s domskrivning i NJA 2014 s. 604 där det konstateras att en 

handelsbolagets disposition som strider med 17 kap. ABL inte kan förklaras ogiltig 

enligt 2 kap. 18 § HBL.
98

 Att en disposition i handelsbolaget konstateras innebära en 

otillåten värdeöverföring för andelsägande aktiebolag innebär alltså att dispositionen till 

den del den utgör en olovlig värdeöverföring är ogiltig i förhållande till dels 

andelsägande aktiebolag och dels till mottagaren. 

Sammanfattningsvis är det min uppfattning att dispositioner i handelsbolag kan anses 

utgöra affärshändelser enligt 17 kap. 1 § p. 4 ABL oavsett om andelsägande aktiebolag 

medverkat eller inte. Vidare medför det faktum att dispositionen inneburit en otillåten 

värdeöverföring inte att handelsbolagets rättshandling är ogiltig. 

 

3.4.2 Bedömningen av om dispositionen inneburit en förmögenhetsminskning 

Som framgått ovan påverkar ett handelsbolags dispositioner indirekt ett andelsägande 

aktiebolags egna kapital genom att andelens värde påverkas. Av NJA 2014 s. 604 

förstås att det är värdet på andelsägande aktiebolags andel som ska skyddas.
99

 

I avsnitt 2.2.2 har bedömningen av om en affärshändelse inneburit en 

förmögenhetsminskning behandlats. Där framgår att det ska ske en jämförelse mellan 

respektive parts prestations marknadsvärde och att om denna jämförelse visar på en 

negativ diskrepans till nackdel för aktiebolaget föreligger en förmögenhetsminskning.  

Med denna utgångspunkt måste bedömningen av om en disposition i handelsbolaget 

inneburit en förmögenhetsminskning syfta till att fastställa hur dispositionen har 

påverkat andelsägande aktiebolags andel i handelsbolagets värde. Värdet
100

 av en andel 

i ett handelsbolag motsvarar vad som finns kvar av boalgsmannens insats i bolaget 

                                                      
97

 Jfr Ny Juridik 4:14 s. 7 på s. 18. 
98

 NJA 2014 s. 604 p. 16. Detta skulle även innebära att en tredjemanstalan tilläts. Jfr Edlunds tillägg för 

egen del i NJA 2014 s. 604. 
99

 NJA 2014 s. 604 p. 15. 
100

 Här utgås ifrån HBL:s bestämmelser. Naturligtvis kan något annat gälla enligt bolagsavtalet. 
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jämte ränta och den rätt till arvode som kan tänkas tillkomma bolagsmannen, 2 kap. 6 § 

HBL. Vidare utgörs värdet av andelen i det överskott eller den brist som finns efter det 

att ränta och arvode tillgodoräknats arvode och ränta, 2 kap. 7 – 8 §§ HBL. Rätten enligt 

2 kap. 6 och 8 §§ HBLkan gemensamt benämnas årsfordring.
101

 Bolagsman äger rätt att 

utfå sina årsfordring efter det att årsredovisning eller årsbokslut upprättats och för det 

fall utbetalning inte sker läggs årsfordringen till bolagsmannens kapitalandel
102

, 2 kap. 9 

– 10 §§ HBL.
103

 I det andelsägande aktiebolagets redovisning märks handelsbolagets 

resultat genom att det redovisade värdet av andelen årligen ska ändras med ett belopp 

som motsvarar det ägande företagets andel av handelsbolagets resultat. 

Mot bakgrund av vad som i det förgående sagts om en andels värde och vad som 

konstaterats i förgående avsnitt om vilken disposition som är den relevanta 

affärshändelsen torde bedömningen av om en förmögenhetsminskning för andelsägande 

bolag vara att göra på följande sätt. I ett första steg jämförs marknadsvärdet för handels-

bolagets respektive motpartens prestation.
104

 I ett andra steg multipliceras den 

eventuella diskrepans som föreligger till nackdel för handelsbolaget med andelsägande 

aktiebolags rätt till andel i vinsten. Det belopp som sålunda erhålls motsvarar 

förmögenhetsminskningen för andelsägande aktiebolag. Ett exempel får illustrera det 

sagda. 

Exempel: Handelsbolaget A ägs till lika delar av aktiebolagen B och C. B och C har i 

bolagsavtalet inte avtalat om resultatfördelning varför den dispositiva regeln i 2 kap. 8 § 

HBL reglerar frågan, således fördelas resultatet i A lika mellan B och C. A ingår ett 

avtal med innebörd att handelsbolaget tillhörig egendom överlåts till tredje man mot ett 

belopp om 50 000 kr. Egendomens marknadsvärde är 100 000 kr. En värdediskrepans 

                                                      
101

 Lindskog (2010) 2.0 – 2.4.1.  
102

 För valet av term se Lindskog (2010) 2.0 – 2.3.1. I 2 kap. 9 – 11 §§ HBL talas om behållen insats, som 

Lindskog anför är termen olämplig då den antyder att det skulle vara fråga om tillskjutet kapital vilket 

inte nödvändigtvis är fallet. 
103

 Såtillvida inte någon annan bolagsman bestrider detta, 2 kap. 10 § mom. 2 HBL. 
104

 Annorlunda möjligen Sandström (2012) som anger att ”[…] är kommanditbolagets transaktion onerös 

uppkommer nämligen ingen värdeförlust i dottern”.  
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till A:s nackdel föreligger motsvarande 50 000 kr. För B respektive C innebär 

värdediskrepansen en förmögenhetsminskning om 25 000 kr vardera.  

  

3.4.3 Bedömningen av om dispositionen är affärsmässig 

I avsnitt 2.2.3 ovan har mot bakgrund av förarbeten, doktrinuttalanden och praxis gjorts 

en bedömning av vilka faktorer som är mest relevanta vid bedömningen av om en 

affärshändelse som inneburit en förmögenhetsminskning är affärsmässig eller inte. Det 

konstateras att mest relevant torde vara värdediskrepansens storlek med beaktande av 

mottagarens insikt i bolagets förhållanden samt affärshändelsens förenlighet med 

bolagets verksamhet. I de två förgående avsnitten har konstaterats att den relevanta 

affärshändelsen är dispositionen vidtagen av handelsbolaget och att bedömningen av om 

denna inneburit en förmögenhetsminskning måste ske genom att bedöma hur denna 

inverkat på värdet av andelsägande aktiebolags andel. Prövningen av affärsmässighet 

måste således knytas an till det andelsägande aktiebolag vars andel minskat i värde 

genom dispositionen. Detta i linje med att rätten att föra en talan om återbäring 

tillkommer aktiebolaget och inte handelsbolaget.
105

  

Det problematiska här är att affärshändelse- och förmögenhetsminskningsbedömningen 

måste ta sin utgångspunkt i handelsbolagets disposition
106

 men affärsmässighets-

bedömningen måste knytas till det andelsägande aktiebolag som för en 

återvinningstalan.
107

  

Om det accepteras att handelsbolagets disposition kan utgöra en affärshändelse enligt 17 

kap. 1 § p. 4 ABL är det mest närliggande att bedöma denna dispositions 

                                                      
105

 Jfr NJA 2014 s. 604 p. 15. Så även Sandström (2012). 
106

 Detta oavsett om ett medverkanskrav ställs upp eller inte, jfr avsnitt 3.4.1. ovan. 
107

 Jfr Lindskog (1995) s. 48 som beträffande att koncernintresset konstaterar att i vart fall såvitt gäller 

dotterbolags säkerställande av moderbolags eller systerbolags förpliktelser endast dotterbolagets intresse 

är intressant. Så även Andersson som anför att borgenärsintresset hänför sig till de ekonomiska 

förhållandena i det individuella bolaget varför detta bolags intresse är vad som är intressant, Andersson 

(1995), s. 470. 
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affärsmässighet som om den företagits av andelsägande aktiebolag.
108

 Eller annorlunda 

uttryckt ses igenom handelsbolaget. Detta innebär att vid bedömningen av om 

affärshändelsen varit affärsmässig en jämförelse får göras främst
109

 mellan 

marknadsvärdet av motpartens prestation och den värdeminskning av andelsägande 

aktiebolags andel affärshändelsen innebär. Värdediskrepansens betydelse för frågan om 

affärshändelsen kan anses affärsmässig beror av motpartens insikt i andelsägande 

aktiebolags förhållanden. Även affärshändelsens förenlighet med andelsägande 

aktiebolags verksamhet ska beaktas. 

 

3.5 Dispositionens förenlighet med beloppsspärren och 

försiktighetsregeln 

Bedömningen av dispositionens förenlighet med 17 kap. 3 § ABL torde inte vålla några 

särskilda problem när fråga är om disposition genom handelsbolag. Vad beträffar 

beloppsspärren får en bedömning i enlighet med vad som anförts ovan i avsnitt 3.4.2 

göras beträffande om värdeminskningen av andelen medför att täckning saknas för 

andelsägande aktiebolags bundna egna kapital. Angående försiktighetsregeln ska en 

bedömning ske utifrån det överfördas marknadsvärde. Bedömningen får ske på så sätt 

att andelsägande aktiebolags andel i marknadsvärdet av handelsbolagets prestation 

bestäms och läggs till grund för om dispositionen är förenlig med försiktighetsregeln. 

 

                                                      
108

 Att bedömningen ska ske på så sätt synes även vara Nereps uppfattning. Se dennes rättsutlåtande 

ingivet till hovrätten i NJA 2014 s. 604 på s. 6 (rättsutlåtandet citeras nedan Nerep (2012)) där det anförs 

att ”[ä]ven om Kommanditbolaget formellt sett undertecknat pantavtalet, innebär pantsättningen att 

GLAB Fastighet i egenskap av komplementär i Kommanditbolaget, med rätt att ensam företräda 

Kommanditbolaget, i vart fall förfogar över sin andel i Kommanditbolaget och fastigheten ifråga. […] 

För GLAB Fastighet fanns till synes – såvitt de föreliggande omständigheterna ger besked – inget 

affärmässigt intresse i pantsättning” (mina understrykningar). Det ska noteras att Nereps ståndpunkt 

framkommer i formen av ett rättsutlåtande och att han således inte kan anses helt neutral i frågan. 
109

 Se ovan avsnitt 2.2.3 angående relevanta kriterier för att bedöma affärsmässig karaktär. 
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3.6 Processuella frågor 

Efter NJA 2014 s. 604 står det klart att reglerna i 17 kap. ABL inte kan åberopas av 

annan än det bolag vars egna bundna kapital kränkts genom en disposition. Således 

kommer vid en process som rör värdeöverföringar genom dispositioner i handelsbolag 

andelsägande aktiebolag att vara kärande. Vem som blir svarande beror, naturligtvis, av 

omständigheterna och om vad som söks är återbäring eller bristtäckningsansvar.  

Mot bakgrund av vad som konstaterats ovan i 3.4.1 angående ogiltigheten berörs inte 

handelsbolaget av en återbäringsprocess. Fråga är således inte om en tredjemanstalan 

varför denna fråga inte behöver utredas närmare.
110

 I det följande ska diskuteras 

återbäringsskyldighet och bristtäckningsansvar. 

 

3.7 Återbäringsskyldighet 

I avsnitt 2.4.1 ovan har innebörden av återbäringsskyldigheten diskuterats. Det 

konstateras där att det åvilar bolaget som söker återbäring att visa att mottagaren vid 

tidpunkten för värdeföröverföringen befann sig i ond tro om de omständigheter som 

läggs till grund för att den relevanta affärshändelsen utgjorde en värdeöverföring. Vad 

beträffar rättsföljden har ståndpunkten intagits att återbäringsskyldigheten kan tillämpas 

som en värdeersättningsskyldighet. 

 

3.7.1 Vad mottagaren måste befinna sig i ond tro om 

Vad beträffar kravet på ond tro måste alltså mottagaren av en värdeöverföring insett 

eller bort inse att handelsbolagets disposition medförde en förmögenhetsminskning för 

ett andelsägande aktiebolag.  

                                                      
110

 Med tredjemanstalan förstås här att en kärande för talan mot en svarande med yrkande om att svarande 

ska utge något till en tredje part, jfr NJA 1984 s. 215. Se även Edlunds tillägg för egen del i NJA 2014 s. 

604.  
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För det första innebär detta att mottagaren måste befunnit sig i ond tro om att det 

aktiebolag som för talan om återvinning var bolagsman i handelsbolaget. Som 

konstaterats ovan
111

 föreligger ingen undersökningsplikt för mottagaren av en 

värdeöverföring direkt ifrån ett aktiebolag. Jag kan inte finna skäl för att en 

undersökningsplikt skulle åläggas mottagaren vid värdeöverföringar genom 

handelsbolag eller annorlunda uttryckt gör sig borgenärsskyddsintresset gällande med 

samma styrka i dessa situationer, varken mer eller mindre. Det kan antas att mottagaren 

av värdeöverföringen i ett flertal fall kommer att vara medveten om vilka som är 

andelsägare i ett handelsbolag. Detta eftersom den s.k. befogenhetspresumtionen för sin 

tillämpning förutsätter att den bolagsman som företog rättshandlingen för 

handelsbolaget är registrerad som bolagsman varför handelsbolagets motpart har ett 

incitament att kontrollera detta.
112

 

För det andra måste mottagaren ha befunnit sig i ond tro om de omständigheter som 

läggs till grund för att handelsbolagets disposition inneburit en förmögenhetsminskning 

eller med andra ord att en jämförelse av prestationernas marknadsvärde mynnar ut i en 

värdediskrepans till handelsbolagets nackdel.
113

 Det bör här återigen framhållas att 

mottagaren inte behöver vara i ond tro om att dispositionen stred med 17 kap. 3 – 4 §§ 

ABL. 

För de tredje ska mottagaren ha befunnit sig i ond tro om de omständigheter som läggs 

till grund för att affärshändelsen inte hade affärsmässig karaktär. I enlighet med vad 

som anförts ovan i avsnitt 3.4.2 blir det här främst relevant att bedöma mottagarens 

insikter om värdediskrepansen samt mottagarens insikter om andelsägande aktiebolags 

verksamhet. 

 

                                                      
111

 Se diskussionen av Calissendorffs skiljaktiga mening i avsnitt 3.2.5. 
112

 Lindskog (2010) 2:18 – 4.1.1. 
113

 Se ovan avsnitt 2.4.1. 
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3.7.2 Rättsföljden 

Vad angår rättsföljden konstaterar Arvidsson att handelsbolagets medkontrahent blir 

värdeersättningsskyldig om förutsättningar för att tillämpa 17 kap. 6 § ABL 

föreligger.
114

 För det fall att det som överförts är generiskt bestämd egendom borde 

detta inte vålla några problem. För det fall det rör sig om en odelbar sakutdelning 

förutsätter ställningstagandet att enligt gällande rätt återbäringsskyldigheten enligt 17 

kap. 6 § ABL kan tillämpas som en värdeersättningsskyldighet. Som framgått tidigare 

är det min uppfattning och om dispositioner i handelsbolag ska kunna angripas är detta 

en förutsättning. Detta eftersom ogiltigheten inte drabbar handelsbolagets rättshandling 

med återbäring som rättsföljd och att det, naturligtvis, inte kan förhålla sig så att 

mottagaren ska återbära egendomen eller dess motsvarande värde i sin helhet till 

andelsägande aktiebolag. 

 

3.8 Bristtäckningsansvar 

För det fall återbäringssvaranden inte förmår återbära vad denne olovligen uppburit 

alternativt att återbäringsansvar inte aktualiseras på grund av bristande subjektiva 

förutsättningar aktualiseras bristtäckningsansvar enligt 17 kap. 7 § ABL. 

Bristtäckningsansvaret har behandlats ovan i avsnitt 2.4.2. Vad beträffar en disposition i 

vilken andelsägande aktiebolag medverkat torde inte några särskilda problem uppstå vid 

tillämpningen av bestämmelsen. Annorlunda förhåller det sig om handelsbolagets 

disposition vidtagits utan andelsägande aktiebolags medverkan.
115

 

17 kap. 7 § st. 1 ABL förutsätter för sin tillämpning, såvitt här är relevant, att den påstått 

bristtäckningsansvarige ”medverkat till beslutet om värdeöverföringen” eller 

”medverkat till verkställandet av beslutet”. Om andelsägande aktiebolag som för talan 

om bristtäckningsansvar inte i någon form medverkat till handelsbolagets disposition 

                                                      
114

 Ny Juridik 4:14 s. 7 på s. 19.  
115

 Se angående ett eventuellt medverkanskrav ovan avsnitt 3.4.1. 



 

 

50 

 

synes ett beslut i den mening bestämmelsen förutsätter att saknas. Fråga är således om 

en eventuell analogitillämpning.  

Vid fråga om analogisk tillämpning av värdeöverföringsreglerna har HD beträffande 

analogisk tillämpning av 12 kap. 1975 års ABL uttalat att ”[h]änsynen till säkerheten i 

omsättningen och det praktiska ekonomiska livet får därför [sätta gränserna] för hur 

långt analogierna skall drivas”.
116

 Uttalandet får anses göra sig gällande även vid fråga 

om analogitillämpning av 17 kap. ABL.
117

 Mot dessa intressen ska ställas att ett 

bristtäckningsansvar förutsätter ond tro. Enligt min mening kan den som medverkat till 

en värdeöverföring inte anses skyddsvärd varför en analogisk tillämpning bör komma 

ifråga. Således bör ett bristtäckningsansvar kunna tänkas för bolagsman som verkställt 

en disposition som inneburit en värdeöveröring trots att beslut i den mening som avses i 

17 kap. 7 § ABL saknas. 

 

3.9 Kapitelvisa slutsatser 

HD:s ställningstagande i NJA 2014 s. 604 innebär att i vart fall ABL:s  

borgenärsskyddsregler inte påverkar tillämpningen av HBL:s regler. Således har det för 

bedömningen av giltigheten av ett handelsbolags disposition enligt 2 kap. 18 § HBL 

ingen betydelse att dispositionen för någon bolagsman innebär en konflikt med 

kapitalskyddsreglerna i 17 kap. ABL. Ett handelsbolag kan alltså inte framgångsrikt 

föra en talan om ogiltighet enligt 2 kap. 18 § HBL baserat på att dispositionen skulle ha 

inneburit olovlig värdeöverföring från andelsägande aktiebolag. 

I NJA 2014 s. 604 öppnar HD upp för att dispositioner i handelsbolag kan angripas 

enligt 17 kap. ABL. Frågan har ännu inte behandlats i praxis. Min bedömning är att 

dispositioner i handelsbolag faller under 17 kap. 1 § p. 4 ABL och att 

återbäringsskyldighet enligt 17 kap. 6 § ABL kan aktualiseras för mottagaren. Vidare är 

bristtäckningsansvar enligt 17 kap. 7 § ABL möjligt, för det fall andelsägande 

                                                      
116

 NJA 1997 s. 418. 
117

 Så även Calissendorff, NJA 2014 s. 604 på s. 620. 
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aktiebolag inte medverkat till den olovliga värdeöverföringen förutsätts dock en analog 

tillämpning. 

Om min bedömning är korrekt är en förändring av rättsläget inte påkallad; 

borgenärsintresset som uppbär 17 kap. ABL är tillgodosett. För det fall bedömningen är 

inkorrekt kan det tänkas aktuellt att förändra reglerna i 17 kap. ABL alternativt i HBL 

för att tillgodose borgenärsintresset. Om rättsläget är så att dispositioner i handelsbolag 

inte kan angripas är det nämligen fritt fram att på ett relativt enkelt sett kringgå det 

borgenärsskydd som 17 kap. ABL är avsett att skapa. Det skulle vara en mindre bra 

ordning. 

I denna del av uppsatsen har borgenärsskadliga dispositioner behandlats. Det återstår att 

se hur aktieägarskadliga dispositioner ska behandlas. Denna fråga diskuteras i nästa 

kapitel. 
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4 Aktieägarskadliga dispositioner genom 

handlande i handelsbolag 

4.1 Allmänt 

På samma sätt som ett aktiebolags borgenärer har ett intresse av vad som försiggår i ett 

handelsbolag i vilket aktiebolaget är andelsägare har andelsägande aktiebolags 

aktieägare ett intresse av handelsbolagets dispositioner. Detta beror på att 

handelsbolagets dispositioner inte bara kan tänkas skada andelsägande aktiebolags 

borgenärer utan även aktiebolagets aktieägare. 

ABL uppställer ett antal regler till skydd för aktieägare. När fråga är om 

värdeöverföringar är de mest centrala likhetsprincipen vilken kommer till uttryck i 4 

kap. 1 § ABL, generalklausulerna i 7 kap. 47 § ABL respektive 8 kap. 41§ st. 1 ABL 

samt principen att rättshandlingar som uppenbart strider mot bolagets syfte vilket in 

dubio är att generera vinst inte får företas, 3 kap. 3 § ABL e contrario. Det ska även 

framhållas och som framgått ovan att värdeöverföringar enligt 17 kap. 1 § p. 4 ABL till 

formen alltid är otillåtna om inte samtliga aktieägare samtycker. 

Om det rör sig om en värdeöverföring till aktieägare är den aktieägarskyddsregel som 

kan komma ifråga i princip endast 4 kap. 1 § ABL.
118

 Om det däremot rör sig om en 

värdeöverföring till utomstående saknar 4 kap. 1 § ABL relevans. De regler som då 

aktualiseras är de ovan nämnda generalklausulerna, vinstsyftet samt formreglerna i 17 

kap. ABL. 

För generalklausulernas tillämplighet förutsätts att bolagsstämman fattat ett beslut 

alternativt att någon bolagets ställföreträdare företagit en rättshandling som är ägnad att 

ge en otillbörlig fördel åt någon till nackdel för bolaget. En värdeöverföring enligt 17 

                                                      
118

 Andersson (2010) s. 150. 
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kap. 1 § p. 4 ABL torde regelmässigt innebära en otillbörlig fördel för mottagaren och 

en nackdel för bolaget.
119

 Vidare kan en sådan disposition antas strida med vinstsyftet. 

Huruvida en aktieägarskadlig disposition vidtas direkt av ett handelsbolag eller genom 

ett handelsbolag är i sig ointressant för den aktieägare vars rätt träds för när. Jämför att 

aktiebolaget A som till lika delar ägs av B och C i det ena fallet säljer en bil till 

underpris till B med att handelsbolaget D som aktiebolaget A är ägare i företar samma 

transaktion. Således är det intressant att diskutera om dispositioner i handelsbolag vilka 

enbart strider med aktieägarskyddsregler är angripliga. 

 

4.2 Kan dispositioner i handelsbolag som enbart strider mot 

aktieägarskyddsregler angripas enlig 17 kap. ABL? 

Angående bedömningen av om en disposition i ett handelsbolag kan anses utgöra en 

värdeöverföring enligt 17 kap. 1 § ABL hänvisas till avsnitt 3.4.1 – 3.4.3. Någon 

bedömning utifrån 17 kap. 3 § ABL förutsätts här inte vara aktuell; det förutsätts att den 

relevanta norm som värdeöverföringen är i konflikt med är någon regel uppställd till 

skydd för aktieägare. Det konstateras i avsnitt 3.9 att en olovlig värdeöverföring enligt 

17 kap. ABL kan föranleda återbäringsskyldighet respektive bristtäckningsansvar. Vad 

som diskuteras här är således om det faktum att värdeöverföringen enbart strider emot 

någon regel uppställd till skydd för aktieägare ska kunna föranleda 

återbäringsskyldighet respektive bristtäckningsansvar. 

 

4.3 Innebär att en aktieägarskyddsregel överträtts att en 

annorlunda bedömning ska göras? 

Den förhärskande meningen i doktrinen är att även värdeöverföringar som enbart strider 

mot regler uppställda till skydd för aktieägare kan föranleda återbäringsskyldighet 
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respektive återbäringsansvar enligt 17 kap. 6 – 7 §§ ABL.
120

 Om den bedömning som 

gjorts ovan, nämligen att återbäringsansvar respektive bristtäckningsskyldighet kan 

aktualiseras vid dispositioner i handelsbolag som strider mot 17 kap. 3 § ABL, kan 

värdet av koherens och lättöverskådlighet anföras som ett argument för att 

värdeöverföringar som enbart strider mot aktieägarskyddsregler bör behandlas 

likadant.
121

 Vidare talar, naturligtvis, aktieägarskyddsintressen för att 17 kap. 6 – 7 §§ 

ABL ska kunna tillämpas. 

Vad som kan anföras här emot är för det första omsättningsintresset.
122

 En ordning där 

handelsbolagets medkontrahent kan tänkas bli ansvarig enligt 17 kap. 6 – 7 §§ innebär 

att medkontrahenten inte enbart behöver oroa sig för ogiltighet enligt 2 kap. 18 § HBL 

utan även enligt 17 kap. 6 § ABL. Emellertid förhåller det sig så att för att 

återbäringsansvar ska komma ifråga, eller för den delen bristtäckningsansvar, den talan 

förs mot måste ha befunnit sig i ond tro. Av den anledning kan det ifrågasättas varför 

omsättningsintresset ska tillåtas medföra att 17 kap. 6 – 7 §§ ABL överhuvudtaget inte 

ska tillämpas. För det andra hänvisar HD i NJA 2014 s. 604 enbart till 

borgenärsintresset när de uttalar att dispositioner i handelbolag torde kunna angripas.
123

 

Således saknas när fråga är om värdeöverföringar i strid med aktieägarskyddsregler det, 

om än svaga, stöd som kan anföras för att borgenärsskadliga dispositioner genom 

handelsbolag ska kunna angripas.
124

 Hur stor tyngd detta ska tillmätas är dock osäkert 

givet att HD i NJA 2014 s. 604 saknade anledning att ta ställning till frågan. För det 

tredje, under förutsättning att ställföreträdare för andelsägande aktiebolag medverkat, 

kan skadestånd enligt 29 kap. ABL krävas. Hur mycket värt detta rättsmedel är beror 

dock av om den som talan förs mot är betalningsduglig. 
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 Se exempelvis Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, 4:e upplagan 2012 (cit. 

Bergström & Samuelsson (2012)) s. 213. 
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Enligt min mening bör aktieägarskyddsintresset få bli utslagsgivande. I de flesta fall där 

överträdelser av aktieägarskyddsregler aktualiseras torde det förhålla sig så att 

värdeöverföringen sker till förmån för en aktieägare i andelsägande aktiebolag eller 

någon denna närstående.
125

 Detta eftersom det torde saknas incitament för 

handelsbolaget att företa en värdeöverföring till någon helt utomstående. Således gör sig 

omsättningsintresset inte gällande med någon större tyngd; omsättningsintresset får 

anses tillräckligt beaktat genom kravet på ond tro.  

Sammanfattningsvis är jag av uppfattningen att även värdeöverföringar som enbart 

strider mot aktieägarskyddsregler bör kunna föranleda återbäringsskyldighet och 

bristtäckningsansvar. 

 

4.4 Processuella frågor 

Vad beträffar processuella frågor hänvisas till avsnitt 3.6. Givet att HD i NJA 2014 s. 

604 valde att inte tillmäta aktiebolagsrättsliga regler betydelse vid bedömningen av 

giltigheten av en rättshandling enligt 2 kap. 18 § HBL när fråga var om en 

värdeöverföring som stred mot borgenärsskyddsregler synes det osannolikt att 

bedömningen skulle vara annorlunda när fråga är om en värdeöverföring som enbart 

strider emot aktieägarskyddsregler. Således gäller troligtvis att talan måste föras av 

värdeöverförande bolag mot mottagaren av värdeöverföringen respektive mot eventuellt 

bristtäckningsansvariga. 

 

4.5 Rättsföljderna 

Vad som tidigare sagts angående återbäringsskyldighet och bristtäckningsansvar får 

anses gälla även beträffande värdeöverföringar som enbart strider mot 

aktieägarskyddsregler. Dock måste viss modifikation göras när fråga är om en 

värdeöverföring som strider mot någon aktieägarskyddsregel. Det ska noteras att detta 
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gäller även i de fall då en värdeöverföring som strider mot 17 kap. 3 § ABL jämte 

någon aktieägarskyddsregel. Den modifikation som måste göras är att om 

värdeöverföringen strider mot någon aktieägarskyddsregel partiell ogiltighet inte 

kommer ifråga oavsett vad som utdelats.
126

 Detta beror på att överträdelsen av 

aktieägarskyddsregeln inte kan delas in i en giltig och en ogiltig del. Således måste 

alltid återbäringen korrespondera mot hela den förmögenhetsminskning 

värdeöverföringen inneburit. I det fall värdeöverföringen skett genom en disposition i 

ett handelsbolag svarar således återbäringsskyldigheten mot den minskning av 

handelsbolagsandelens värde som värdeöverföringen inneburit utan något avdrag för 

vad som lovligen kunnat utdelas. 

 

4.6 Kapitelvisa slutsatser 

I denna del har aktieägarskadliga dispositioner genom handelsbolag diskuterats. 

Slutsatsen blir att dessa bör behandlas på samma sätt som borgenärsskadliga 

dispositioner och att de således kan angripas enligt 17 kap. ABL. Dock så modifieras 

rättsföljden på så sätt att partiell ogiltighet inte kommer ifråga vilket beror på att 17 kap. 

3 § ABL saknar betydelse när en aktieägarskyddsregel har överträtts. Det ska framhållas 

att angripligheten av aktieägarskadliga dispositioner inte har prövats varför 

bedömningen är osäker; det, om än svaga stöd, som NJA 2014 s. 604 ger för att 

borgenärsskadliga dispositioner ska kunna angripas enligt 17 kap. ABL kan inte anföras 

som stöd för att även aktieägarskadliga dispositioner skulle kunna angripas. Dock så 

talar aktieägarskyddet och koherensskäl för att även aktieägarskadliga dispositioner ska 

kunna angripas, hur frågan löses om den väl uppkommer återstår dock att se. 

Om min bedömning är korrekt är det inte påkallat att förändra rättsläget; 

aktieägarskyddande regler kan inte kringgås genom att dispositioner företas genom 

handelsbolag. Således finns inte utrymme för kringgåendedispositioner. För det fall min 

bedömning är inkorrekt finns utrymme för att på ett relativt lätt sätt kringgå 

                                                      
126

 Bergström & Samuelsson s. 214. 



 

 

57 

 

aktieägarskyddsregler uppställda i ABL vilket talar för att en förändring av rättsläget 

bör göras. 
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5 Sammanfattning och slutsatser 

I denna uppsats har behandlats angripligheten av borgenärs- och aktieägarskadliga 

dispositioner genom handlingar i handelsbolag. Rättsfallet NJA 2014 s. 604 har bildat 

utgångspunkt för analysen. Min bedömning av rättsläget är att både borgenärs- och 

aktieägarskadliga dispositioner bör kunna angripas enligt reglerna i 17 kap. ABL. 

Denna bedömning grundar sig på en ändamålstolkning av bestämmelserna; en annan 

ordning skulle öppna upp för att på ett enkelt sätt kringgå de skyddsregler som finns 

uppställda i ABL till skydd för borgenärer och aktieägare. Således finns enligt min 

mening möjlighet att angripa denna typ av dispositioner; en annan sak är att 

bevissvårigheter i praktiken kan tänkas innebära att utsikterna till framgång med en 

sådan talan är små. 

På ett mer generellt plan kan NJA 2014 s. 604 läggas till grund för slutsatsen att ABL:s 

regler inte materiellt påverkar HBL.
127

 Som antytts under uppsatsens gång är jag kritisk 

till ett sådant förhållningssätt. Enligt min mening bör ABL:s regler beaktas vid 

tillämpningen av en regel i HBL om ett sådant beaktande inte motverkar syftet med 

bestämmelsen i HBL och vice versa. Detta särskilt om ett sådant beaktande medför att 

vad som kan benämnas kringgående transaktioner på ett effektivt sätt motverkas.
128

  

De frågor som här behandlats har ännu inte fått sin lösning i praxis, vidare är de i 

princip inte behandlade i doktrin och inte alls i förarbeten. Således är den bedömning 

som görs osäker. För det fall bedömningen är inkorrekt är enligt min mening en 

förändring av rättsläget påkallad. En sådan förändring kan genomföras på ett flertal sätt. 

Problemet bottnar i att aktiebolag tillåts vara bolagsmän i handelsbolag. Enligt min 

mening är det dock inte rimligt att förändra den ordning. Detta eftersom de företeelser 

som i denna uppsats diskuterats dels får antas vara ovanliga samt dels att samarbete i 

handelsbolag mellan aktiebolag fyller ett legitimt syfte. Närmast tillhands är 
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förmodligen att förändra reglerna i 17 kap. ABL så att denna typ av dispositioner 

omfattas. Tänkbart är att 17 kap. 1 § p. 4 ges följande lydelse: 

”annan affärshändelse som medför att bolagets förmögenhet minskar och inte  har rent 

affärsmässig karaktär för bolaget. Rättshandlingar vidtagna av en juridisk person i 

vilken bolaget är andelsägare ska vid tillämpningen av detta  kapitel anses utgöra en 

affärshändelse i bolaget.” 

De skäl som kan anföras för att göra denna förändring är de skäl som jag lägger till 

grund för slutsatsen att det redan enligt gällande rätt bör vara möjligt att angripa 

borgenärs- och aktieägarskadliga dispositioner i handelsbolag. 
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