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Sammanfattning 
Framställningen  behandlar  aktiekapitalets  och  värdeöverföringsreglers  funktion 
som borgenärsskydd ur ett internationellt perspektiv med tyngdpunkt på Common 
Law  jurisdiktioner.  Ansvarsgenombrottsinstitutet,  i  ett  internationellt  samman‐
hang,  har  även  en  central  funktion  i  framställningen  då  otillräckliga  borgenärs‐
skyddsregler  lämnar  borgenärer med  att  ansöka  om  ansvarsgenombrott  som  en 
sista utväg för att bli ersatta. 

Inledningsvis kommer  teorin och  lagstiftningen bakom dels  aktiekapital  och vär‐
deöverföringsregler,  dels  ansvarsgenombrott  att  behandlas  för  att  ge  läsaren  de 
förutsättningar som behövs för de mer analytiska delarna av framställningen. 

Detta kommer  följas av statistik avseende  frekvensen av ansvarsgenombrott  i de 
två mest centrala  jurisdiktionerna  i  framställningen, Storbritannien och Nya Zee‐
land.  Jurisdiktionerna är av intresse då de har haft ett snarlikt ursprung men har 
sedermera  tillämpat  två  väsentligen  olika  rättsordningar  angående  aktiekapital 
och värdeöverföringar. Storbritannien som är bundet av EG rättslig lagstiftning har 
tillämpat  rättsregler  avseende  borgenärsskydd  vilka  härstammar  från  det  andra 
bolagsdirektivet. Samtidigt har Nya Zeeland tillämpat rättsregler som härstammar 
från den amerikanska Model Business Corporation Act. Statistikens syfte är att på‐
visa eventuella skillnader i frekvensen av ansvarsgenombrott i och med införandet 
av  de  nya  rättsreglerna  i  respektive  jurisdiktion  i  relation  till  de  tidigare  väldigt 
likartade. 

En analys kommer sedermera företas i två steg där det första steget innefattar de 
teoretiska delarna av framställningen analyseras och de olika lagstiftningsregimer 
som  tillämpas  på  aktiekapital,  värdeöverföringsregler  samt  ansvarsgenombrott 
kommer att jämföras.  

Analysens andra del kommer behandla den framtagna statistiken och kommer in‐
nehålla en analys av varje undersökt jurisdiktion för sig där de faktorer som kan ha 
påverkat det erhållna resultatet behandlas. 

Detta  följs  av  en  jämförelse mellan  resultaten  från  de  två  jurisdiktionerna  vilket 
kan  sägas  utgöra  kärnan  av  framställningen  och  ger  ett  svar  på  vilka  eventuella 
skillnader  de  två  olika  lagstiftningsregimer  som  har  antagits  innebär  och  vilken 
som är att anse som mest adekvat avseende borgenärsskyddsaspekter. 



 

 

Slutligen kommer en slutsats där samtlig  framkommen fakta och resultat  i analy‐
sen  sammanfattas  och  författarens  åsikt  om  vilket  system  som  är  att  anse  som 
mest förmånligt även kommer att presenteras. 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1Inledning 

1.1 Bakgrund 

Inom vår moderna ekonomiska historia har aktiebolaget varit en central del av ut‐
vecklingen. Detta då aktiebolagsinstitutet möjliggör  för  investerare och entrepre‐
nörer  att  driva  verksamhet  utan  personligt  ansvar,  jfr.  limited  liability  company. 
Den  numera  grundläggande  aktiebolagsrättsliga  principen,  oberoende  av  vilket 
rättsystem man  följer,  är  just  detta  undantag  från personligt  ansvar  för  bolagets 
förpliktelser. Det moderna aktiebolaget växte  fram under den Europeiska koloni‐
altiden då stora handels‐ och infrastrukturprojekt krävde ett nätverk av finansiä‐
rer som inte nödvändigtvis bidrog till den dagliga driften av verksamheten. Tidiga 
limited liability bolag krävde ett godkännande av den lagstiftande delen av respek‐
tive  stat,  då  lagstiftning  saknades  som gav  stöd  för  bolagskonstruktionen. Under 
slutet av 1800‐talet började lagstiftning växa fram på området som reglerade den 
nya  juridiska  personen  som  aktiebolaget  innebär.  Även  om  aktiebolagsinstitutet 
kan anses som överlägset att bedriva verksamhet innebär det begränsade ansvaret 
problematik.  

Den problematik som främst kommer behandlas  i denna framställning är relatio‐
nen mellan  ett  bolags  borgenärer  och  bolaget  självt  samt  relationen  till  bolagets 
aktieägare. Inom exempelvis svensk rätt finns en lång tradition av skyddsåtgärder 
för att tillförsäkra borgenärer garantier att bolaget de facto kan stå vid sina förplik‐
telser. De två mest centrala begreppen för att tillförsäkra detta har historiskt, och 
till viss mån fortfarande, varit ett lagstadgat minimikapital samt regler för hur och 
när  värdeöverföringar  från  bolaget  till  dess  ägare  får  ske,  exempelvis  genom ut‐
delning. Under 1900‐talets andra hälft har två parallella system för hur detta kapi‐
talskydd utvecklats. Det Angloamerikanska Common Law  systemet  har  historiskt 
sett  inte  krävt  något minimikapital  för  limited  liability  companies,  samtidigt  som 
det  kontinentaleuropeiska  rättsystemet  (Civil  Law)  som  regel  har  krävt  ett mini‐
mikapital. 

Då Storbritannien, vilket är ursprungslandet för Common Law är en medlem av EU 
har detta på senare år ändrats, i synnerhet med införandet av det andra bolagsdi‐
rektivet1. Samtidigt har det största Common Law landet, USA, gått en annan väg och 
helt avskaffat kravet på aktiekapital i aktiebolag. Det har inom EU, argumenterats 
att  ett  minimikapital  innebär  ett  skydd  för  borgenärer  och  att  harmoniserade 
rättsregler  krävs  för  den  interna marknaden  skall  fungera.  I  ingressen  till  andra 
bolagsdirektivet nämns det att “Whereas Community provisions should be adopted 
for maintaining the capital, which constitutes the creditors' security, in particular by 
prohibiting  any  reduction  thereof  by  distribution  to  shareholders  where  the  latter 

                                                        
1 Rådets andra direktiv 77/91/EEG av den 13 december 1976 om samordning av de skyddsåtgär‐
der som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 58 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bo‐
lagsmännens och tredje mans intressen när det gäller att bilda ett aktiebolag samt att bevara och 
ändra dettas kapital, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga. 

 



 

 
2 

are not entitled to it...” vilket väl sammanfattar det kontinentaleuropeiska synsättet 
på minimikapital och värdeöverföringsregler.  

Samtidigt har det i USA, genom Model Business Corporation Act (MBCA) från 1980 
års version och framåt, växt fram en annan systematik som bygger på att något mi‐
nimikapital inte krävs för att bedriva verksamhet med limited liability.2 Stödet för 
detta har varit att aktiekapitalet  inte gav något  reellt  skydd  för borgenärer.3  I de 
senare  versionerna  av  MBCA  har  även  ett  system  för  värdeöverföringar  införts. 
Detta insolvency test innebär i korthet att någon värdeöverföring till aktieägare inte 
får äga rum om bolaget, efter det att överföringar gjorts, inte kan betala sina skul‐
der  eller  om  skulderna  överstiger  tillgångarna.4  Detta  kan  jämföras  med  det,  i 
andra  bolagsdirektivet,  uppställda  kraven  för  publika  aktiebolag  inom  EU  som 
primärt tar sikte på att skydda det bundna egna kapitalet i bolaget, då utdelning ej 
får inkräkta på bundet kapitalet enligt Art. 15 (1) (a). Vidare får inte värdeöverfö‐
ringar överstiga den ackumulerade vinsten med avdrag för balanserad förlust en‐
ligt Art. 15 (1) (c). Värt att nämna är att många Europeiska stater har relativt  in‐
vecklade system för hur och när värdeöverföringar får ske,5 vilket ryms inom de av 
det andra bolagsdirektivet uppställda krav. Under den andra halvan av 1900‐talet 
har  alltså  två  parallella  system växt  fram  som har  väsentliga  åsiktsskillnader  för 
hur ett skydd för borgenärer skall åstadkommas på bästa möjliga sätt.  

Då framställningen främst behandlar de två olika systemens funktionalitet och hu‐
ruvida  de  uppnår  de  skyddsåtgärder  som  är  tilltänka  blir  begreppet  ansvarsge‐
nombrott (Piercing the Corporate veil) aktuellt. Ansvarsgenombrott innebär i kort‐
het att man bortser från ett aktiebolags funktion som en juridisk person och istället 
håller  personerna  bakom,  d.v.s.  aktieägarna  ansvariga  för  bolagets  förpliktelser. 
Detta är ett avsteg från den annars erkända principen om limited liability och till‐
lämpas av domstolar  enbart  i  undantagsfall. Det har dock under 1900‐talet dock 
växt upp en omfattande praxis, i synnerhet inom Common Law jurisdiktioner, hur 
och  när  ansvarsgenombrott  kan  beviljas.  Rimligtvis  borde  ett mindre  väl  funge‐
rande  borgenärsskyddssystem  leda  till  en  högre  grad  av  ansvarsgenombrott  och 
vice versa.  

Om det  finns någon sanning bakom den gällande rättsargumentationen  inom EU, 
att minimikapital och extensiva regler för när värdeöverföringar får ske utgör ett 
reellt skydd för bolagets borgenärer, borde detta återspeglas genom en ökad fre‐
kvens ansvarsgenombrott i USA, men även i andra stater som har tillämpat dylika 
regler, efter 1980 års MBCA då krav på minimikapital avskaffades, eller i vart fall 
efter 1984 års MBCA då det numera internationellt använda Insolvency test  inför‐
des som reglering  för värdeöverföringar.6 Vidare borde  frekvensen av ansvarsge‐
nombrott ha minskat inom den brittiska rätten efter införandet av dels minimika‐
pital  för  publika  bolag  genom  andra  bolagsdirektivet,  dels  genom  införandet  av 

                                                        
2 Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag, s. 107‐108. 

3 Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag, s 108, 110. för vidare hänvisning till doktrin. 

4 § 6.40 (c) MBCA 2005. 

5 Se t.ex. kap. 17‐20 ABL. eller sec. 830 i UK Company Act 2006. 

6 Andersson, Om vinstutdelning från Aktiebolag, s. 109. 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striktare regler gällande värdeöverföringar i och med UK Company Act 1980 som 
implementerade andra bolagsdirektivet i brittisk rätt. 

1.2 Syfte 

Syftet med  framställningen  är  att  utreda minimikapitalets  och  värdeöverförings‐
reglernas funktion som borgenärsskyddsregler och huruvida detta återspeglas ge‐
nom frekvensen av ansvarsgenombrott i ett internationellt perspektiv. Svensk rätt 
kommer stundom användas för jämförande ändamål, men tyngdpunkten kommer 
ligga på Common Law då rättsutvecklingen inom dessa jurisdiktioner är de som har 
varit föremål för radikala förändringar under de senaste 50 åren, då både minimi‐
kapital och värdeöverföringsregler har förändrats drastiskt.   

1.3 Problemställning 

Problematiseringen kan sammanfattas som om huruvida det finns något samman‐
band mellan antalet ansvarsgenombrott och de ovan nämnda borgenärsskyddsreg‐
lerna minimikapital och värdeöverföringsregler. Frågeställningen kommer utredas 
ur dels ett  teoretiskt perspektiv, med grund i praxis,  förarbeten och doktrin, dels 
ur  ett mer praktiskt perspektiv  vilket  kommer baseras på praxis  sammanställd  i 
statistik. 

1.4 Metod 

Metodiken  i  framställningen kommer  innehålla  flera olika klassiska metoder. Det 
kommer  finnas  en  deskriptiv  del  som  förklarar  de  olika  använda  rättsystemens 
synsätt på minimikapital, värdeöverföringsregler samt ansvarsgenombrott. De oli‐
ka system kommer även ytligt jämföras för att identifiera väsentliga skillnader och 
likheter, vilket kan sägas utgöra ett komparativt segment. Tyngdpunkten kommer 
dock ligga på en empirisk och komparativ studie av fall av ansvarsgenombrott över 
den tid då rättsreglerna för borgenärsskyddet har förändrats i de aktuella jurisdik‐
tionerna.  Bestämda  tidpunkter  där  väsentlig  lagstiftning  har  förändrats  kommer 
ligga till grund för under vilka tidsperioder som kommer undersökas. Detta inne‐
bär att äldre lagstiftning kommer jämföras med modernare lagstiftning i den mån 
väsentliga ändringar  i borgenärsskyddsreglerna har  företagits. Detta kommer se‐
dan ligga till grund för den empiriska och komparativa studiens utvalda tidsperio‐
der. De rättsordningar som kommer behandlas är Amerikansk, Brittisk och Nyzee‐
ländsk rätt med  tyngdpunkt på de  två sistnämnda. Vidare kommer den klassiska 
svenska  rättsdogmatiska metodiken  ej  användas  i  någon  vidare  utsträckning  då 
den är svårtillämpad på Common Law rättsordningar. Detta har primärt sin grund i 
att  lagstiftningssystematiken  inom nämnda rättsordningar har en annan struktur 
än  den  svenska.  Exempelvis  förekommer  oftast  inte  statliga  förarbeten  innan  en 
lag  författas,  istället  ligger  tyngdpunkten  inom  Common  Law  jurisdiktioner  på 
praxis. Undantaget är de delar där svensk rätt behandlas, vilket kommer, i den mån 
det  är möjligt,  följa  en  rättsdogmatisk metod.  Den metodik  som  har  använts  för 
framtagandet av statistiken kommer särskilt behandlas i statistikkapitlet. 

1.5 Disposition 

Framställningen kommer följa en ordning där olika jurisdiktioners rättsregler av‐
seende minimikapital  och värdeöverföringsregler  först  förklaras. Vidare kommer 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sedan de rättsliga grunderna för ansvarsgenombrott behandlas avseende aktuella 
jurisdiktioner. Detta kommer  följas av en empirisk och komparativ  studie  i  antal 
beviljade ansvarsgenombrott inom de olika rättsordningarna. Detta följs sedan av 
en  analys  av  dels  den  teoretiska  framställningen  om  borgenärsskyddsregler  och 
ansvarsgenombrott, dels där statistik som det empiriska och komparativa segmen‐
tet  kommer  tillhandahålla.  Slutligen  kommer  en  slutsats  sammanfatta  framställ‐
ningen och ett svar på huruvida krav på minimikapital och värdeöverföringsregler 
de  facto  påverkar  frekvensen  av  ansvarsgenombrott  kommer  förhoppningsvis 
kunna fastställas. 

1.6 Avgränsning 

Då framställningen främst tar sikte på de väsentliga skillnader som återfinns mel‐
lan det kontinentaleuropeiska och det angloamerikanska systemet för borgenärs‐
skyddsåtgärder kommer mycket  information med grund  i Common Law  jurisdik‐
tioner användas. För att ge en helt rättvisande bild av rättsläget borde därav samt‐
liga Common Law jurisdiktioner användas. Detta arbete är dock på grund av fram‐
ställningens omfattning begränsat till att enbart behandla de stora jurisdiktionerna 
USA  samt  Storbritannien.  Nya  Zeelands  lagstiftning  kommer  även  behandlas  då 
denna ofta framställs som ett land starkt influerad av de senare amerikanska rätts‐
reglerna gällande borgenärsskydd samtidigt som rättsordningen har sitt ursprung 
i brittisk lagstiftning.  

Med undantag  från Storbritannien och  i viss mån svensk rätt  för  jämförande och 
förklarande ändamål, kommer  inte någon övrig europeisk rätt att användas, med 
viss EG rättslig lagstiftning borträknad. Även på grund av framställningens omfatt‐
ning  samt  den  begränsade  tillgängligheten  kommer  inte  alltid  förstahandskällor 
användas  i  framställningen, detta även på grund av  författarens begränsade kun‐
skaper inom de aktuella rättsområdena. Vidare anser författaren att detta kan vara 
berättigat  då  tyngdpunkten  i  framställningen  kommer  ligga  på  den  komparativa 
och empiriska studien av antal ansvarsgenombrott under olika rättsregler för bor‐
genärsskydd och inte i olika rättsystems specifika regleringar av aktuella rättsom‐
råden under olika tidsperioder. Några djupare analyser än behövligt för syftet med 
framställningen av olika  rättsystemets utveckling  av borgenärsskyddsregler över 
1900‐talet kommer alltså inte företas. 

1.7 Källöversikt 

Då Common Law ofta inte har några förarbeten enligt svensk lagstiftningssystema‐
tik kommer  istället  lagtext,  praxis och doktrin  användas  för  framställningen. Un‐
dantaget är de få delar som kommer behandla svensk rätt där förarbeten kommer 
att användas. För de inledande och deskriptiva delarna av framställningen kommer 
främst primära rättskällor i form av lagstiftning och praxis användas. För äldre lag‐
stiftning där aktiebolagets funktioner och borgenärsskyddsregler inte var lika kraf‐
tigt reglerade, kommer praxis  få en större betydelse för att  få en rättvisande bild 
av hur lagen tillämpades. Gällande Common Law jurisdiktionerna kommer praxis få 
en större betydelse oavsett om det gäller nyare eller äldre rätt då rättsordningen 
är  sådan att praxis har  ett  större  inflytande. Doktrin kommer även användas  för 
förklarande  ändamål.  I  den huvudsakliga  delen  av  framställningen,  vilken utgörs 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av den empiriska och komparativa studien av antalet ansvarsgenombrott, kommer 
uteslutande praxis från aktuella rättsystem användas.  

 



 

 
6 

2 Aktiekapitalet i Aktiebolag 
En grundläggande faktor för att aktiebolagsinstitutet skall fungera är att aktieägare 
tillför bolaget kapital i utbyte mot aktier i bolaget. I utbyte mot det tillförda kapita‐
let får aktieägarna rätt till utdelning från bolaget och möjlighet att rösta på bolags‐
stämman.7 Det tillförda kapitalet brukar klassificeras som aktiekapital, en bunden 
post  i  bolagets balansräkning och kan  sägas utgöra en  form av borgenärsskydd.8 
Det har med tidens gång utvecklats olika metoder för synsättet på aktier och aktie‐
kapital, då olika rättsordningar har haft olika syn på huruvida aktiekapitalet fyller 
funktionen som borgenärsskydd. Utan att redan bli allt för detaljerad kan två gene‐
rella synsätt nämnas, dels det europeiska, genom det andra bolagsdirektivet, vilket 
är  av  åsikten  att  aktiekapitalet  fyller  funktionen  som  borgenärsskydd,9  dels  det 
amerikanska, genom MBCA, som anser att ett aktiekapitel  inger en falsk säkerhet 
för  borgenärer  som  istället  bör  tillförlita  sig  på  andra  former  av  skydd  för  sina 
fordringar jämte bolaget.10 

2.1 Olika former av aktier och dess inverkan på aktieka-
pitalet 

Innan de olika  lagstiftningsregimer  för aktiekapital beskrivs måste något kort sä‐
gas om de olika system för att värdera aktier som förekommer då dessa har viss 
inverkan på aktiekapitalets reglering i lag. I princip kan det sägas att det förekom‐
mer tre olika aktiesystem.  

Det  första  är  aktier  av  par  value  sort,  eller  nominellt  värde. Par  value  innebär  i 
korthet att varje aktie har ett förutbestämt nominellt värde vilket aktieägaren mås‐
te betala in till bolaget för att erhålla aktien.11 Under förutsättning att aktiekapita‐
let förblir orört är också värdet på aktien det nominella beloppet.12 Delas aktieka‐
pitalet med aktiernas nominella värde erhålls antalet utgivna aktier.13 

Den andra modellen är accountable par value, eller bokfört parivärde, vilket inne‐
bär att aktiernas värde baseras på det sammanlagda aktiekapitalet delat med anta‐
let utgivna aktier, varpå aktievärdet erhålls.14 Aktierna har således  inget  förutbe‐
stämt belopp utan baseras istället på aktiekapitalet och antalet utgivna aktier. Sy‐
stemet har stora likheter med par value aktier, då de båda är sammanbundna med 
aktiekapitalet. 

Det tredje alternativet är no par value aktier vilka är helt frikopplad från någon ka‐
pitalfond som aktiekapital utan  istället baseras på den del av bolaget  som aktien 

                                                        
7 Mayson, French and Ryan, Company Law, s. 150. 

8 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 19.  

9 Ingressen till andra bolagsdirektivet, 77/91/EEG. 

10 Official Comment to section 6.21, ingressen. MBCA 2005. 

11 Rickford, Reforming capital, s. 929.  

12 Sandström, Svensk Aktiebolagsrätt, s. 104.  

13 Sandström, Svensk Aktiebolagsrätt, s. 104. 

14 Sandström, Svensk Aktiebolagsrätt, s. 104. 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representerar, d.v.s. bolagets nettotillgångar delat på antalet aktier.15 Systemet in‐
nebär även att aktier kan utges utan att beakta aktiernas nominella eller bokförda 
parivärde,16 vilket innebär att något lägsta värde för utgivna aktier ej existerar.17  

I  och med andra bolagsdirektivet  är  enbart par  value  alternativt accountable par 
value aktier tillåtna för publika aktiebolag registrerade inom den Europeiska Unio‐
nen.18  Då  det  innebär  praktiska  komplikationer  att  tillåta  olika  aktiesystem  för 
publika och privata bolag  inom samma rättsystem har en effekt blivit  att  samma 
regler  gäller  även  för  privata  bolag  inom  de,  i  denna  framställning,  undersökta 
rättsordningarna.19  

2.2 Olika lagstiftningsregimer gällande aktiekapital 

Olika  rättsordningar  har  löst  frågan  hur  aktiekapital  skall  utformas,  betalas  och 
preciseras på en rad olika sätt. För att få en rättvisande överblick och för att under‐
lätta för läsaren kommer de vanligast förekommande och mest aktuella för denna 
framställning kort beskrivas nedan. Det skall även nämnas att det i sin tur kan fö‐
rekomma även  andra undergrupper,  exempelvis huruvida det  föreskrivna belop‐
pet till fullo måste betalas in eller om enbart en andel av beloppet behöver betalas 
in.20 Detta kommer dock inte behandlas i detalj. Det förekommer även lagstiftning 
där det är valfritt vilket system som används. 

2.2.1 Aktiekapital till bestämt belopp  

Ett aktiekapital  till ett bestämt belopp, ett minimiaktiekapital, är en  lagstiftnings‐
metod som  innebär att  för att bedriva verksamhet under aktiebolagsform kräver 
ett till beloppet bestämt aktiekapital inbetalas av aktieägarna till aktiebolaget. Syf‐
tet med ett  lagstadgat minimibelopp kan sägas utgöra av hänsynstagande en hu‐
vudsaklig faktor, att bolagets borgenärer skall åtnjuta ett skydd för de förpliktelser 
bolaget ingår.21 Systematiken är bekant för personer insatta i svensk bolagsrätt då 
det är de lege lata i Sverige.22 Det kan även sägas att ett krav på ett minimikapital 
även  hindrar  bolaget  från  att  idka  verksamhet  som,  ekonomiskt  sett,  är  extremt 
riskfylld, då eventuella förluster först och främst kommer drabba aktieägarnas in‐
betalda kapitalbelopp. 23 

                                                        
15 Rickford, Reforming capital, s. 929.  

16 Mayson, French and Ryan, Company Law, s. 158. 

17 Official Comment to section 6.21, 1. MBCA 2005. 

18 Andra bolagsdirektivet, 77/91/EEG, Art. 8(1). 

19 Se exempelvis Mayson, French and Ryan, Company Law, s. 158. Med vidare hänvisningar om un‐
dersökningar avseende att tillåta no par value system för privata brittiska bolag. 

20 Andra bolagsdirektivet, 77/91/EEG, Art. 9 och Art. 26 kräver exempelvis att 25 % av aktiekapi‐
talet måste vara inbetalt innan verksamheten får påbörjas.  

21 Prop. 2004/05:85 s 212, Sandström, Svensk Aktiebolagsrätt, s. 24., Rickford , Reforming capital, s. 
928. 

22 1 kap. 5 §, 1 kap. 14 § ABL. 

23 Easterbrook and Fischel, The economic structure of Corporate Law, s. 60. 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Denna lagstiftningsmetod kan i sin tur delas upp i två olika undergrupper, där den 
första är att ett bestämt belopp krävs för både privata och publika bolag samt den 
andra metoden där aktiekapital till bestämt belopp enbart krävs för publika bolag. 
Denna  metodik  är  teoretiskt  möjlig  att  tillämpa  med  samtliga  former  av  aktier, 
även om det rent logiskt lämpar sig bäst i ett system med par value alternativt ac
countable  par  value  aktier.  Att  tillämpa  denna  systematik  i  kombination med no 
par value aktier motsäger sig självt då själva grunden för denna aktiesort är att ak‐
tiernas  värde  är  frikopplat  från  eventuellt  aktiekapital. Om aktiernas  värde mot‐
svarar någon form av kapitalfond, exempelvis aktiekapital, är de per definition inte 
äkta no par value aktier.24  

2.2.2 Kapitalkrav utan bestämt belopp 

Det andra alternativet inom lagstiftningsmetodik avseende aktiekapital är att före‐
skriva ett kapitalkrav för bolaget, dock utan något bestämt belopp fastställs. Denna 
systematik var gällande rätt i Sverige fram till 1895 då ett krav på minimiaktieka‐
pital infördes i lagstiftningen.25 Detta var, och är delvis fortfarande, den grundläg‐
gande  inställningen  för  aktiebolag  inom den  brittiska  rätten.26  Den  brittiska  lag‐
stiftningen har  i  sin  tur  legat  till  grund  för de  lagstiftingsregimer  som  föll  under 
Commonwealth varpå denna inställning kan återfinnas i många lagstiftingsregimer 
som helt eller delvis är baserade på Common Law. Den brittiska rätten i sig är nu‐
mera bunden av det andra bolagsdirektivet vilket resulterar i kapitalkrav utan be‐
stämt belopp enbart gäller för privata bolag. 

Skillnaden mellan denna metod för aktiekapital jämfört med den beskriven under 
2.2.1 kan sägas vara att bolaget själv  får avgöra vilket aktiekapital som erfordras 
för verksamheten. Huruvida detta innebär ett sämre skydd för bolagets borgenärer 
lämnas för stunden osagt. Det har dock i doktrinen påpekats att det rimligtvis fö‐
rekommer en ökad riskbenägenhet från aktieägarnas sida vid ett lägre krav på ak‐
tiekapitalets belopp.27  Systematiken innebär att bolaget har ett aktiekapital, till av 
lagstiftning obestämt belopp, som i sin tur kan delas upp på antalet aktier i bolaget, 
vilket innebär att metodiken använder sig av par value alternativt accountable par 
value aktier. 

2.2.3 Inget kapitalkrav 

Ett tredje alternativ för att reglera kapitalet i aktiebolag är att inte förskriva något 
krav på  aktiekapital  överhuvudtaget. Den  teoretiska  grunden  för detta  är  att  det 
lagstadgade kapital som erfordras inom vissa lagstiftningsregimer inte fyller någon 
egentlig  funktion  som  skydd  för  bolagets  borgenärer,28  då  kapitalkravet  ofta  är 
mycket lägre än de faktiska förpliktelser ett bolag har åtagit sig genom sin dagliga 
                                                        
24 Rickford, Reforming capital, s. 929. 

25 Bergström och Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, s. 48.  

26 Gower and Davies, Principles of modern Company Law, s. 229. 

27  Bergström  och  Samuelsson, Aktiebolagets  grundproblem,  s.  199,  Easterbrook  and  Fischel,  The 
economic structure of Corporate Law, s. 60.  

28 Andersson, Kapitalskyddet i Aktiebolag, s. 20. 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drift.29 Modellen får anses utgöra ett relativt modernt synsätt på aktiekapital och 
blev aktuell  i de undersökta  jurisdiktionerna genom  införandet av MBCA 1984.30 
Metoden innebär att något egentligt aktiekapital i sedvanlig form inte förekommer 
i bolaget, istället skall bolagets borgenärer förlita sig på andra säkerheter för bola‐
gets förpliktelser, exempelvis förstärkta regler för värdeöverföringar31 och kredit‐
upplysningar.32 Denna  form av  lagstiftning  innebär att enbart no par value aktier 
kan används då aktiernas värde baseras på bolagets tillgångar istället för aktieka‐
pitalet som de ovan nämnda alternativen baseras på. 

2.3 Olika staters lagstiftning gällande minimikapital 

För  att  få  en  bättre  bild  och  anknyta  till  föregående  avdelning  av  detta  kapitel 
kommer Fig. 1 användas för att beskriva sammanbandet i nedanstående framställ‐
ning.

Fig. 1  Olika staters lagstiftning gällande minimikapital 

2.3.1 Sverige 

Enligt  bestämmelserna  i  svenska  Aktiebolagslagen  (2005:551)  (ABL)  skall  ett 
svensk aktiebolag ha ett aktiekapital om minst 100 000 SEK för ett privat aktiebo‐
lag samt 500 000 SEK för ett publikt bolag.33 Detta krav har sin grund i att det en‐
ligt lagstiftaren har ansetts nödvändigt med någon form av kapitalskydd för exem‐
pelvis borgenärers skydd.34 Vidare enligt propositionen skall minimikapitalet an‐
ses bilda en balans mellan det  icke existerande personliga betalningsansvaret  för 
aktieägare och ett skydd för bolagets borgenärer. Detta är ett synsätt som även kan 
återfinnas i ingressen till andra bolagsdirektivet där det klarläggas att “För att ak
tieägarna och borgenärerna skall kunna garanteras ett minimum av likvärdigt skydd 
är det  särskilt  viktigt att  samordna de nationella bestämmelserna om att  bilda  ett 
                                                        
29 Rickford, Reforming capital, s. 931.  

30 Official Comment to section 6.21, ingressen. MBCA 2005. 

31 Official Comment to section 6.21. Ingressen (2), MBCA 2005. 

32 Andersson, Kapitalskyddet i Aktiebolag, s. 20. 

33 1 kap. 5 § respektive 1 kap. 14 § ABL. 

34 Prop. 2004/05:85 s 212. 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aktiebolag samt om att bevara, öka och sätta ned dess kapital”. Värt att notera är att 
andra  bolagsdirektivet  endast  är  tillämpningsbar  på  publika  aktiebolag,  vilket 
framgår av Art. 1 i nämnda direktiv. Det aktiekapital som enligt andra bolagsdirek‐
tivet  erfordras  för  att  bedriva  ett  publikt  aktiebolag  skall motsvara 25 000 Euro 
enligt Art. 6.1. Sverige krav på 500 000 SEK överstiger alltså det i direktivet angiv‐
na minimikapitalet med nästan 100 %. Kravet  på  aktiekapital  inom den  svenska 
gällande  lagstiftningen  överrensstämmer  även  med  den  äldre  aktiebolagslagen 
(1975:1385) då samma rekvisit uppställdes i lagens 1 kap. 3 § 2st.  

2.3.2 Storbritannien 

Då  Storbritannien  även  är  medlem  i  EU  gäller  därav  det  andra  bolagsdirektivet 
även på denna lagstiftning. Traditionellt sett inom brittisk lagstiftning krävs inget 
aktiekapital  för  att bedriva verksamhet  i  ett  limited  company  (Ltd.),35  vilket mot‐
svarar den svenska aktiebolagsformen. Däremot på grund av andra bolagsdirekti‐
vet föreskrivs ett minimikapital om 50 000 Pund eller motsvarande summa i Euro 
enligt Companies Act 2006 sec. 763 (1) (a‐b)) för att ett trading certificate skall ut‐
ges till publika bolag enligt sec. 761 (1). Under sec. 762 ställs en rad kriterium upp 
för att nämnda certfikat skall utges, däribland minimikapital av nämnd omfattning. 
Kravet på minimikapital överensstämmer även med den äldre Companies Act 1985 
genom dess sec. 118.  

Med detta sagt måste det  faktum att det andra bolagsdirektivet redan 1985 var  i 
kraft varpå ett dylikt krav var nödvändigt i den brittiska lagstiftningen. För jämfö‐
rande ändamål har även Companies Act 1948 tagits i beaktande. Enligt Companies 
Act 1948 föreskrivs dylika regler, några markanta skillnader kan dock återfinnas. 
Enligt sec. 1 (1) måste ett bolag ha sju eller fler delägare, alternativt två eller fler 
för privata bolag. Vidare enligt sec. 2 (4) (a) måste aktiekapitalet bestämmas samt 
delas upp på aktier i ett förutbestämt antal. Den största skillnaden mellan Compa‐
nies Act 2006 och Companies Act 1948 är påverkan från det andra bolagsdirektivet 
angående publika bolag. Begreppet fanns inte inom brittisk lagstiftning vilket åter‐
speglas i Companies Act 1948 vilken enbart har åtskillnaden mellan ett privat bo‐
lag och ett vanligt bolag. Något minimikapital föreskrivs inte för något av bolagen 
inom Companies Act 1948 men i likhet med vad som ovan nämnts krävdes ett ak‐
tiekapital vilket i sin tur delas ut på antalet aktier. Någon nedre beloppsgräns sat‐
tes dock ej ut.  

Vidare, ett brittiskt limited company kan begränsa aktieägares ansvar antingen ge‐
nom shares eller genom guarantee, såvida detta är inskrivet i bolagets bolagsord‐
ning (constitution) enligt sec. 3 (1) Companies Act 2006. Vidare föreskrivs det i sec. 
3  (2)  att  limited  by  shares  innebär  att  aktieägarens  ansvar  är  begränsat  till  den 
summan som motsvarar aktiernas nominella värde alternativt den summan aktie‐
ägaren åtagit sig att teckna aktier för.  

Däremot måste någon form av aktiekapital finnas för att det skall räknas som limi
ted by shares då varje aktie måste ha ett monetärt värde enligt sec. 542. I princip 
innebär detta att det inte finns någon nedre gräns för aktiekapitalet, i ett brittiskt 
privat aktiebolag, under förutsättning att det motsvarar något monetärt värde. Det 

                                                        
35 Gower and Davies, Principles of modern Company Law, s. 229. 



 

 
11 

andra alternativet är att  limited by guarantee varpå de personer som står bakom 
bolaget garanterar att  erlägga upp  till  ett  i bolagsordningen  förutbestämt belopp 
vid de fallen att bolaget skulle likvideras.36  Garantin i sig har vissa formkrav som 
måste uppfyllas enligt sec. 11. Insolvency Act 1986.   

2.3.3 USA 

2.3.3.1 Minimikapital enligt MBCA 

Inom  den  Amerikanska  associationsrätten  är  rättsläget  mer  komplext  än  ovan 
nämnda då varje delstat mer eller mindre har en egen lagstiftning gällande för ak‐
tiebolag (Corporations). Det har dock sedan 195037 funnits en Model Business Cor
poration  Act  (MBCA)  utgiven  av  Committee  on  Corporate  Laws  of  the  Section  of 
Business law vilket är en arbetsgrupp i association med the American Bar Associa‐
tion. Detta dokument är en modellagstiftning för bolag däri aktieägare har ett be‐
gränsat  ansvar. Modellakten  tillämpas  för  närvarande  av  sammanlagt  33  delsta‐
ter.38 MBCA föreskriver inte att något minimikapital erfordras för att verksamhet 
under limited liability skall kunna bedrivas.39  

Däremot kan nämnas att det ansvar som directors har i och med § 8.30 (a) att age‐
ra utifrån bolagets bästa intresse kan innebära att ett bolag kan erfordra ett mini‐
mikapital beroende på verksamhetens art och omfång.40 I § 2.02 (a) (2) ställs ett av 
fyra  obligatoriska  krav  för  incorporation  upp,  att  antalet  aktier  bolaget  kan  utge 
måste anges.  Inget av de övriga kraven  i  § 2.02  (a) nämner något minimikapital. 
Detta styrks vidare av det faktum att § 20.2 (b) (2) (iv) klarlägger att par value får 
användas (ordalydelsen i § 2.02 (b) “…may set forth”. Innebörden blir att par value 
får användas men är ingen nödvändighet, vilket rimligtvis innebär att no par value 
är  att  anse  som  standard,  vilket  även  nämns  i  den  officiella  kommentaren  till 
MBCA.41 De vid uppstartens utgivna aktier måste dels ge rätt till kvarvarande till‐
gångar vid en likvidation, dels rösträtt vid bolagsstämman § 60.1 (b) (1‐2). Dessa 
aktier kan dock vara av samma aktieslag § 6.01 (b) (2)  Vidare ges en möjlighet för 
bolaget att hålla aktieägare personligt ansvariga upp till en i articles of incorpora
tion angiven summa i § 2.02 (b) (2) (v) vilket motsvarar den nämnda brittiska bo‐
lagsformen limited by guarantee. Däremot har föregående MBCA föreskrivit ett mi‐

                                                        
36 Ett brittiskt bolag limited by guarantee måste vid sitt registreringsförfarande bifoga ett 

statement of guarantee enligt sec. 9 (4) (b) UK Companies Act 2006 där garantin försäkras av 
personerna bakom bolaget. 

37 MBCA revised 1969, s. iii.  

38  Alabama,  Arizona,  Arkansas,  Connecticut,  Florida,  Georgia,  Hawaii,  Idaho,  Indiana,  Iowa,  Ken‐
tucky,  Maine,  Massachusetts,  Mississippi,  Montana,  Nebraska,  New  Hampshire,  North  Carolina, 
Orgon, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virgi‐
nia, Wisconsin, and Wyoming tillämpar 3rd edition av MBCA medan Alaska, the District of Colum‐
bia, New Mexico and South Dakota tillämpar 1969 års MBCA. 

39 Official Comment to section 6.21. (1) of MBCA 2005. 

40 Rickford, Reforming Capital, s. 1016‐1017. 

41 Official Comment to section 6.21, ingressen. MBCA 2005. 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nimikapital men detta avskaffades då det ansågs ge ett vagt och  fiktivt skydd  för 
bolagets borgenärer.42 

2.3.3.2 Minimikapital enligt New York Business Corporations Law 

Avseende  Bolagslagstiftningen  i  New  York  regleras  detta  av  New  York  Business 
Corporations Law. Lagstiftningen tillåter både par och no par value aktier.43 Avse‐
ende  vederlaget  för  aktier  kan  detta  utgöras  av  både monetära  värden  samt  av 
tjänster.44 Par  value  aktier måste  dock motsvara  det  nominella  värdet  av  aktier‐
na.45  No par value aktiers vederlag bestäms av styrelsen om inte bolagsordningen 
säger  annat.46  Avseende bolagets  aktiekapital  skall  detta  utgöras  av det  vederlag 
som utgetts  för par value  aktier, upp  till gränsen  för vad sammanlagda par value 
aktiers värde.47  För no par value aktier skall hela vederlaget för aktierna utgöra ak‐
tiekapital, med vissa undantag.48 Eftersom det här finns en valmöjlighet att ha par 
value alternativt no par value aktier finns vissa regler om minimikapital, dock kan 
vederlaget  för aktier utgöras av  tjänster och vidare,  eftersom no par value  aktier 
godkänns finns det inget krav på något lägsta kapital, däremot förekommer ett ak‐
tiekapital. 

2.3.3.3 Minimikapital enligt California General Corporations Law 

Under  delstaten Kaliforniens  lagstiftning,  förekommer  rättsregler  som  även  dem 
skiljer sig från MBCA. California General Corporations Law är den gällande lagstift‐
ningen på  området.  Enbart  aktier med no par  value  godkännes  enligt  denna  lag‐
stiftning,  dock måste utgivna  aktier motsvaras  av någon  form av vederlag,  vilket 
det är upp till board of directors att värdesätta och godkänna.49 Vederlaget för akti‐
er kan vara i form av t.ex. tjänster.50 Vidare erfordras inget aktiekapital för att be‐
driva aktiebolagsverksamhet i Kalifornien. 51 

2.3.3.4 Minimikapital enligt Delaware Corporations Law 

I  delstaten Delaware,  där majoriteten  av  de  börsnoterade bolagen  i USA  är  regi‐
strerade52 förekommer andra rättsregler än de ovan nämnda. Istället tillämpas De‐
laware Corporations Law. Inom denna lag finns möjlighet för aktiebolag att tilläm‐
pa antingen no par value eller par value shares.53 Avseende vederlaget för aktierna 

                                                        
42 Official Comment to section 6.21, ingressen. MBCA 2005. 

43 New York Business Corporations Law § 402 (4). 

44 ibid § 504 (a). 

45 ibid § 504 (c). 

46 ibid § 504 (d). 

47 ibid § 506 (a). 

48 ibid § 506 (b). 

49 Sec. 409(1) California General Corporations Law. 

50 Sec. 409 (1) ibid. 
51 Rickford J, Reforming capital, s. 1021. 
52 Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag, s. 106. 
53 Sec. 151 (a) Delaware Corporations Law. 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är det upp till styrelsen (board of directors) att avgöra, dock ej under par value om 
bolaget väljer att utge denna typ av aktier.54 För no par value aktier måste vederlag 
utges, men det är helt upp till styrelsen att bestämma till vilket värde.55 Det sam‐
manlagda värdet av samtliga par value aktier och vederlaget för no par value aktier 
är bolagets capital och får ej delas ut.56 Det erfordras alltså någon form av aktieka‐
pital eftersom consideration (vederlag) måste utges, men någon minsta summa an‐
ges ej. 

2.3.4 Nya Zeeland 

Den  nyzeeländska  lagstiftningen  som  reglerar  rättsområdet  är  Companies  Act 
1993. Lagen, som är starkt  influerad av MBCA, på de för  framställningen aktuella 
områdena, föreskriver att för att ett limited company skall kunna bildas att rekvisi‐
ten i sec. 10 uppfylles. Av intresse är sec. 10 (b‐c) som klarlägger att ett bolag mås‐
te ha en eller flera aktier samt en eller flera aktieägare vilka har antingen  limited 
eller unlimited liability för bolagets förpliktelser. Vidare i sec. 46A framgår det att 
aktieägare  vid  registreringsförfarandet  ej  behöver  erlägga  någon  consideration 
(vederlag)  som  motprestation  för  aktier  i  bolaget,  såtillvida  det  ej  uttryckligen 
framgår av bolagets constitution  (bolagsordning) eller  i ett preincorporation con
tract.57 Vidare framgår det av sec. 46 att consideration för utgivna aktier, i en bre‐
dare mening  än  bara  vid  registreringsförfarandet,  kan  utgöras  av  alla  former  av 
vederlag såtillvida det kan motsvaras av något monetärt värde. Ytterligare likheter 
med det Angloamerikanska rättsystemet återfinns i sec. 38 där det framgår att ak‐
tier ej får ha varken ett nominellt eller par value värde. En motsatsvis tolkning av 
denna bestämmelse ger för handen att enbart no par value aktier tillåts  inom det 
Nyzeeländska rättsystemet. Något aktiekapital vid bolagets uppstartande eller se‐
nare  dagliga  drift  erfordras  inte  enligt  Companies  Act  1993.58  Någon  åtskillnad 
mellan publika och privata aktiebolag görs inte heller i Companies Act 1993. 

I relation till den tidigare Companies Act 1955 kan några väsentliga skillnader av‐
seende minimikapital urskiljas. Den tidigare Company Act följer istället en brittisk 
modell där aktiekapitalet måste definieras till summan samtidigt som aktiekapita‐
let måste delas upp i aktier till ett,  innan registreringen, förutbestämt antal.59 Det 
var alltså i den tidigare Companies Act inte möjligt att ha aktier utan consideration 
från aktieägare, vilket ger för handen att ett minimikapital likt det enligt det brit‐
tiska systemet erfordrades, d.v.s. att minimikapital inte var bestämt till någon spe‐
cifik summa men på grund av rättsreglerna krävdes någon form av kapital tillför‐
des, utdelat över aktierna som utgavs av bolaget vid inkorporation. Vidare görs en 
åtskillnad mellan privata och sedvanliga limited liability bolag. Skillnaden kan säga 
utgöras av hur många aktieägare som står bakom bolaget, där ett privat bolag inte 
                                                        
54 Sec. 153 (a) ibid. 
55 Sec. 153 (b) ibid. 
56 Rickford, Reforming capital, s. 1020. 
57 sec. 182‐185 NZ Companies Act 1993 för definition och innebörd av “Pre‐incorporation 

contracts”. 
58 Walker et al, Company law in New Zealand, s. 383.  

59 Sec. 14 (4) (a) NZ Company Act 1955. 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får ha mer än 25 aktieägare60 medan ett sedvanligt limited liability bolag måste ha 
minst sju aktieägare, men  ingen övre gräns på antalet.61 Sammanfattningsvis kan 
sägas att Companies Act 1955 var tungt influerad av den Brittiska Companies Act 
1948 avseende aktiekapital. 

2.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan det sägas att det svenska systemet avseende ett  lagstad‐
gat minimikapital ej generellt återfinns inom Common Law  jurisdiktioner. Det går 
dock att återfinna en väsentlig skillnad mellan Storbritanniens lagstiftning på om‐
rådet  och  övriga Common  Law  jurisdiktioner,  detta  beroende  på  Storbritanniens 
medlemskap i EU och därmed det gällande andra bolagsdirektivet som dels kräver 
minimikapital  för  publika  bolag,  dels  endast  tillåter  aktie  och  aktiekapitalsystem 
som de  facto  innebär att någon  form av aktiekapital kommer att  finnas  i bolaget. 
Resultatet har blivit att samma bestämmelser gäller även för privata bolag i Stor‐
britannien.  Samtidigt  har  USA,  genom MBCA  och  Kalifornien,  samt  Nya  Zeeland 
gått  över  till  ett  system där  aktierna  i  princip  är  frikopplade  från  aktiekapitalet, 
utan istället baseras på företagets nettotillgångar,62 vilket öppnar upp för en möj‐
lighet att driva ett aktiebolag utan något aktiekapital. Givetvis kommer det ändock 
ofta förekomma någon form av aktiekapital i realiteten, även om det per definition 
inte kommer kallas eller bokföras som aktiekapital, då många bolag har ett kapi‐
talbehov, samtidigt som underkapitalisering av bolaget kan leda till personligt an‐
svar för styrelse, verkställande direktör samt aktieägare vilket kommer redogöras 
för nedan under kapitlet angående ansvarsgenombrott. Faktum kvarstår dock att 
något krav på aktiekapital ej förekommer under nämnda lagstiftningsregimer och 
istället har lagstiftaren ansett att bolagets borgenärer kan åtnjuta ett bättre skydd 
genom andra metoder än aktiekapital.  

                                                        
60 Sec. 353 NZ Company Act 1955. 
61 Sec. 13(1) NZ Company Act 1955. 
62 Rickford, Reforming capital, s. 929. 
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3 Värdeöverföringsregler i Aktiebolag 
Utflöde av kapital från bolaget till aktieägare brukar benämnas värdeöverföringar 
och  innefattar  en  rad  olika  transaktioner.63  Dessa  överföringar  av  kapital  eller 
egendom  från  bolaget  till  aktieägare  kan  leda  till  komplikationer  varpå  samtliga 
rättsordningar  har  någon  form  av  reglering  under  vilka  förutsättningar  dylika 
transaktioner får företas. Dessa regler utgörs en del av skyddet till förmån för bor‐
genärerna, som är angelägna om att bolaget inte töms på tillgångar.64 En annan del 
av  borgenärsskyddsreglerna  är  aktiekapital  som  har  redogjorts  för  i  föregående 
kapitel. 

3.1 Lagstiftningsregimer gällande distributionsregler 

För att lättare förstå de olika rättsordningarnas lagstiftning på det aktuella områ‐
det kommer  först en kategorisering av olika modeller  för värdeöverföringsregler 
redogöras för.   Med detta sagt bör  läsaren vara observant på att många rättsord‐
ningar  använder  kombinationer  eller  modifierade  versioner  av  nedan  nämnda 
modeller. Vidare bör det även observeras att nedan beskrivna modeller främst tar 
sikte på utdelningar, vilket i sig enbart utgör en del av värdeöverföringsbegreppet. 
Inom vissa  lagstiftningsregimer används samma regler vid samtliga värdeöverfö‐
ringar medan andra har olika regler för de specifika transaktionerna. 

3.1.1 Balance sheet surplus test 

Balance  sheet  surplus  test65  innebär  att  värdet på bolagets  tillgångar måste,  efter 
transaktionen, vara större än bolagets aktiekapital och skulder.66 Utgångspunkten 
för bolagets skulder och tillgångar är balansräkningen som den senast fastställdes. 
Modellen, i sin renaste form, innefattar inte övrigt eget kapital förutom aktiekapi‐
talet, vilket innebär att exempelvis reserv och uppskrivningsfond kan användas för 
vinstutdelning.67 De krav andra bolagsdirektivet ställer på utdelningsbart belopp i 
Art. 15(1)(a) är snarlika och har i doktrinen benämnts balance sheet test68 och in‐
nebär att utdelning ej får ske om den skulle inkräkta på aktiekapitalet eller de re‐
server som enligt lag ej får delas ut. 

3.1.2 Earned surplus test 

Modeller för utdelningsbart belopp som bygger på earned surplus test  innebär att 
enbart vinst, med ackumulerad vinst inkluderad, som bolaget har erhållit kan delas 
ut.69 Testet exkluderar per automatik utdelning av aktiekapitalet eller annat kapi‐

                                                        
63 Terminologin används i ABL. Transaktioner som innefattas i begreppet framgår i 17 kap. 1 §. 

64 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 19. 

65 Metoden kallas även för ”Bare net assets test”, se Rickford J, Reforming capital, s. 969. 

66 Andersson, Vinstutdelning från aktiebolag, s. 117. 

67 Andersson, Vinstutdelning från aktiebolag, s. 117.  

68 Rickford, Reforming capital, s. 1002. 

69 Andersson, Vinstutdelning från aktiebolag, s. 119. 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tal som härrör från aktieägarna då dessa inte kan anses som intjänande av bolagets 
verksamhet.70 Det andra testet för utdelningar som uppställs i andra bolagsdirek‐
tivet genom Art. 15(1)(c) stipulerar att det utdelningsbara beloppet ej får överstiga 
vinsten från senaste räkenskapsår, med tillägg för balanserad vinst och eventuella 
reserver som enligt lag får användas för ändamålet, med balanserad förlust och be‐
lopp som avsatts till reserver avdraget. Modellen har i doktrin kallats ett modifie‐
rat  earned  surplus  test.71 Modifieringen  kan  säga  utgöras  av  det  är  upp  till med‐
lemsstaterna att fatta beslut om reserver får användas till utdelningen eller ej. Det 
skall  dock  observeras  att  Art.  15(1)  (c)  enbart  fastställer  det  utdelningsbara  be‐
loppets storlek medan Art. 15(1)(a) fastställer huruvida utdelning de facto får äga 
rum  genom  ett  balance  sheet  test.  Huruvida  det  innebär  något  praktisk  skillnad 
lämnas osagt, men på ett teoretiskt plan är det en tvåstegsbedömning.  

En variant av earned surplus testet är ett current earnings test som innebär att ut‐
delning enbart få ske ur nettovinsten för räkenskapsåret alternativt även ett före‐
gående år inkluderat. 72 

3.1.3 Insolvency test 

Ett insolvenstest för att avgöra huruvida utdelning får äga rum innebär att någon 
utdelning ej får äga rum om bolaget är eller kommer efter transaktionen bli insol‐
vent, d.v.s. ej kan fullfölja sina ekonomiska åtaganden.73 Ett renodlat insolvency test 
görs i två steg, där det första är att bolaget direkt efter transaktionen skall vara ka‐
pabelt att betala sina skulder och det andra steget  innebär att bolaget skall, efter 
transaktionen ha tillräckligt med resurser för att möta sina ekonomiska åtaganden 
åtföljande  räkenskapsår.74  Insolvency  testet  kan  bland  annat  återfinnas  i  § 
6.40(c)(1‐2) MBCA 2005. Många rättsregimer tillämpar någon del av insolvenstes‐
tet, närmare bestämt det andra steget, indirekt genom att utdelning ej får inkräkta 
på aktiekapitalet eller bolagets skulder, vilket i sin tur är huvuddragen i ett balance 
sheet surplus test som beskrivits under 3.1.175 

 

 

 

 

 

 
                                                        
70 Rickford, Reforming capital, s. 983. 

71 Rickford, Reforming capital, s. 969. 

72 Andersson, Vinstutdelning från aktiebolag, s. 119.  

73 Andersson, Vinstutdelning från aktiebolag, s. 122. 

74 Rickford, Reforming capital, s. 921. 

75 Andersson, Vinstutdelning från aktiebolag, s. 123. 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3.2 Olika staters lagstiftning gällande värdeöverföringar 

För att anknyta till  föregående avdelning av detta kapitel samt ge en klarare hel‐
hetsbild  av  situationen  kommer  Fig.  2  illustrera  hur  de  stater  som  redogörs  för 
nedan tillämpar nyss nämnda modeller. 

 

 

Fig. 2  Olika staters modeller för värdeöverföringar 

3.2.1 Sverige 

Värdeöverföringar  definieras  inom  den  svenska  rätten  i  17  kap.  1  §  ABL  genom 
fyra punkter. Begreppet omfattar vinstutdelning, förvärv av egna aktier, minskning 
av aktiekapitalet eller reservfond för återbetalning till aktieägare och övriga hän‐
delser som minskar aktiebolagets förmögenhet och som inte har en ren affärsmäs‐
sig karaktär. De svenska reglerna täcker med andra ord de  flesta utflöden av till‐
gångar från aktiebolaget till aktieägarna. Den fjärde punkten i 17 kap. 1 § ABL om‐
fattar det som vanligtvis benämns  förtäckt vinstutdelning76 och kan sägas utgöra 
utflöden från bolaget som är inkluderade i en affärshändelse, t.ex. ett avtal mellan 
bolaget och aktieägare som har inslag av gåva och omfattar en rad transaktioner.77  

Den beloppsgräns för värdeöverföringar som uppställts  i ABL är att värdeöverfö‐
ringar inte får inkräkta på bolagets bundna kapital, baserat på den senast fastställ‐
da  balansräkningen,78  ett  så  kallat balance  sheet  test.  Vidare måste  värdeöverfö‐
                                                        
76 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 32.  
77 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt s. 291. 
78 17 kap. 3 § 1 st ABL. 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ringen vara försvarlig ur kapitalbehovssynpunkt för bolaget, vilket är beroende av 
bl.a. bolagets verksamhet.79 Den sist nämnda rättsregeln är vad som inom Sverige 
benämns försiktighetsprincipen.80 Gällande regelrätta utdelningar stipulerar lagen 
att sådana beslut skall fattas av bolagsstämman81 och får ej överskrida det belopp 
som styrelsen har rekommenderat, med undantag  för  fall då det  finns skyldighet 
till  högre  utdelning  enligt  bolagsordning  eller  då minoritet  yrkar  på  utdelning.82 
Avseende återköp av aktier och minskning av aktiekapitalet finns särskilda regler 
beskrivna i kap. 19 respektive kap. 20 ABL. 

3.2.2 Storbritannien 

Värdeöverföringar  från ett bolag  till dess ägare  (distributions)  sker vanligtvis ge‐
nom utdelning (dividends) men kan även bli aktuellt i andra fall, exempelvis när ett 
bolag  likvideras.  Inom  Companies  Act  2006  föreskrivs  det  att  värdeöverföringar 
enbart få ske från vinsten bolaget har gjort.83 Vidare definieras vinsten som bola‐
gets  ackumulerade  realiserade  vinst,  såtillvida  den  inte  under  föregående  år  har 
använts  till utdelningar eller ökning av aktiekapitalet, minus ackumulerade reali‐
serade förluster såtillvida detta inte tidigare år har täckts genom nedsättning eller 
rekonstruktion av aktiekapitalet.84 Att definiera realiserad vinst och förlust är om‐
råden som har, genom sec. 853(4) Companies Act 2006, överlåtits till de gällande 
redovisningsprinciper som föreligger. Vidare gällande privata bolag kan utdelning 
ej  ske  från  aktiekapitalet,  då  sec.  830(1)  kräver  att  utdelning  enbart  sker  från 
vinst.85 Denna bestämmelse utgör ett så kallat earned surplus test.   

Samma regler gäller enligt nämnda bestämmelser även för publika bolag, dock har 
dessa  ytterligare  restriktioner  då  det  i  sec.  831  klarläggs  att  utdelning  ej  får 
överstiga netto tillgångarna minus summan av called up share capital86 och bundna 
poster  i  balansräkningen.  Innebörden  blir  att  publika  brittiska  bolag måste  dels 
klara ett earned surplus test, som gäller  för samtliga brittiska aktiebolag, samt ett 
balance sheet test för att få företa utdelning. Dylika regler gällde även under Com‐
panies  Act  1985.87  Värt  att  nämna  är  att  de  svenska  transaktionerna  förvärv  av 
egna aktier samt minskning av aktiekapitalet ej bedöms under samma rättsregler 

                                                        
79 17 kap. 3 § 2 st ABL. 
80 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 72. 
81 Kap. 18 § 1 1 st ABL. 
82 Kap. 18 § 1 2 st ABL. 
83 Sec. 830(1) UK Companies Act 2006. 
84 Sec. 830(2) UK Companies Act 2006. 
85 Andersson, Om värdeöverföringar från aktiebolag, s. 96.  
86 Begreppet åsyftar kapitalet de facto tillfört bolaget plus kapital som aktieägare är skyldig att 

erlägga, sec. 547 UK Companies Act 2006. 
87 Sec. 263(1) och (3) UK Companies Act 1985 samt extra restriktioner för publika bolag i sec. 264 
(1). 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som utdelning enligt UK Companies Act 2006 sec. 829(2). Dessa två transaktions‐
typer har istället specifik reglering.88  

Det skall dock nämnas att mycket av dessa regler för utdelning beror på andra bo‐
lagsdirektivets  inverkan  på  den  brittiska  lagstiftningen.89  Innan  Companies  Act 
1980 trädde i kraft gällde äldre regler som härstammade från Companies Act 1948 
vilka  var  väldigt  knapphändiga  vid  sin  reglering  av  utdelningar.  Companies  Act 
1948 hade som huvudregel att utdelning enbart fick ske från vinst.90 Något krav på 
ackumulerad vinst med ackumulerad förlust avräknad gällde inte utan istället var 
det redovisningsårets resultat som låg till grund för utdelningsbart belopp.91 Detta 
innebar att försäljning av bolagets tillgångar och orealiserade vinster som uppkom 
genom en uppskrivning av bolagets tillgångar kunde delas ut till aktieägarna.92 

3.2.3 USA 

3.2.3.1 MBCA 

Avseende värdeöverföringar (distributions)93 från bolaget till dess ägare gör § 6.40 
(c) MBCA 2005 gällande att ett insolvency test i två steg måste först göras innan nå‐
gon värdeöverföring får äga rum. Det första testet i § 6.40 (c) (1) är ett equity sol
vency test vilket innebär att bolaget måste, efter värdeöverföring har ägt rum, vara 
kapabelt att betala sina skulder. Det andra steget  i  testet beskrivs  i § 6.40 (c) (2) 
och  innebär  att  bolaget,  efter  det  att  värdeöverföring  har  ägt  rum, måste  ha  till‐
gångar som överstiger de totala förpliktelser bolaget har åtagit sig plus eventuella 
åtaganden till aktieägare som har aktier som ger dessa speciella utdelningsrättig‐
heter vid en likvidation.  

Som grund för detta tvåstegstest måste styrelsen (board of directors) använda ett 
beslutsunderlag som baseras på redovisningsprinciper eller annan värderingsme‐
tod som kan anses vara berättigad under gällande förutsättningar enligt § 6.40 (d). 
Då detta är relativt knapphändig information om hur värderingskravet skall upp‐
fyllas nämns det i kommentarerna till nämnda paragraf att insolvency testets krav 
uppfylles  genom  en  referens  till  redovisning  som  godkänts  av  revisor  i  enlighet 
med amerikansk redovisningsstandard (US GAAP, GAAP).94 Innan 1980 års version 
av MBCA förelåg ett annat system för värdeöverföringar vilket gav bolaget två möj‐
ligheter för utdelningar. Det första alternativet innebar att enbart icke‐bundet ka‐
pital  som klassificerades  som earned  surplus  låg  till  grund  för utdelningsbart be‐
                                                        
88 UK Companies Act 2006 Ch. 10 avseende minskning av aktiekapital (kräver ett solvency state‐

ment från bolagsledning eller domstol (sec. 641 (1)) samt Ch. 5 för förvärv av egna aktier. För‐
värv av egna aktier  får ske  från utdelningsbar vinst eller genom utgivandet av nya aktier som 
skall finansiera återköpet av gamla aktier. (UK Companies Act 2006 sec. 692 (2)). 

89 Gower and Davies, Principles of modern Company Law, s. 276.  
90 1st Sch. Table A sec. 116 UK Companies Act 1948. 
91 Gower and Davies, Principles of modern Company Law, s. 275. 
92 Exemplifieras i Dimbula Valley (Ceylon) Tea Company v Laurie [1961] Ch. 353. 
93 Distributions innefattar allt utflöde ur kapital från bolaget till förmån för aktieägare och 

innefattar således inte enbart utdelning enligt § 1.40 (6) MBCA 2005. 
94 Rickford, Reforming Capital, s. 1017. 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lopp.95 Det andra alternativet gjorde gällande att enbart nettovinsten under inne‐
varande och förevarande år sammanslaget fick delas ut,96 ett så kallat current ear
nings test. 

3.2.3.2 New York 

Avseende sedvanliga utdelningar och övriga former av distributions för aktiebolag 
registrerade i New York gäller att dessa enbart får företas om bolaget efter trans‐
aktionen fortfarande är solvent och att det  inte  i bolagsordningen finns några re‐
striktioner på hur mycket som får delas ut.97 Vidare får utdelning enbart ske från 
överskott, d.v.s. från vinst och får ej inkräkta på aktiekapitalet.98 Systemet innebär 
att den  första delen av  insolvency  testet  tillämpas  i  kombination med ett balance 
sheet surplus test. 

Avseende återköp av aktier får bolaget endast företa detta om bolaget efter trans‐
aktionen  fortfarande  är  solvent.  Vidare  får  bolaget  endast  återköpa  aktier  från 
vinst i verksamheten,99 d.v.s. snarlika regler som de som reglerar regelrätta utdel‐
ningar. 

Minskning av aktiekapitalet  får ske under en rad förutsättningar. Exempelvis kan 
detta ske av överskott som tillförts aktiekapitalet av styrelsen tidigare,100 eller om, 
avseende par value aktier, det finns ett överskott av vederlag i relation till par vär‐
det.101 Vidare avseende no par value aktier finns inga restriktioner för hur aktieka‐
pitalet får minskas.102 Inget av ovanstående får ske om aktier med särskild rätt vid 
bolagets  likvidations  inkräktas  på,  eller  om  transaktionen  skulle  inkräkta på  par 
value av de aktier som har ett par value.103 

3.2.3.3 Kalifornien 

Avseende värdeöverföringar för bolag registrerade i Kalifornien gäller att det en‐
bart få ske ur retained earnings104 (kvarvarande vinst), d.v.s. ett earned surplus test. 
Ett  alternativ  till  detta  är  att  värdeöverföringar  är möjligt  om  nettotillgångarna, 
med goodwill, kapitaliserad FoU och framskjutna betalningskrav avräknat, inte är 
mindre än 1.25 gånger bolagets  förpliktelser med framskjutna skatter,  inkomster 
och krediter avräknade.105 Utöver nyss nämnda krävs även att nuvarande tillgång‐
ar inte är mindre än nuvarande förpliktelser eller om inkomster innan skatt för fö‐

                                                        
95 Sec. 45 MBCA 1969. 
96 Sec. 45 [Alternative](a) MBCA 1969. 
97 § 510 (a) New York Business Corporations Law. 
98 ibid. § 510 (b). 
99 ibid. § 513 (a). 
100 ibid. § 516 (a) (1). 
101 ibid § 516 (a) (2). 
102 ibid. § 516 (a) (3). 
103 ibid. § 516 (b). 
104 Sec. 500 (a) California General Corporations Law. 
105 ibid. sec. 500 (b) (1). 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regående två beskattningsår var mindre än den genomsnittliga räntekostnaden för 
bolagets förpliktelser, krävs att nuvarande tillgångar inte är mindre än 1.25 gånger 
bolagets förpliktelser.106 Ett ytterligare krav är att bolaget efter företagen vinstut‐
delning ej får vara försatt i en sådan position att den ej kan möta sina åtaganden.107 
Kalifornien tillämpar alltså ett earned surplus test för värdeöverföringar med ett al‐
ternativt striktare system som baseras på bolagets balansräkning, en form av mo‐
difierad balance sheet test. Samtidigt  finns där ett solvenskrav. Balansräkningssy‐
stemet i sig är tilltänkt att enbart tillåta utdelningar om bolagets finansiella situa‐
tion tillåter detta.108 Återköp av egna aktier faller även under samma reglering un‐
der Californa General Corporations Law varpå ovan nämnda regler gäller på även 
dylika  transaktioner.109 Eftersom något minimikapital  inte erfordras  förekommer 
inga regler för nedsättning av aktiekapitalet.110 

3.2.3.4 Delaware 

Avseende utdelningar för bolag registrerade i Delaware får detta ske antingen från 
surplus (överskott),111 det vill säga ett balance sheet surplus test. Vid det fallet att 
inget överskott finnes kan utdelning ändock äga rum om nettovinsten för inneva‐
rande  beskattningsår  och/eller  från  föregående  beskattningsår,  112  vilket  är  en 
form av current earnings test. Uträkningen för utdelningsbart belopp i sig definie‐
ras av § 154 samt § 244 genom § 170(2) i Delaware Corporations Law. Minskning 
av det egna aktiekapitalet får ske under en rad omständigheter113 men en grund‐
läggande förutsättning för detta är att bolaget efter transaktionen kan betala sina 
utstående skulder.114 Återköp av aktier  i  sig behandlas under Delaware Corpora‐
tions Law som värdeöverföring varpå samma regler som för utdelningar gäller.115 

3.2.4 Nya Zeeland 

Avseende värdeöverföringar, distributions,116 inom Nyzeeländsk rätt har Compani‐
es  Act  1993  föreskrivit  ett  insolvency  test  som  definieras  i  sec.  4.  Rättsreglerna 
överensstämmer väl med de uppställda i MBCA 2005 avseende värdeöverföringar. 
Testet skall ske i två steg, där det första steget innebär att bolaget måste vara ka‐
                                                        
106  ibid. sec. 500 (b) (2). 
107  ibid. sec. 501. 
108 Rickford, Reforming Capital, s. 1022. 
109  Sec. 166 Californa General Corporations Law. 
110 Rickford, Reforming Capital. s. 1022. 
111 § 170 (1) Delaware General Corporation Law. 
112 ibid. § 170 (a). 
113 ibid. § 244 (a). 
114 ibid. § 244 (b). 
115 Rickford, Reforming Capital, s. 1021. 
116 Distributions omfattar samtliga utflöden av tillgångar till aktieägare från bolaget, förutom då 

bolaget köper sina egna aktier vilket är specialreglerat enligt sec. 2 NZ Companies Act 1993. 
Avseende köp av egna aktier måste dels reglerna om distributions uppfyllas och bolaget måste 
ha möjlighet att köpa egna aktier enligt bolagsordningen (sec. 59 (1)) vidare följer 
specialreglering hur förvärvet rent praktiskt skall utföras (sec. 59 (2)). 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pabelt att betala sina skulder.117 Det andra steget innebär att bolagets sammanlag‐
da  tillgångar  måste  överstiga  bolagets  åtaganden  och  förpliktelser.118  Ett  tredje 
krav som uppställs enligt Companies Act är att  styrelsen  (board of  the Company) 
måste skriva under ett certifikat där de försäkrar att bolaget, enligt deras omdöme, 
är  solvent  efter  utförd  värdeöverföring.119  Vidare,  varje  styrelseledamot  som  ej 
uppfyller kraven uppställda i nyss nämnda lagrum begår en lagöverträdelse vilket 
är straffbart enligt sec. 373(1). Uppfylles däremot de tre kvar uppställda står det 
board of Company fritt att företa utdelningar och övriga värdeöverföringar till ak‐
tieägare.120  

Enligt den tidigare gällande Companies Act 1955 gällde andra rättsregler för vär‐
deöverföringar. Regleringen var knapphändig och från vad författaren har förstått 
fanns  inga  specifika  regleringar  för  när  och  hur  utdelning  fick  ske  från  bolaget. 
Analogvis kan andra rättsregler i Companies Act 1955 användas för att  få en bild 
av hur utdelningar behandlades. Directors vid bolaget skulle vid varje bokslut bifo‐
ga ett förslag till utdelning enligt sec. 161 (1). Vidare enligt sec. 66 (1) (a) kunde ett 
bolag utge nya aktier från sin vinst till redan befintliga aktieägare, och kunde på så 
sätt höja sitt aktiekapital, genom kapital  som annars hade varit  tillgänglig  för ut‐
delningar till befintliga aktieägare. Bolaget hade även rätten att betala ut utdelning 
i proportion till hur mycket som de facto har betalats av de utgivna aktierna.121  

Vidare kom 1989 ett rättsfall vilket gav ytterligare vägledning på området då dom‐
stolen  fastställde  en  princip  om  att  utdelning  enbart  får  ske  av  det  överskott  av 
tillgångar minus åtaganden bolaget har vid utdelningstillfället,122 en form av balan
ce sheet test. Det nämns även i rättsfallet att gällande tidigare rätt var att utdelning 
fick ske enbart från bolagets vinst. Sammantaget ger situationen för handen att ut‐
delning  enbart  får  ske  från  vinst  i  bolaget,  vilket  stämmer  väl  överrens med UK 
Companies Act 1948. En annan faktor som starkt talar för att den dåtida brittiska 
lagstiftningen  för  utdelningar  har  använts  är  den  frekventa  hänvisningen  till  UK 
Companies Act  1948  genom hela NZ Companies Act  1955. Vidare  ägde  vid 1955 
brittisk praxis stor tillämpningsmöjlighet i Nya Zeeland. En princip inom den äldre 
Common Law  lagstiftningen, och  till viss mån  fortfarande, var att då några provi‐
sioner avseende ett specifikt rättsområde inte kom till utryck i den lokala lagstift‐
ningen, att Brittisk lagstiftning kunde tillämpas analogt som den primära Common 
Law  rättskällan.123  Nya  Zeeland  var  vid  denna  tid  fortfarande  delvis  bunden  vid 
brittisk praxis och där Privy Council, vilket låg i Storbritannien, var den högsta in‐
stansen för överklagande, styrker även denna tes.  

 

                                                        
117 Sec. 4 (a) NZ Companies Act 1993. 
118 Sec. 4 (b) NZ Companies Act 1993. 
119 Sec. 52 (2) NZ Companies Act 1993. 
120 Sec. 52 (1) NZ Companies Act 1993. 
121 Sec. 68 (c) NZ Companies Act 1955. 
122 Hilton International Ltd (In liq) v Hilton [1989] 1 NZLR 442; (1988) NZCLC 64,721. 
123 Ahmadu and Hughes, Commercial law and practise in the South pacific, s. 152. 



 

 
23 

3.3 Sammanfattning 

Generellt kan sägas att varje enskild  stat har  traditionellt  sett haft egna metoder 
för att avgöra huruvida värdeöverföringar får äga rum, dock kan några mönster ut‐
läsas. Avseende värdeöverföringar i Storbritannien har lagstiftningen gått från ett 
system under UK Companies Act 1948 där dylika överföringar enbart fick ske från 
vinst, vilket genom praxis visade sig leda till oanade konsekvenser, till ett system 
där ett mer raffinerat earned surplus test istället ligger till grund för utdelningsmöj‐
ligheter.124 Den brittiska lagstiftningen har även påverkats av det andra bolagsdi‐
rektivet  vilket  innebär  att  publika  bolag  måste,  förutom  det  föreskrivna  earned 
surplus testet, även passera ett balance sheet test för att få företa utdelningar. 

Vad det gäller USA tillämpas genom § 6.40 MBCA ett insolvency test för att klargöra 
huruvida  utdelningar  eller  andra  värdeöverföringar  får  företas.  Det  skall  dock 
nämnas att viss delstatlig lagstiftning i USA föreskriver andra modeller för värde‐
överföringar.  Som beskrivits  ovan  har  exempelvis  Kalifornien  en  striktare  utdel‐
ningspolicy där överskottet måste vara 1.25 gånger över bolagets förpliktelser för 
att utdelning skall kunna ske.125  

Ett insolvency test liknande det under MBCA tillämpas även av Nya Zeeland genom 
sec. 4 i NZ Companies Act 1993, dock med tillägget att ett certifikat måste skrivas 
på av styrelsen vilket är tänkt att ge extra säkerhet åt borgenärer. Övergången till 
ett  insolvency test  från de tidigare rättsreglerna baserade på brittisk rätt,  innebär 
en  drastisk  omställning  av  rättsregler  som  styr  värdeöverföringar.  Samtidigt  har 
Storbritannien anpassat sig till de rättsregler uppställda i och med andra bolagsdi‐
rektivet.  Ursprungligen  var  de  båda  rättsordningarna  relativt  likartade  gällande 
värdeöverföringar men har numera implementerat två väldigt olika rättsregler för 
de aktuella transaktionerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
124 Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag, s. 96.  
125 Sec. 500 (b) (1) California General Corporations Law. 
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4 Ansvarsgenombrott 
Ansvarsgenombrott  (Piercing  the  Corporate  Veil)  är  ett  begrepp  som  innebär  att 
man håller personer, aktieägare, bakom aktiebolaget ansvarig för bolagets förplik‐
telser  och  åtaganden,  fastän  dylikt  ansvar  direkt  strider mot  den  grundläggande 
principen om aktieägares begränsade ansvar för bolagets förpliktelser.126 Det finns 
en rad lagreglerade situationer där personligt ansvar utöver tillfört kapital för ak‐
tieägare  kan  tänkas  förekomma,  men  det  förekommer  även  ansvarsgenombrott 
utan något direkt lagstöd. Att bevilja ansvarsgenombrott utan lagstöd är något som 
inom Civil Law jurisdiktioner kan ses som främmande då domstolar i normalfallet 
inte har möjlighet  att  gå utanför  lagens provisioner. Däremot  inom Common  law 
jurisdiktioner  ges  ett  större  utrymme  för  domstolar  att  döma  utanför  lagar  och 
istället basera sina avgöranden på praxis.  

4.1 Ansvarsgenombrott i Sverige 

För  att  kortfattat  sammanfatta  de  svenska  legala  grunderna  för  ansvarsgenom‐
brott, måste  givetvis  något  om de  lagstadgade möjligheterna  att  hålla  aktieägare 
ansvariga först nämnas. Exempelvis kan en aktieägare som deltar i beslut rörande 
aktiebolaget efter det att bolaget är skyldigt att likvideras enligt 25 kap. ABL hållas 
personligt ansvarig  för bolagets  förpliktelser enligt 25 kap. 14 § ABL. Även brist‐
täckningsansvaret för en olovlig värdeöverföring kan leda till personligt ansvar för 
en  aktieägare  enligt  17  kap.  7  §  ABL.  De  nämnda  typfallen  brukar  däremot  inte 
benämnas som ansvarsgenombrott, utan  istället personligt ansvar  för aktieägare. 
Skillnaden kan säga utgöras av att det i dessa fall av personligt ansvar är lagregle‐
rat och såtillvida inte strider mot den grundläggande principen om aktieägares be‐
gränsade  ansvar  till  samma  utsträckning  som  begreppet  ansvarsgenombrott 
gör.127 

Inom  svensk  rätt  förekommer  ansvarsgenombrott  utan  något  egentligt  lagstöd, 
istället  stödjer  sig domstolen på aktiebolagsrättsligaprinciper  som har utvecklats 
genom praxis. Av störst intresse är NJA 1947 s. 647 som behandlar ett fall av an‐
svarsgenombrott grundat på underkapitalisering  i bolaget  i  relation  till den  risk‐
fyllda  verksamhet  som  hade  bedrivits.  Ytterligare  i  kriterier  för  ansvarsgenom‐
brott i rättsfallet som går att utläsa ur domskälen är att bolaget hade få ägare och 
att bolagets verksamhet var att anse som osjälvständigt i förhållande till ägarna. I 
doktrin har det påtalats att en avgörande faktor för att ansvarsgenombrott skulle 
beviljas i detta fall förmodligen var att den skadelidande inte har stått i någon av‐
talsrättslig relation till bolaget.128 Det har i senare praxis ansetts att en skadelidan‐
de som står i avtalsrelation till bolaget torde vara medveten om bolagets finansiel‐
la situation och på så vis inte kan anses vara i god tro, ett rekvisit som alltså krävs 
för att ansvarsgenombrott skall beviljas till förmån för den skadelidande.129 Vidare 
kan det sägas om NJA 1947 s. 647 att ägarna till bolaget hade missbrukat aktiebo‐

                                                        
126 Moberg, Moderbolags ansvar för dotterbolags skulder, s. 51. 
127 Bergström och Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem s. 212.  
128 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 335. 
129 NJA 1992 s. 375. 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lagsformen för att möjligöra att riskfylld verksamhet utan att något personligt an‐
svar för aktieägare, enligt lag, kunde förekomma. Även om detta senare kriterium 
inte var avgörande för fallet och det inte finns någon egentlig praxis från HD avse‐
ende illojalt förfarande jämte borgenärer eller missbruk av aktiebolagsformen kan 
detta förmodligen ändå sägas utgöra en del av den helhetsbedömning som måste 
göras när frågan om ansvarsgenombrott blir aktuell. Detta då ett illojalt förfarande 
kan anses utgöra en komponent  i de övriga kriterierna uppställda för beviljandet 
av ansvarsgenombrott. Viss doktrin ger även stöd för detta synsätt.130 

Då aktiebolag inte agerat som ett oberoende rättssubjekt i relation ägarna bakom 
bolaget har även i andra fall ansvarsgenombrott beviljas i svensk praxis. En situa‐
tion där ansvarsgenombrott har beviljats ett flertal gånger är då bolaget reellt har 
agerat som mellanman för aktieägare,  i sin egenskap som huvudman.131 Det har i 
dessa fall ansetts angeläget att hålla den egentliga huvudmannen ansvarig för bo‐
lagets  åtaganden,  då  bolaget  enbart  har  agerat  som  bulvan  åt  huvudmannen.132 
Detta anknyter också till de fall då ett dotterbolags fordringsägare har varit av tron 
att de har gjort affärer med moderbolaget, vilket delvis behandlades i NJA 1982 s. 
244. Utfallet i nyss nämnda fall var att moderbolaget ansågs betalningsansvarig för 
fordringar som borgenärer hade på dotterbolaget, d.v.s. en typ av ansvarsgenom‐
brott. 

Sammanfattningsvis kan sägas att grunderna för ansvarsgenombrott inom svensk 
rätt är relativt knapphändig, mycket på grund av det svenska rättssystemets upp‐
byggnad där  lagstöd vanligtvis  erfordras  för de  flesta bifall  av personligt  ansvar, 
något som är svårt gällande just ansvarsgenombrott vilket inte är lagreglat i Sveri‐
ge.  Däremot  har  det  genom  praxis  utvecklats  en  rad  kriterier  för  att  bevilja  an‐
svarsgenombrott, men det är beroende av en helhetsbedömning av situationen. Att 
en svensk domstol dömer utan ett definitivt lagstöd får vidare anses utgöra undan‐
tagsfall  från principen om begränsat ansvar  för aktieägare.133 Dock är kriterierna 
för  beviljandet  av  ansvarsgenombrott  som de  svenska  domstolarna  har  använt  i 
ovan  refererade  avgörande  återkommande  i  ett  internationellt  perspektiv,  vilket 
nedanstående framställning kommer bekräfta. 

4.2 Ansvarsgenombrott i Storbritannien 

4.2.1 Allmänt 

Ansvarsgenombrott,  eller  piercing  the  corporate  veil  enligt  engelsk  terminologi, 
omfattar inom brittisk rätt både de formerna av personligt betalningsansvar med 
stöd i  lag (legal piercing), samt de fallen av ansvarsgenombrott utan direkt stöd i 
lag (judicial piercing).134 
 

                                                        
130 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt s. 335.  
131 NJA 1942 s. 473, NJA 1930 s. 306, NJA 1939 s. 228.  
132 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 335.  
133 Moberg, Moderbolags ansvars för dotterbolags skulder, s. 51. 

134 Vanderkerckhove, Piercing the Corporate veil, s. 69. 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4.2.2 Ansvarsgenombrott med lagstöd 

Av de fallen av ansvarsgenombrott med stöd i lag kan exempelvis sec. 213‐215 In‐
solvency Act 1986 nämnas som möjliggör personligt ansvar när verksamhet  i ett 
bolag har bedrivits på sådant sätt att det kan anses som syftet har varit att miss‐
bruka förtroendet, eller på annat sätt företa illojalt handlande jämte borgenärer till 
bolaget,  alternativt  om  syftet med  handlingarna  har  karaktären  av  vad  som  kan 
jämställas med bedrägeri. Vid dessa fall kan domstol utdöma att personer som har 
bidragit  i  verksamheten,  och  som  har  haft  uppsåt,  att  utge  tillgångar  till  bolaget 
som domstolen finner lämpligt.135 På grund av bedrägligt uppsåt har varit ett rek‐
visit har regeln ansetts svår att tillämpa jämte aktieägare,136 varpå en striktare re‐
gel återfinns i sec. 214 Insolvency Act 1986. Denna rättsregel föreskriver att en di‐
rector av ett bolag, som på grund av insolvens varit tvunget att likvideras, och som 
vetat eller borde vetat att så skulle ske, kan hållas ansvarig för transaktioner som 
ändock  företagits  och  som  inneburit  att  borgenärer  går  lidande  ur  situationen. 
Även om denna regel inte direkt tar sikte på aktieägares ansvar kan det användas 
mot shadow directors vilka kan inkludera moderbolag samt övriga aktieägare som 
har haft ett de facto inflytande över bolagets verksamhet.137 
 
En annan vanligt förekommande rättsregel som tillämpas för legal piercing är sec. 
3(4)  of  the  Administration  of  Justice  Act,  1956  och  en motsvarande  regel  i  sec. 
21(4) of the Supreme Court Act 1981. Provisionerna ger möjlighet för domstol att 
hålla personer som de facto tillgodogör sig avkastningen men inte nödvändigtvis är 
ägare (beneficial owner) av skepp ansvariga för förpliktelser skepp åtagit sig. Situa‐
tionen är frekvent förekommande då rederiverksamhet ofta är organiserad så att 
varje skepp ägs av ett mindre bolag som i sin tur ägs av ett moderbolag för att be‐
gränsa eventuella krav.138 

4.2.3 Ansvarsgenombrott utan lagstöd 

Avseende det  som enligt  svensk  rätt benämns som ansvarsgenombrott och  inom 
brittisk  rätt  faller  inom  underkategorin  judicial  piercing  måste  först  Salomon  v 
Salmon139 nämnas.  I  rättsfallet yrkade käranden på att ansvarsgenombrott skulle 
beviljas då svaranden kort innan bolaget var tvungen att likvideras hade omvand‐
lat bolaget till ett limited liability bolag, från att tidigare ha varit ett bolag med obe‐
gränsat ansvar för ägaren. House of Lords beslutade däremot att eftersom bolaget 
hade  registrerats  och  skapats  på  ett  korrekt  sätt  och  ej  i  ett  bedrägligt  syfte,  att 
ägaren bakom ej kunde hållas  ansvarig. Detta  rättsfall  kan  sägas utgöra kärnan  i 
både  praxis  avseende  ansvarsgenombrott  och  begränsat  ansvar  för  aktieägare 
inom den brittiska rätten. Andra faktorer av väsentlig karaktär i rättsfallet var att 
                                                        
135 Sec. 213 UK Insolvency Act 1986. 
136 Vanderkerckhove, Piercing the Corporate veil, s. 67 
137 ibid. s 68. 
138 Ex. The "Tjaskemolen" (Now Named "Visvliet") [1997] 2 Lloyd's Rep. 465 QBD (Admlty), The 

"Saudi Prince" [1982] 2 Lloyd's Rep. 255 QBD (Adm Ct). 
139 Salomon v. Salomon & Co [1987] AC 22. 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bolaget var ett familjebolag där den huvudsaklige aktieägaren även var ensam di
rector.   

Nästa rättsfall av intresse är Adams v. Cape Industries140. Även om domstolen av‐
slog  kärandes  yrkande  på  ansvarsgenombrott  i  fallet  togs  tre  kriterier  upp  som 
möjliga grunder för just ansvarsgenombrott, bedrägligt förfarande, att bolaget en‐
bart agerat som agent (mellanmansrelation) och att oberoende verksamhet i rela‐
tion till ägarna hade bedrivits.141 Då dessa tre kriterier kan sägas utgöra grunderna 
för judicial piercing inom brittisk rätt skall de analyseras närmare. 

4.2.3.1 Bolag med bedrägligt syfte 

Det  första uppställda kriteriet  i Adam v. Cape  Industries är bedrägligt  förfarande 
(fraud) vilket i senare rättsfall har ansetts tillräckligt för att domstolar skall bortse 
från principerna om begränsat ansvar  fastställda genom  lag och Salomon v Salo‐
mon.  När ett bolag exempelvis skapas enbart för att undvika redan befintliga för‐
pliktelser eller där bolagsformen utnyttjas för ett annat syfte än det tilltänkta kan 
ansvarsgenombrott bli aktuellt.142  I praxis brukar begrepp som  fraud,  sham,  shell 
company eller facade användas för att beskriva situationen. 

4.2.3.2 Bolag som agerar mellanman åt aktieägare 

Om ett aktiebolag, om än ett separat rättssubjekt, enbart används som en mellan‐
man varifrån ägarna bakom utför sin egen agenda kan ansvarsgenombrott beviljas. 
En analys företas då av domstolen som försöker klarlägga till vilken grad ägaren, 
oftast  ett  moderbolag,  utövar  kontroll  över  bolagets  förehavanden.  Om  bolaget 
uteslutande  används  som moderbolagets  mellanman  kan  ägaren  hållas  ansvarig 
för bolagets förpliktelser.143 Det skall dock nämnas att domstolar har visat ytterst 
lite  vilja  att  tillämpa  denna  annars  möjliga  grund  för  att  bevilja  ansvarsgenom‐
brott.144 

4.2.3.3 Bolagets oberoende ställning (single economic unit) 

Denna grund för ansvarsgenombrott är  främst tillämpningsbar på koncernförhål‐
lande  då  det  är  svårt  att  binda  ihop  individer  och  bolag  som  en  single  economic 
unit. Grunden har haft  framgång  i ett känt  fall145 men har sedermera delvis bort‐
setts från av House of Lords i Woolfson v. Strathclyde Regional Council.146 Court of 
Appeal gjorde även ett uttalande avseende svårigheten att tillämpa grunden i Bank 
of  Tokyo  Ltd.  v.  Karron147  där  det  sades  att  domstolar  främst  ser  till  de  legala 

                                                        
140 Adams v. Cape Industries plc., Court of Appeal 27 July 1989 [1990] 2 WLR.  
141 ibid. WLR 748. 
142 Kensington International Ltd v. Congo & Ors [2005] EWHC 2684. 
143 Vanderkerckhove, Piercing the Corporate veil, s. 71‐72. 
144 Vanderkerckhove, Piercing the Corporate veil, s. 72. 
145 DHN Food Distributors v Towler Hamlets London Borough Council, Court of Appeal, [1976] 1 

WLR 852. 
146 Woolfson v. Strathclyde Regional Council, [1978] SLT 159. 
147  Bank of Tokyo Ltd v. Karoon [1986] 3 WLR. 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grunderna för ansvarsgenombrott medan just detta rekvisit rör sig mer åt ekono‐
miska överväganden och avgöranden.148  

4.2.3.4 Övriga former av ansvarsgenombrott inom Brittisk rätt 

En möjlig väg att hålla aktieägare ansvariga för bolagets åtaganden är genom något 
som i praxis har kallats för att bolaget de facto är aktieägarens alter ego.149 Situa‐
tionen är snarlik den nämnd under 4.2.3.3 men har främst tillämpats på fall röran‐
de fåmansbolag med fysiska personer som aktieägare. 

En annan grund för ansvarsgenombrott inom brittisk rätt hör ihop med begreppet 
duty of care vilket är en förutsättning för tortious liability inom brittisk rätt.150 Be‐
greppets innebörd kan sägas vara att ett utomobligatoriskt ansvar blir aktuellt om 
en person brutit mot sin duty of care och på så sätt åsamkat någon annan skada.  
Situationen är av intresse i exempelvis de fall moderbolag bildar dotterbolag som, 
med moderbolagets medvetande,  bedriver  riskfylld  verksamhet. Även om yrkan‐
den avseende denna grund har varit många har flertalet fall gått till förlikning var‐
på någon praxis ej kan återfinnas.151 

Utomobligatoriskt  ansvar  (tortious  liability)  kan även bli  aktuellt  för moderbolag 
när moderbolaget i fråga har utgett falsk information om dotterbolaget vilket i sin 
tur har påverkat en tredje part som ej stått i avtalsrelation till moderbolaget.152 

Sammanfattningsvis kan sägas att även om det  finns grunder  för  judicial piercing 
inom den brittiska rätten har domstolar varit ytterst restriktiva vid tillämpningen 
och ansvarsgenombrott generellt. Istället påpekas det i doktrinen att de fall av an‐
svarsgenombrott som oftast blir aktuella är då det finns faktiskt lagstöd.153 

4.3 Ansvarsgenombrott i USA 

Även  om  den  grundläggande  principen  även  inom  amerikansk  bolagsrätt  är  det 
begränsade ansvaret incorporation innebär,154 är ansvarsgenombrott, i relation till 
övriga  undersökta  jurisdiktioner,  ett  relativt  vanligt  förekommande  fenomen.155 
Ett stort problem med en enhetlig översikt av ansvarsgenombrottsinstitutet i USA 
är  det  faktum  att  delstatlig  lagstiftning  och  praxis  kan  drastiskt  skilja  från  var‐
andra, även om många delstater tillämpar MBCA. Några huvudsakliga områden där 
ansvarsgenombrott kan beviljas skall dock redogöras för. 

 

                                                        
148 Vanderkerckhove, Piercing the Corporate veil, s. 72. 
149 Ex. Wallersteiner v. Moir [1974] 1 W.L.R. 991 CA (Civ Div), re Bugle Press Ltd. [1961] Ch. 270. 
150  Donoghue v Stevenson (1932) AC 562. 
151 Vanderkerckhove, Piercing the Corporate veil, s. 73. 
152 Vanderkerckhove, Piercing the Corporate veil, s. 75. 
153 Vanderkerckhove, Piercing the Corporate veil, s. 76. 
154 Thompson, Piercing the corporate veil: An empirical study, s. 1039.  
155 Vanderkerckhove, Piercing the Corporate veil, s. 77. 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4.3.1 Powell's test 

I Lowendahl v Baltimore & Ohio156 från 1931 i New York användes för första gång‐
en ett test, som benämns Powell's test, för att försöka identifiera möjliga grunder 
för ansvarsgenombrott. Testet, som numera används i många delstater, utgörs av 
tre steg. Det första steget kan säga utgöras av de situationer där ägare till bolag har 
utövat en överdriven kontroll av bolaget. Överdriven kontroll behöver inte innebä‐
ra att en ensam ägare står bakom bolaget, utan åsyftar huruvida ägaren har haft ett 
faktiskt inflytande över den dagliga beslutsprocessen.157 Det andra steget innefat‐
tar  att  något  bedrägligt  eller  annars  orätt  handlande  har  förekommit.  Hur  detta 
handlande i praktiken tillämpas varierar beroende på delstater, men några huvud‐
drag kan urskiljas. Exempelvis kan uppsåtligt brott mot kontraktuella bestämmel‐
ser  anses  som  tillräckligt.158  I  vissa  fall  har  även  tortious  liability  (utomobligato‐
riskt ansvar) ansetts  som  tillräckligt,159  vilket  får  sägas utgöra den yttre gränsen 
för  tillämpningsområdet.  Det  tredje  steget  är  att  det måste  finnas  en  kausalt  or‐
sakssammanband mellan  kärandens  förlust  och handlandet  av  bolaget  enligt  det 
andra steget. Sammantaget kan det säga att Powell's test klargör huruvida bolaget 
har agerat enbart som ett instrument oberoende av ägaren.160 

4.3.2 Alter ego doktrinen 

En annan grund för ansvarsgenombrott inom amerikansk rätt är alter ego doktri‐
nen,  vilken  har  utvecklats  inom  Kaliforniens  domstolar,161  men  tillämpas  nu  av 
många delstater  i USA.162 Doktrinen,  som har  stora  likheter med det  i New York 
upprättade Powell's test, fastän det enbart uppställts två egentliga krav. Det första 
kriteriet utgörs av att ägarskapet och intresset i det aktuella bolaget av dess ägare 
är så pass extensivt, att den separata juridiska personen som annars skulle funnits 
i  och med bolaget har  i  realiteten  slutat  att upphöra. Det andra kravet är att om 
den  separata  juridiska  personens  identitet  upprätthölls,  att  detta  skulle  leda  till 
någon form av bedrägligt förfarande eller på annat sätt orätt handlande sanktione‐
rades.  Det  skall  dock  nämnas  att  vissa  delstatliga  domstolar  inte  alls  tillämpar 
denna  doktrin,  men  använder  fortfarande  begreppet  alter  ego men mer  som  en 
metafor för den faktiska relationen mellan bolaget och dess ägare.163 

 

                                                        
156 Lowendahl v Baltimore & Ohio RR, 247 AD 144 (1936) 
157 Vanderkerckhove, Piercing the Corporate veil, s. 81. 
158 Carte Blanche (Singapore) Pte., Ltd v. iners Club Int'l Inc., 802 F. Supp. 1006 (SDNY 1992). 
159 Alberto v. Diversified Grop Inc., 55 F. 3d 201 (5th Cir. 1995) De flesta delstatliga domstolar 

tillåter dock ej detta, se not 268 i Vanderkerckhove, Piercing the Corporate veil, s. 81. 
160 Vanderkerckhove, Piercing the Corporate veil, s. 82.  
161 Exempelvis Minifie v. Rowley (Cal. 1921). 
162 Vanderkerckhove, Piercing the Corporate veil, s. 83.  
163 Vanderkerckhove, Piercing the Corporate veil, s. 83. 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4.3.3 Identity doktrinen 

En  tredje generell  linje  för ansvarsgenombrott utvecklad genom praxis är den så 
kallade identity docktrinen. Även denna är ihopkopplad med ovan nämnda praxis‐
utvecklingar. I huvudsak stipulerar doktrinen att om kärande kan visa att bolaget 
och dess ägare har agerat som en enhet som i realiteten inneburit att oberoendet 
mellan parterna de facto upphört. Samtidigt skall upprätthållandet av denna sepa‐
ration mellan ägare och bolaget enbart anses fylla syftet att kringgå rättvisan, ge‐
nom att  låta bolagets förpliktelser enbart belasta bolaget till  förmån för aktieäga‐
rens övriga verksamhet,  för att ansvarsgenombrott skall beviljas.164 Doktrinen är 
främst, om inte endast, tillämpningsbar vid fall rörande koncernförhållanden. 

4.3.4 Övriga grunder för ansvarsgenombrott inom amerikansk 
lagstiftning 

Utöver dessa principer  som kräver  en  flerstegsprövning  av  situationen har  vissa 
delstater, i synnerhet New York, accepterat att enbart det faktum att ett bolag står i 
helt oberoende relation till sin ägare som ett sham eller shell bolag, som tillräcklig 
grund för att ensamt bevilja ansvarsgenombrott.165  

Avseende  mellanmansrelationer  (agency)  mellan  bolaget  och  dess  ägare  är  det 
svårare att se någon definitiv konsensus inom den amerikanska rättstillämpningen 
i  relation till ansvarsgenombrott. Detta på grund av att den allmänna rättsläran  i 
USA kräver att både huvudman och mellanman har mellan sig överrenskommit att 
mellanmannen agerar som just agent åt huvudmannen.166 Då något sådant avtal, i 
princip,  aldrig  förekommer mellan  aktieägare  och  bolaget,  då  det  per  automatik 
skulle binda ägaren till bolagets förpliktelser, är detta en grund som kan anses re‐
lativt  svårtillämpad. Detta  har  dock  inte  hindrat  amerikanska  domstolar  från  att 
analogvis kalla ett förhållande för agency, även om som inte åsyftas är det renodla‐
de agency förhållandet som amerikansk rätt annars kräver.167 

Avseende utomobligatoriskt ansvar (tortious liability) och ansvarsgenombrott kan 
en  rad  rättsfall  där Dow Corning,  vilket  ägdes  till  hälften  av Dow Chemicals  och 
Corning Enterprises nämnas. Även då produkten som Dow Corning marknadsförde 
och  sålde  visade  sig  vara  skadlig  för människor,  vilket  hade  bekräftats  av  tester 
gjorde av både Dow Corning och Dow Chemicals, drogs inte produkten tillbaka från 
marknaden  förrän ett domstolsavgörande vilket  följdes av ett myndighetsförbud. 
Som följd av en våg av stämningar mot Dow Corning ansökte bolaget om konkurs‐
skydd enligt Chapter 11 av US Bankruptcy Code, för att på så sätt omöjliggöra för 
ytterligare stämningsansökningar och krav från skadelidande.168 Detta förfarande 
ledde till att kärande stämde Dow Chemicals istället, då de även hade utfört tester 

                                                        
164 Zaist v. Olson, 154 Onn (1962) 
165 Vanderkerckhove, Piercing the Corporate veil, s. 84. 
166 Vanderkerckhove, Piercing the Corporate veil, s. 84.  
167 Vanderkerckhove, Piercing the Corporate veil, s. 84.  
168 Samtlig information ovan i stycket hämtad från Vanderkerckhove, Piercing the Corporate veil, s. 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som  påvisade  produktens  skadliga  effekter.  I  Dow  Chemical  v.  Mahlum169  kom 
domstolen fram till att Dow Chemicals hade brutit sin duty of diligence170 då dem 
utfört  tester med  negativt  resultat  avseende  sitt  dotterbolags  produkter  och  än‐
dock inte försökt stoppa dotterbolagets marknadsföring av produkten, fastän dem 
faktiskt hade inflytande och möjlighet att stoppa försäljningen. 

Thompson har i en empirisk undersökning från 1991 redogjort för en rad faktorer 
amerikanska domstolar ofta lägger vikt vid när frågan om ansvarsgenombrott be‐
handlas. De test som har beskrivits ovan redogör inte alltid för de specifika grun‐
derna som möjliggör ansvarsgenombrott. Exempelvis har begreppet bedrägligt för‐
farande eller orätt handlande en relativ bredd vilket gör att många specifika hand‐
lingar kan falla under denna kategori. Thompson nämner grunder såsom, utgivan‐
det av  falsk  information (misrepresentation),171 underkapitalisering172 och att bo‐
laget inte följer de formella regler som gäller för aktiebolag (informalities)173 som 
starka grunder för ansvarsgenombrott. Avseende det som enligt Powells test kallas 
överdriven kontroll och som även återkommer inom alter ego och identity doktri‐
nen har Thompson delat upp på grunder såsom att bolaget agerar enbart som ett 
instrument åt aktieägare, att bolaget är ett alter ego åt ägare, att det förekommer 
en avsaknad av faktiskt separation mellan de två rättssubjekten etc.174 

Sammanfattningsvis kan sägas att den amerikanska praxisen och rättsutvecklingen 
avseende ansvarsgenombrott är, av de  jämförda staterna, den absolut mest kom‐
plexa. Många olika test och kriterier har genom åren uppställts och att dra något 
definitivt konsensus avseende den amerikanska inställningen är nästintill omöjlig. 
Istället beror det mycket på vilken delstatlig jurisdiktion som kommer döma fallet, 
vilket gör hela situationen mycket komplex.  Med detta sagt har Thompsons empi‐
riska undersökning möjliggjort att urskilja några huvudlinjer under vilka domsto‐
lar är mer angelägna att bevilja ansvarsgenombrott.   Dessa grunder kan  i  sin  tur 
anses utgöra delar av de test som beskrivits ovan i kapitlet.  

4.4 Ansvarsgenombrott på Nya Zeeland 

4.4.1 Ansvarsgenombrott med lagstöd 

Liksom den brittiska  rätten  finns en  rad  fall  där  ansvarsgenombrott  jämte aktie‐
ägare kan  förekomma med  stöd  i  lagstiftning,  legal  piercing. Då  framställningens 
egentliga mål  är  att utreda de  former av  ansvarsgenombrott  som  inte har direkt 
lagstöd kommer dock formerna av judicial piercing enbart kort nämnas. Exempel‐
vis kan nämnas att det i New Zealand Companies Act 1993 föreligger en möjlighet 
för en likvidator av ett bolag att slå ihop separata juridiska personer som båda är i 

                                                        
169 Dow Chemical Co. v. Mahlum, 970 P.2d 98 (Nev. 1998). 
170 Duty of Diligence är lagreglerat genom sec. 324A Of the Restatement (Second) of Torts.  
171 Thompson, Piercing the corporate veil: An empirical study, s. 1063. 
172 Thompson, Piercing the corporate veil: An empirical study, s. 1065.  
173 Thompson, Piercing the corporate veil: An empirical study, s. 1067. 
174 Thompson, Piercing the corporate veil: An empirical study, s. 1063. 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likvidation175  eller  även om det  ena bolaget  inte  är  i  likvidation om detta bolags 
överlevnad  är  direkt  beroende  av  bolaget  i  likvidation.176  Innebörden,  vilket  ex‐
emplifieras i nyss refererade rättsfall, blir att ett moderbolag vilket undviker likvi‐
dation enbart genom en fordran, eller dyl., på sitt dotterbolag vilket är i likvidation, 
kan slås ihop med dotterbolaget och dras in i  likvidationen. Det finns även fall av 
lagstadgat  ansvarsgenombrott  inom  arbetsrätten,  då  sec.  55  (2)  av  Employment 
Contracts Act 1991 ger en möjlighet för lönetagare att utkräva obetalda löner av en 
tredje part som på något sätt kan  identifieras med eller sägas utgöra den person 
som de facto är ansvarig att betala löner. I praxis talas om att personen som är the 
mind of personen om är ansvarig för betalning av lönerna kan hållas ansvarig, vil‐
ket har gett upphov till en situation där ansvarsgenombrott beviljats.177  

4.4.2 Ansvarsgenombrott utan lagstöd 

De rättsfall som enligt den Nyzeeländska doktrinen anses utgöra grunderna för an‐
svarsgenombrott var under tidigt 1900‐tal delvis brittiska rättsfall, varpå grunder‐
na  som kan bevilja  ansvarsgenombrott utan  lagstöd delvis  sammanfaller med de 
uppställda genom brittisk praxis. 

I Gilford Motor Co. Ltd. v Horne178 behandlar ett  fall där en anställd på ett bolag, 
bunden av ett kontrakt, förbjöd honom att ta med bolagets klienter om han slutade 
vid bolaget. Kontraktet hade föga verkan på svaranden som ändock slutade, star‐
tade ett eget bolag och tog med sig kunderna till sitt nystartade bolag. Court of Ap‐
peal dömde till förmån för kärande och beviljade ansvarsgenombrott på grunderna 
att det nya bolaget var skapat med enda anledning att kringgå det ansvar som åla‐
des kärande  i och med kontraktet, med andra ord ett missbruk av bolagsformen. 
Det skall dock nämnas att domstolen i detta fall gick starkt på linjen att svaranden 
inte bara var ägare till bolaget, utan även var dess director vilka inte åtnjuter sam‐
ma grad av limited liability. 

I Re Securitibank Ltd. (no 2)179 behandlades den vanligt återkommande frågan om 
oberoendet mellan  separata  juridiska  personer.  Fallet  prövades  av New  Zealand 
Court of Appeal. Situationen var sådan att ett lån mellan två koncernbolag, skulle i 
fall de ansågs som en och samma juridiska person, anses som olaglig enligt Money‐
lenders Act 1908. Domstolen beslutade dock att bolagen var att anse som två sepa‐
rata  då  organisationen då  kontoföringen  skedde helt  oberoende  av  varandra.  En 
annan viktig punkt att observera i detta fall var det faktum att det inte fanns några 
bevis på att bolagsformen hade på något vis använts  i ett bedrägligt syfte. En be‐
gränsning av ansvarsgenombrottsinstitutet, som stödjer det nyss nämnda, kom ge‐
nom Savill v Chase Holdings Ltd.180 Där det fastslogs att enbart det faktum att ett 
                                                        
175 Sec. 271(1), (2) NZ Company Act 1993. 
176 ibid. tolkat av High Court i Mountforth v Tasman pacific Airlines of NZ Ltd (2006) 1 NZLR 104; 

(2005) 9 NZCLC 262,864. 
177 Northern Clerical and Legal Employees Administrative and Related Workers IUOW v The Law‐

rence Publishing Company of NZ Ltd[1990] 1 NZLR 717. 
178 Gilford Motor Co. Ltd. v Horne [1933] Ch. 935 (Brittiskt rättsfall). 
179 Re Securitibank Ltd (No 2) [1978] 2 NZLR  
180  Savill v Chase Holdings (Wellington) Ltd (1989) 1 NZLR 257;(1988) 4 NZCLC 64,442 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dotter och moderbolag har gemensamma styrningsfunktioner och finanser inte in‐
nebär att ansvarsgenombrott kommer att beviljas. 

I Chen v. Butterfield181 kom ytterligare förklaringar till i vilka situation ansvarsge‐
nombrott kan bli aktuellt. Bolaget, som hade skapats med största sannolikhet  för 
att undvika ägarnas förpliktelser, skulle kunna åtnjuta limited liability då kärande 
hade möjlighet att förutse konsekvenserna som kunde uppstå när man gör affärer 
med ett limited liability bolag. I detta specifika fall, avgjort av High Court, dömdes 
till svarandes fördel även då det ansågs att bolaget som hade skapats enbart var en 
fasad för att ägarna skulle undgå personligt ansvar, men kärande var införstådd i 
de  faktiska  förutsättningarna  och  att  tillåta  ansvarsgenombrott  i  detta  fall  skulle 
innebära oproportionellt stora konsekvenser. Tipping J., domare i fallet, gjorde föl‐
jande uttalande som grund för argumentationen “In Essence the corporate veil sho
uld be  lifted only  if  in  the particular  context and  circumstances  its  presence would 
create a substantial injustice which the Court simply cannot countenance.”. 

Ett ytterligare fall där grunderna tydligt kan urskiljas är Official Assignee v 15 Insoll 
Avenue Ltd.182  I  fallet hade svarande bildat ett bolag genom att bl.a.  förfalska un‐
derskrifter och använt närstående individer som officiella ägare till bolaget medan 
svarande själv var att anse som beneficial owner. Då svarande på pappret inte hade 
någon  legal  kontroll  över bolaget,  varken  som director  eller  som majoritetsägare 
hade han faktiskt kontroll över bolaget då han stod i nära relation till samtliga ak‐
tieägare.  När  bolaget  ådrog  sig  skulder  och  slutligen  var  tvunget  att  likvideras 
bortsåg Court of Appeal fullständigt från den separata juridiska personen och höll 
svarande ansvarig för bolagets förpliktelser. Fallet får säga utgöras av extrema för‐
hållanden men är ändock aktuellt för framställningen. 

Sammanfattningsvis  kan  det  sägas  att  den  nyzeeländska  inställningen  avseende 
ansvarsgenombrott  är  dels  välutvecklad  genom  praxis,  dels  enhetligt.  Detta  kan 
vara  på  grund  av Nya  Zeelands  storlek,  det  är  ett  relativt  litet  land  och  att  hålla 
ihop en enhetlig syn ansvarsgenombrottsinstitutet torde vara relativt enkelt.  

 

4.5 Sammanfattning 

Under de rättsordningar som har redogjorts för ovan kan några huvuddrag för be‐
viljande av ansvarsgenombrott urskiljas.  Det första och kanske starkaste kriteriet 
som  återfinns  i  samtliga  rättsordningar  är  bedrägligt  förfarande.  Begreppet  kan 
innefatta  handlande  såsom  illojala  förfarande  jämte  borgenärer  och missbruk  av 
bolagsformen  för  att  exempelvis  undgå  förpliktelser.  Även  underkapitalisering 
kan, enligt författaren, anses utgöra ett bedrägligt förfarande då bolaget måste be‐
akta  eventuella  framtida  förpliktelser  som verksamheten  kan  innebära  när  kapi‐
talbehovet fastställs, att medvetet bortse från detta måste anses utgöra ett bedräg‐
ligt förfarande. Visst stöd för denna syn finns även i doktrin.183 Underkapitalisering 

                                                        
181 Chen v Butterfield (1996) 7 NZCLC. 
182 Official Assignee v 15 Insoll Avenue Limited [2001] 2 NZLR 492. 
183 Vanderkerckhove, Piercing the Corporate veil, s. 106. 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är också en vanligt förekommande grund för ansvarsgenombrott inom amerikansk 
rätt.184  Med  detta  sagt  innebär  inte  samtliga  fall  av  underkapitalisering  att  an‐
svarsgenombrott kan bli aktuellt, det är en bedömning som måste göras från situa‐
tion till situation. Inom Common Law jurisdiktioner talas det ofta om fraud, shell el‐
ler  sham bolag när det bedrägliga  förfarandet beskrivs, vilket  i  sin  tur åsyftar ett 
missbruk av bolagsformen.  

Det andra kriteriet får anses vara att bolaget innehar en oberoende ställning jämte 
ägarna. Detta kan i sin tur delas upp i de fall då bolaget agerar som mellanman åt 
ägaren och de fall då bolaget är att anse som en single economic unit med dess äga‐
re  vilket  främst  är  tillämpningsbart  på  koncernförhållanden.  Ett  tredje  typfall  av 
oberoende  är  när  bolaget  anses  vara  ägarens  alter  ego  vilket  främst  är  tillämp‐
ningsbart på enmans eller fåmansbolag. Typiskt sett krävs mer än en nämnd faktor 
för  att  ansvarsgenombrott  skall beviljas, dock  förekommer det  att  fall då det be‐
drägliga syftet med bolaget väger så pass tungt att ansvarsgenombrott kan beviljas 
enbart på denna grund. Exempelvis i New York görs detta gällande.  

Inom den  svenska  och Nyzeeländska  praxisen  kan  även  krav  på  att  den  skadeli‐
dande ej står i avtalsrelation till bolaget göras gällande för att ansvarsgenombrott 
skall beviljas. Det har i praxis ansetts att en person som gör affärer med ett aktie‐
bolag antas vara införstådd i den risk bolagsformen innebär.  

                                                        
184 Thompson, Piercing the corporate veil: An empirical study, s. 1067. 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5 Statistik över ansvarsgenombrott 
För att få en mer praktisk syn på situationen följer nedan statistik över antalet an‐
svarsgenombrott i de två jurisdiktioner som är av mest intresse för framställning‐
en,  Storbritannien  och  Nya  Zeeland.  Valet  av  jurisdiktioner  att  företa  undersök‐
ningen motiveras med att Storbritanniens och Nya Zeelands lagstiftning och praxis 
har varit väldigt snarlik under större delen av 1900‐talet. I och med andra bolags‐
direktivet anpassades den brittiska lagstiftningen till den europeiska modellen av‐
seende  värdeöverföringar  och  aktiekapital  genom  UK  Companies  Act  1980.  Nya 
Zeeland valde istället att implementera de regler för värdeöverföringar och aktie‐
kapital som MBCA föreskriver genom NZ Companies Act 1993.  

Att jämföra de två jurisdiktionerna är därför av intresse då eventuella skillnader i 
frekvensen av ansvarsgenombrott före och efter lagstiftningsändringarna i respek‐
tive jurisdiktion kan påvisa vilket system för borgenärsskydd som i praktiken fun‐
gerar mest  tillfredställande.  Att  använda  ansvarsgenombrottsinstitutet  som mått 
för hur  effektivt  en  lagstiftningsregim på det  aktuella  området  är baseras på det 
faktum att ett otillräckligt borgenärsskydd rimligtvis borde öka fallen av ansvars‐
genombrott, och vice versa, då det är den enda utvägen en borgenär har för att få 
sina fordringar på bolaget ersatta.  

Även om antalen ansvarsgenombrott ej ökar, då detta är beroende av de principer 
som  fastställts under kapitel  4,  torde  antalet  stämningsansökningar där  ansvars‐
genombrott yrkas på att öka under en otillräcklig lagstiftningsregim. För att ge en 
mer  korrekt  bild  av  situationen,  då  storleksskillnaden mellan  de  två  jurisdiktio‐
nerna är väsentlig, kommer viss del av statistiken vara normaliserad med hjälp av 
antalet registrerade aktiebolag i respektive jurisdiktion.  

Vidare ger statistiken en praktisk bild av situationen, något som ofta saknas i dokt‐
rin då det, enligt  författarens vetskap, ej har  företagits någon egentlig  jämförelse 
mellan de regler som andra bolagsdirektivet respektive MBCA ställer upp på mer 
än en teoretisk nivå i doktrinen.  

Även om de två valda jurisdiktioner är de två mest aktuella och centrala för fram‐
ställningen kommer något kort även nämnas om den amerikanska  frekvensen av 
ansvarsgenombrott för att  läsaren ska få en mer översiktlig bild. Någon samman‐
fattning av  statistiken kommer ej presenteras  i detta kapitel,  istället hänvisas  till 
den del av analysen som berör just statistiken. 

5.1 Metod använd för statistik 

Metodiken som har använts för framställningen av statistiken nedan kräver ytter‐
ligare specifikation då den avsevärt skiljer sig från metodiken använd i den övriga 
framställningen. De fall som har varit aktuella för undersökningen i detta kapitel är 
samtliga  fall  där  ansvarsgenombrott  har  varit  förekommande.  De metoderna  för 
sökningen i respektive databas presenteras utförligare i respektive avdelning ned‐
an. 

Rättsfallen som har framkommit vid sökningar har därefter analyserats och klassi‐
ficerats  beroende  på  vilka  förutsättningar  som  framkommit.  De  viktigaste  fakto‐
rerna  som  rättsfallen  har  sorterats med  hjälp  av  är  huruvida  ansvarsbrottet  har 



 

 
36 

blivit beviljat eller ej samt om ett eventuellt beviljande har skett med grund i tidi‐
gare  praxis  eller  med  lagstöd.  Är  ansvarsgenombrottet  beviljat,  eller  nekat  med 
lagstöd, har även vilket lagrum som har varit aktuellt noterats. Rättsfallen har även 
sorterats efter om det rör sig om ett direkt aktieägaransvar eller ett indirekt aktie‐
ägaransvar. De  fall  av  indirekt aktieägaransvar har  i  sin  tur delats upp på de  fall 
där aktieägaren samtidigt har varit director vid bolaget och ansvaret primärt faller 
på denna post eller om aktieägaren har ansetts varit en shadow director och ansva‐
ret faller på denna post.  

Vidare har fallen även delats upp på de fall där det rör sig om publika bolag, något 
som vid statistikens  framtagande visade sig vara mer eller mindre oväsentligt då 
det i princip aldrig rör sig om fall med publika bolag, huruvida helägda dotterbolag 
till publika bolag har blivit utsatta för ansvarsgenombrott har ej noterats då detta 
ej rymdes inom tidsramen för framställningen.  

En ytterligare  faktor som har tagits  i beaktning vid  framtagande statistiken är de 
fall där det rör sig om renodlat ansvar som faller på directors utan att dessa är ak‐
tieägare. Dessa fall har sedermera blivit borträknade, förutom när directors även är 
majoritetsaktieägare men domstolen väljer att ålägga eventuellt ansvar primärt på 
aktieägaren i egenskap av director, även om det har funnits starka grunder för att 
hålla personen i fråga ansvarig även i egenskap av aktieägare. Detta är en systema‐
tik som ofta tillämpas av nyzeeländska domstolar, se 4.4. De grunderna domstolen 
ansåg väga tyngst i respektive rättsfall har även kort noterats i en kommentar till 
varje rättsfall i underlaget. 

Antalet registrerade aktiebolag för respektive undersökta period har erhållits från 
UK Companies House och New Zealand Companies Office efter begäran. 

De  rättsfall  som har använts  för  respektive  jurisdiktions  statistik nedan  finns att 
tillgå i bilaga 1 respektive 2. 

5.2 Storbritannien 

Statistiken  avseende  Storbritannien  är  inhämtad  från  Westlaw  Internationals185 
databas United Kingdom Reports All, UK‐RPTS‐ALL, vilken innefattar brittisk prax‐
is från 1865 fram till idag. För att få fram rättsfall av intresse för undersökningen 
har en sökning i denna databas gjorts med hjälp av parametrarna ”PIERC! LIFT! /s 
INCORP! CORP! /s VEIL! & DA(AFT XXXX & BEF XXXX)” vilket innebär att alla rätts‐
fall där sökta ord återfinnes  i samma mening blir  tillgängliga.   Att avsluta ett ord 
med ”!” gör att alla ord som börjar på texten innan ”!” registreras i sökningen. Vida‐
re  är  sökningen  gjord  så  att  resultaten  kan  innefatta  meningar  där  exempelvis 
PIERC! eller LIFT, alternativt båda, återfinnes. DA(AFT XXXX & BEF XXXX) innebär 
en tidsbegränsnings, före och efter valt årtal, XXXX. Sammantaget torde sökningen 
inkludera alla fall där ansvarsgenombrott har varit aktuellt.  

De  valda  tidsperioderna  för  undersökningen  avseende  Storbritannien  är  1960‐
1970, 1970‐1980, 1980‐1990 och 1990‐2000, vilket innebär att rättsfall 20 år efter 
och 20 år före anpassningen till andra bolagsdirektivets borgenärsskyddsregler är 

                                                        
185 http://www.westlawinternational.com/ 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med i statistiken. Rättsfall som sedan visat sig inte behandla den aktuella sakfrågan 
har sedermera sorteras bort. Vidare, rättspraxis från andra jurisdiktioner än Stor‐
britannien som har avgjorts av exempelvis Privy Council, eller rör fall där brittiska 
domstolar  har  tillämpat  utländsk  lag  på  grund  av  lagvalsregler  har  inte  beaktas. 
Även rättsfall som härrör  från Skotland, som delvis har en egen rättsordning har 
sorterats bort.  

5.2.1 Sammanlagda fall av ansvarsgenombrott 

 

Fig. 3  Sammanlagda fall av ansvarsgenombrott i Storbritannien 

  All Cases  Not Pierced  Pierced 

1960‐1970  4  2 (50 %)  2 (50 %) 

1970‐1980  8  5 (62,5 %)  3 (37,5 %) 

1980‐1990  15  10 (66,66 %)  5 (33,33 %) 

1990‐2000  21  16 (76,19 %)  5 (23,81 %) 

Fig. 4  Sammanlagda fall av ansvarsgenombrott i Storbritannien, tabell. 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5.2.2 Frekvens av ansvarsgenombrott normaliserat 

Grafen samt  tabellen nedan  (Fig. 5‐6)  redogör  för antalet  fall där ansvarsgenom‐
brott har varit aktuellt per registrerat aktiebolag i Storbritannien. 

 

Fig. 5  Normaliserad frekvens av ansvarsgenombrott i Storbritannien 

  All Cases  Not Pierced  Pierced 

1960‐1970  0,000007977 0,000003988 
(50 %) 

0,000003988 
(50 %) 

1970‐1980  0,000012061 0,000007538 
(62,5 %) 

0,000004523 
(37,5 %) 

1980‐1990  0,000014861 0,000009907 
(66,66 %) 

0,000004954 
(33,33 %) 

1990‐2000  0,000016921 0,000012892 
(76,19 %) 

0,000004029 
(23,81 %) 

Fig. 6  Normaliserad frekvens av ansvarsgenombrott i Storbritannien, tabell 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5.2.2.1 Normaliserad statistik före och efter andra bolagsdirektivet 

Då den  huvudsakliga  frågeställningen  i  framställning  avseende  Storbritannien  är 
hur frekvensen av ansvarsgenombrott påverkats av införandet av andra bolagsdi‐
rektivet  kommer  nedan  statistik  på  detta  (Fig.  7‐8).  Statistiken  är  framtagen  ge‐
nom att de två perioder före respektive efter  lagändringen slagits  ihop för att se‐
dan jämföras. 

Antalet fall avseende ansvarsgenombrott per registrerat aktiebolag (Fig. 7). 

 

Fig. 7  Normaliserad statistik före och efter lagändring Storbritannien 

  All Cases  Not Pierced  Pierced 

Före  0,000020037 0,000011526 
(57,52 %) 

0,000008511 
(42,48 %) 

Efter  0,000031782 0,000022799 
(71,74 %) 

0,000008982 
(28,26 %) 

Fig. 8  Normaliserad statistik före och efter lagändring Storbritannien, tabell 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5.2.3 Ansvarsgenombrott uppdelat på Judicial och Legal Piercing 

Som nämnts i kapitel 4 kan ansvarsgenombrott delas upp på de fall där det finns 
lagstöd som grund (legal piercing) och de fall där något lagstöd ej återfinns (judici
al piercing) för beviljandet av ansvarsgenombrott. Statistiken nedan (Fig. 9‐10) re‐
dogör för skillnaden mellan de två. 

 

Fig. 9  Ansvarsgenombrott uppdelat på judicial och legal piercing i Storbritannien 

  Pierced Cases  Judicial Piercing  Legal Piercing 

1960‐1970  2  1 (50 %)  1 (50 %) 

1970‐1980  3  3 (100 %)  0 (0 %) 

1980‐1990  5  4 (80 %)  1 (20 %) 

1990‐2000  5  3 (60 %)  2 (40 %) 

Fig. 10  Ansvarsgenombrott uppdelat på judicial och legal piercing i Storbritannien, 
tabell 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5.3 Nya Zeeland 

Den Nyzeeländska undersökningen har gjorts med hjälp av Brookers Onlines186 da‐
tabas  Brookers  Company  and  Securities  Cases  vilken  innefattar  samtlig  bolags‐
rättslig praxis från 1986 fram till  idag. Med detta sagt hade det varit önskvärt att 
ha rättsfall daterade  längre  tillbaka  i  tiden  för  framställningens syfte men nyzee‐
ländsk praxis avseende bolagsrätt  innan tidigt 1980‐tal  inte  förekommer  i digital 
form. Sökningen i databasen är gjord med samma parametrar som undersökning‐
en  gjord  avseende  brittisk  praxis,  d.v.s.  “pierc/lift  corp/incorp  veil”.    Den nyzee‐
ländska undersökningen innefattar tre perioder, 1986‐1992, 1994‐2000 och 2001‐
2007, vilket innebär att en period innan samt två perioder efter anpassningen till 
MBCA:s  borgenärsskyddsregler  genom Companies Act  1993  är med  i  statistiken.  
Rättsfall som visat sig inte behandla sakfrågan har sedermera sorterats bort. 

5.3.1 Sammanlagda fall av ansvarsgenombrott 

 

Fig. 11  Sammanlagda fall av ansvarsgenombrott på Nya Zeeland 

  All Cases  Not Pierced  Pierced 

1986‐1992  10  8 (80 %)  2 (20 %) 

1994‐2000  9  8 (88,88 %)  1 (11,11 %) 

2001‐2007  20  14 (70 %)  6 (30 %) 

Fig. 12  Sammanlagda fall av ansvarsgenombrott på Nya Zeeland, tabell 

 

                                                        
186 http://www.brookersonline.co.nz/ 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5.3.2 Fall av ansvarsgenombrott normaliserat 

Grafen och  tabellen nedan (Fig. 13‐14) är antalet  fall där ansvarsgenombrott har 
varit aktuellt på Nya Zeeland per registrerat aktiebolag. 

 

Fig. 13  Normaliserad frekvens av ansvarsgenombrott på Nya Zeeland 

  All Cases  Not Pierced  Pierced 

1986‐1992  0,000058440  0,000046752     
(80 %) 

0,000011688     
(20 %) 

1994‐2000  0,000045366  0,000040326 
(88,88 %) 

0,000005041 
(11,11 %) 

2001‐2007  0,000054346  0,000038042     
(70 %) 

0,000016304     
(30 %) 

Fig. 14  Normaliserad frekvens av ansvarsgenombrott på Nya Zeeland, tabell 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5.3.2.1 Normaliserad statistik före och efter NZ Companies Act 1993 

Då den huvudsakliga frågeställningen i framställning avseende Nya Zeeland är hur 
frekvensen  av  ansvarsgenombrott  påverkats  av  införandet  av NZ Companies Act 
1993 kommer nedan statistik på detta (Fig. 15‐16). Statistiken är framtagen genom 
att de två perioder efter  lagändringen slagits  ihop och delats på två  för att sedan 
jämföras med perioden före lagändringen. 

Antalet fall avseende ansvarsgenombrott per registrerat aktiebolag (Fig. 15). 

 

Fig. 15  Normaliserad statistik före och efter lagändring på Nya Zeeland 

  All Cases  Not Pierced  Pierced 

Före  0,000058440 0,000046752 
(80 %) 

0,000011688 
(20 %) 

Efter  0,000049856 0,000039184 
(78,59 %) 

0,000010672 
(21,41 %) 

Fig. 16  Normaliserad statistik före och efter lagändring på Nya Zeeland, tabell 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5.3.3 Ansvarsgenombrott uppdelat på judicial och legal piercing 

Som nämnts i kapitel 4 kan ansvarsgenombrott delas upp på de fall där det finns 
lagstöd som grund (legal piercing) och de fall där något lagstöd ej återfinns (judici‐
al  piercing)  för  beviljandet  av  ansvarsgenombrott.  Statistiken nedan  (Fig.  17‐18) 
redogör för skillnaden mellan de två. 

 

Fig. 17  Ansvarsgenombrott uppdelat på judicial och legal piercing på Nya Zeeland 

  Pierced Cases  Judicial Piercing  Legal Piercing 

1986‐1992  2  0 (0 %)  2 (100 %) 

1994‐2000  1  1 (100 %)  0 (0 %) 

2001‐2007  6  1 (16,66 %)  5 (83,33 %) 

Fig. 18  Ansvarsgenombrott uppdelat på judicial och legal piercing på Nya Zeeland, 
tabell 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5.4 Amerikansk statistik 

Avseende amerikansk statistik om antalet beviljade ansvarsgenombrott har någon 
undersökning  av  författaren  ej  företagits.  Däremot  har  Thompson  i  en  empirisk 
studie  från  1991187  sammanställt  amerikansk  statistik  avseende  sakfrågan  som 
sträcker sig över större delen av 1900‐talet. Då införandet av de nyare borgenärs‐
skyddsregler i MBCA som beskrivs i kapitel 2 och 3 skedde 1980 går det att urskil‐
ja eventuella skillnader före och efter detta införande ur Thompsons statistik.   

Category  Total number 
of cases 

Pierce  No Pierce  % Piercing 

Pre‐1960  130  53  77  40.77 

1960s  399  164  235  41.10 

1970s  572  233  339  40.73 

1980s  484  187  297  38.64 

Fig. 19188   Amerikansk statistik över sammanlagda antalet ansvarsgenombrott, ta
bell 

En väsentlig faktor som måste tas i beaktande är att Thompsons undersökning in‐
nehåller praxis t.o.m. 1985, varpå antalet rättsfall under ”1980s” ej innehåller hela 
1980‐talet.189 Den procentuella frekvensen av ansvarsgenombrott under decenniet 
torde ändå ha betydelse  för  framställningen då det är en så pass extensiv mängd 
data som har analyserats.  

Någon djupare analys av amerikansk praxis kommer ej företas dylikt det som har 
gjorts under övriga undersökta jurisdiktioner. Denna del avser primärt att ge läsa‐
ren ett bredare perspektiv på framställningens huvudfråga.  

 

 

 

 

 

 

                                                        
187 Thompson, Piercing the corporate veil: An empirical study. 

188 Statistiken är direkt hämtad från Thompson, Piercing the corporate veil: An empirical study, s. 
1049 (Table Two). 

189 Thompson, Piercing the corporate veil: An empirical study, s. 1044. 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6 Analys 
De  första  delarna  av  analysen  kommer  behandla  de  teoretiska  delarna  av  fram‐
ställningen, d.v.s. kapitel 2‐4 och kommer således inte utgöra en analys av de resul‐
tat som framkommit ur statistiken  i kapitel 5. Med detta sagt kommer dock refe‐
renser till rättsfall som är del av statistiken göras.  Frågan hur modellerna som un‐
dersökts  i  kapitel  2‐4  rent  teoretiskt  kan  påverka  frekvensen  av  ansvarsgenom‐
brott  kommer  även  att  behandlas. Under 6.3  angående  ansvarsgenombrott  kom‐
mer dock statistiken avseende uppdelningen på ansvarsgenombrott på judicial och 
legal piercing användas. 

6.1 Aktiekapitalets funktion som borgenärsskydd 

Det har i förarbeten190 och i doktrin191, i synnerhet den med ursprung inom Euro‐
pa, påtalats att aktiekapitalet fyller en funktion som skydd för bolagets borgenärer. 
Ytterligare  stöd  för detta  återfinns  i  ingressen  till  andra bolagsdirektivet där det 
uttryckligen nämns att minimiaktiekapitalet skall fungera som ett skydd för bola‐
gets borgenärer.  

De system för aktiekapital som främst tillämpas inom Europa är de som beskrivits 
under 2.2.1 samt 2.2.2, d.v.s. aktiekapital till bestämt belopp samt aktiekapital utan 
bestämt belopp. Systemen han stora likheter på det sättet att det erfordras någon 
form av faktiskt aktiekapital för att verksamheten skall få bedrivas. En annan viktig 
faktor  avseende  Europa  är  att  andra  bolagsdirektivet  föreskriver  att  samtliga 
publika  aktiebolag  inom  den  europeiska  unionen  måste  ha  ett  aktiekapital  om 
minst 25 000 €.192 Storbritannien, som traditionellt sett har haft en modell för ak‐
tiekapitalet som beskrivs under 2.2.2 har på grund av andra bolagsdirektivet varit 
tvungen att införa två parallella system där publika bolag måste ha ett aktiekapital 
till bestämt belopp, 193 medan det för privata bolag inte ställs något krav på ett ak‐
tiekapital  till  bestämt  belopp.  Däremot  måste  någon  form  av  aktiekapital  före‐
komma även i privata bolag för att bolaget skall få bedriva verksamhet.194 

 Avseende Nya Zeeland som traditionellt sett har haft en lagstiftning som till mångt 
och mycket  överrensstämmer med den brittiska  genom NZ Companies Act  1955 
där det  föreskrevs att ett aktiekapital måste  finnas  i bolaget men något  lägre be‐
lopp fastställdes ej.195 Genom NZ Companies Act 1993 gjordes en helomvändning 
till ett system som beskrivs under 2.2.3, d.v.s. inget krav på aktiekapital förekom‐
mer.  Denna  tredje  modell  för  lagstiftning  om  aktiekapital  kan  sägas  härstamma 

                                                        
190 Prop. 2004/05:85 s 212. 
191 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt,  s.  24., Rickford  J, Reforming  capital, s. 928.  (Även om den 
senare är kritisk till systemet). 

192 Andra bolagsdirektivet, 77/91/EEG, Art. 6(1). 
193 Sec. 763 (1) (a‐b)) UK Companies Act 2006. 
194 ibid. sec. 542. 
195 Sec. 14 (4) (a) NZ Companies Act 1955. 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från MBCA196 varpå den även  tillämpas av de amerikanska delstater  som valt att 
tillämpa MBCA i dess versioner från 1980 och framåt. 

Det  går  att  kategorisera de  tre beskrivna modellerna under 2.2.1–2.2.3  inom  två 
egentliga  huvudgrupper,  de  lagstiftningssystem  som  kräver  aktiekapital  och  de 
som  inte  kräver  något  aktiekapital.  Om man  ska  hårddra  hur  dessa  skillnader  i 
praktiken manifesterar  sig  kan  det  sägas  att  de  system  som  kräver  aktiekapital 
kommer ha en bunden post  i balansräkningen som kallas aktiekapital medan det 
andra systemet inte kommer ha någon dylik post. Denna bundna post i balansräk‐
ningen vid de system som tillämpar aktiekapitalkrav är det som kan sägas utgöra 
en  säkerhet  för  borgenärer.  Samtidigt  har  det  påtalats,  både  i  doktrin197  och  i 
kommentaren  till MBCA198 att ett aktiekapital  snarare motverkar syftet som bor‐
genärsskydd  då  det  inger  en  falsk  säkerhet  för  bolagets  borgenärer.  Istället  bör 
borgenärer förlita sig på andra metoder för att få skydd för sina fordringar, exem‐
pelvis  kreditupplysningar199  eller  förstärka  regler  för  värdeöverföringar.200Detta 
kan  sägas  vara  på  grund  av  att  de  kapitalkrav  ett  aktiebolag  har  för  sin  dagliga 
verksamhet är flera gånger högre än de krav på aktiekapital som uppställs i lag.201  

Samtidigt hade ett aktiekapitalkrav som motsvarar vad ett bolag de facto hade be‐
hövt för att aktiekapitalet skall sägas utgöra ett faktiskt skydd för bolagets borge‐
närer varit orealistiskt och med största säkerhet hade detta förhindrat konkurren‐
sen på den fria marknaden, då endast ett fåtal aktörer hade haft erforderligt kapital 
för att bedriva verksamhet, vilket hade lett till monopolsituationer där konsumen‐
ten  i  slutändan  får  betala  då  prissättningen  fungerar  dåligt  vid  monopol.202  De 
rättsfall som har legat till grund för statistiken under kapitel 5 ger även stöd detta 
synsätt.  

De stämningsansökningar som har behandlat ansvarsgenombrott hade med störs‐
ta  säkerhet  inte påverkats av något aktiekapital  till de  lagstadgade bestämda be‐
lopp  som  återfinns  inom  vissa  rättsordningar,  t.ex.  Sverige.  Exempelvis  utgör  en 
stor del av dem undersöka fallen rättsliga konflikter som gäller rederi och skepp‐
verksamhet.203  I de refererade rättsfallen, och antagningsvis gällande rederiverk‐
samhet i stort, är ett aktiekapital om 100 000 SEK alternativt 25 000 € föga skydd 
för borgenärers fordringar på bolaget då kraven ofta är i mångmiljonsklassen. Av 
de undersökta  rättsfallen  är det  enbart de  fall  som rör  arbetstagares krav på  att 
utfå uteblivna löner de ett aktiekapital av nämnda summor skulle fungera som ett 

                                                        
196 Official Comment to section 6.21. (1) MBCA 2005. 
197 Andersson, Kapitalskyddet, i aktiebolag, s. 20. 
198 Official Comment to section 6.21. Ingressen, MBCA 2005. 
199 Andersson, Kapitalskyddet, i aktiebolag, s. 20. 
200 Official Comment to section 6.21. Ingressen (2), MBCA 2005. 
201 Rickford, Reforming capital, s. 931. 
202 Easterbrook and Fischel, The economic structure of corporate law, s. 60. 
203 The "Aventicum" [1978] 1 Lloyd's Rep. 184, The "Mawan" Now Named "Mara" [1988] 2 Lloyd's 

Rep. 459, The "Saudi Prince" [1982] 2 Lloyd's Rep. 255 m.fl. 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skydd.204 Detta är dock inget som aktualiseras inom EU då ett liknande skydd åter‐
finns på EG rättslig nivå.205 

En faktor som i situationen måste beaktas är att ett minimikapital kan ge ett indi‐
rekt skydd  för bolagets borgenärer. Detta genom att ett  lagstadgat minimikapital 
tvingar aktieägare att tillföra kapital till bolaget, kapital som kan gå förlorat. Även 
om kapital i sig utgör en mindre del av de faktiska krav borgenärer ofta har på bo‐
lag, som beskrivet ovan, är det möjligt att bolagets riskbenägenhet minskar då det 
finns  ett  lagstadgat  krav på minimikapital  som skall  tillföras bolaget  innan verk‐
samheten påbörjas.206 Ett mindre risktagande torde rimligtvis  leda till att bolaget 
ej försätter sig i en situation där skulder ej kan betalas tillbaka.  

6.2 Värdeöverföringsregler och dess funktion som bor-
genärsskydd 

Att regler avseende när och hur distributioner av bolagets tillgångar till aktieägare 
får ske är att anse som borgenärsskyddsregler är ett påstående som är svårt att ar‐
gumentera emot. Frågan blir snarare till vilken omfattning distributionsregler ut‐
gör  skydd  för  borgenärerna, mycket  beroende på  vald  systematik  för  att  reglera 
rättsområdet vilket beskrivits  i kapitel 3.  Inom båda de huvudsakliga undersökta 
modellerna anses distributionsregler besitta en borgenärsskyddande funktion.207 

Traditionellt sett, med utgångspunkt i den brittiska lagstiftningen, gjordes gällande 
att utdelning enbart fick ske från vinst,208 utan beaktande hur vinsten uppkommit.  
Systemet vilket prima facie påminner om en form av current earnings test, utgjorde 
föga skydd för bolagets kapital då vinst från försäljning av bolagets tillgångar eller 
från uppskrivning av bolagets tillgångar kunde delas ut.209 Systemet har inom den 
brittiska  lagstiftningen  utvecklats  ytterligare  och  i  och  med  UK  Companies  Act 
1980 gällde en reglering, med grund i andra bolagsdirektivet, som innebär att ett 
earned  surplus  test  istället  tillämpas  på  samtliga  bolag,210  samtidigt  som  publika 
bolag även måste uppfylla ett balance sheet test.211 

                                                        
204 Northern Clerical and Legal Employees Administrative and Related Workers IUOW v The Law‐
rence Publishing Company of NZ Ltd[1990] 1 NZLR 717, McLennan v Internet Productions Ltd (in 
liquidation) (2003) 1 ERNZ 282; (2003) 7 NZELC 98;729 m.fl. 
205 Rådets  direktiv  80/987/EEG  av  den 20  oktober  1980 om  tillnärmning  av medlemsstaternas 
lagstiftning om skydd för arbetstagarna vid arbetsgivarens insolvens. 

206 Easterbrook and Fischel, The economic structure of corporate law, s. 60, Bergström och Samu‐
elsson, Aktiebolagets grundproblem, s. 199. 

207 Andra bolagsdirektivet, (77/91/EEG), Ingressen och Official Comment to section 6.40. Ingres‐
sen, MBCA 2005. 

208  1st  Sch.  Table  A  sec.  116  UK  Companies  Act  1948.,  Gower  and  Davies, Principles  of modern 
company law, s. 275. 

209 Exemplifieras i Dimbula Valley (Ceylon) Tea Company v Laurie [1961] Ch. 353 
210 Sec. 263(1) och (3) UK Companies Act 1985 samt motsvarande regler i sec. 830(1) och (2) i UK 
Companies Act 2006. 

211  Sec.  264(1)  UK  Companies  Act  1985  samt motsvarande  regel  i  sec.  831  UK  Companies  Act 
2006. 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En fråga som uppstår med ovan sagda är huruvida ett current earnings test är en 
sämre modell  för  värdeöverföringsregler  jämfört med  det  senare  earned  surplus 
test  respektive  balance  sheet  testet.  Även  om många  rättsordningar  har  övergivit 
idéen om ett current  earnings  test,  det  är  bara Delaware  som  fortfarande  tillåter 
det  av de undersökta  rättsordningarna,212  så  är det nödvändigtvis  inte  en  sämre 
modell än andra beskrivna. Frågan blir istället hur begreppet vinst definieras inom 
current earnings testet. Givetvis ger modellen ett dåligt skydd om vinst ges ett så 
pass brett begrepp som under UK Companies Act 1948, men om lagstiftningen har 
en tydlig definition av begreppet vinst torde problematiken gå att övervinna. Med 
detta sagt innebär ett current earnings test, i vart fall i teorin, att utdelning kan ske 
utan något egentligt beaktande av bolagets finansiella ställning i stort. Istället ser 
man  till  den  nuvarande  och  eventuellt  föregående  intjänandeperioden  av 
vinsten.213  

Earned surplus modellen, som även har sin grund i bolagets vinst, inkluderar istäl‐
let samtlig ackumulerad vinst och  förlust bolaget har gjort under sin verksamhet 
och torde därav tillåta utdelning enbart när bolaget, med samtliga verksamhetsår 
inräknade, sammantaget har gått med vinst.214 Systemet förbjuder även att oreali‐
serade  vinster  delas  ut,  exempelvis  vid  uppskrivning  av  tillgångars  värde.215  Sy‐
stemet tillämpas, som ovan nämnts, av Storbritannien men den finns även som ett 
alternativ  för  bolag  registrerade  i Kalifornien.216 Modellen  torde  av nämnda  skäl 
erbjuda ett bättre skydd för bolagets kapital än current earnings testet, även om de 
båda har stora likheter.  

Något som är gemensamt för båda ovan beskrivna modeller är att de per automa‐
tik  utesluter  utdelning  från  aktiekapitalet,  men  även  från  annat  bundet  kapital 
(med  eventuell  reservfond borträknad då den utgörs  av  vinstmedel  som avsatts, 
dylika reserver får, enligt andra bolagsdirektivet delas ut om nationell lagstiftning 
tillåter detta)217, då vad som har  inbetalats av bolagets aktieägare  inte kan anses 
utgöra vinst uppkommen ur bolagets verksamhet.  

Nästa modell av intresse är balance sheet surplus testet. Den väsentliga skillnaden 
jämfört med de två ovan beskrivna modellerna är att huruvida utdelning får före‐
tas  istället baseras på bolagets balansräkning.218  I huvudsak  får utdelning endast 
ske  om,  efter  utdelningen,  bolagets  tillgångar  överstiger  skulder  och  aktiekapi‐
tal.219  Som beskrivits under 3.1.1.  innebär modellen  i dess  renaste  form att  även 
kapital som ej härrör från verksamhetens vinst kan delas ut, vilket kan sägas utgö‐
ra en väsentlig skillnad från earned surplus och till viss mån även current earnings 

                                                        
212 § 170 (2) Delaware General Corporation Law. 
213 Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag, s. 119‐120. 
214 ibid. s. 119. 
215 ibid. samt sec. 830(2) UK Companies Act 2006 där enbart realiserad vinst får delas ut. 
216 Sec. 500 (a) California General Corporations Law. 
217 Andra bolagsdirektivet (77/91/EEG), Art. 15(1)(c). 
218 Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag, s. 117. 
219 ibid. 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test, under förutsättning att sistnämnda definierar vinst som exklusive dylika till‐
gångar. Modellen används av bl.a. New York och som ett alternativ i Delaware. En 
modifierad version av balance sheet surplus testet används i andra bolagsdirektivet 
för att avgöra huruvida utdelning får äga rum, dock med reservationen att det är 
upp till nationell lagstiftning att avgöra om reserver, d.v.s. övrigt bundet kapital, får 
delas ut.220 En  annan modifierad version av balance  sheet  surplus  testet  används 
som ett alternativ i Kalifornien där det föreskrivs att tillgångarna måste överstiga 
skulderna med 125 % för att utdelning skall få företas på denna grund, se 3.2.3.3. 

Den sista modellen som används bland de undersökta jurisdiktionerna är insolven
cy  testet. Testet,  som  tillämpas  i MBCA 2005 genom § 6.40(c)  (1‐2)  samt  genom 
sec. 4 (a‐b) NZ Companies Act 1993, utförs i två steg. Det första steget innebär att 
bolaget efter företagen utdelning skall vara solvent, d.v.s. måste vara kapabelt att 
betala sina skulder. Det andra steget innebär att bolaget efter transaktionen skall 
vara kapabelt att möta sina framtida ekonomiska åtaganden. Det  första steget  in‐
nebär ett skydd för bolagets borgenärer på så sätt att utdelning ej får påverka bo‐
lagets ekonomiska ställning i den mån att utstående skulderna ej kan betalas, vil‐
ket kan sägas värna om bolagets kortsiktiga betalningsförmåga. Det andra steget, 
vilket har till syfte att tillförsäkra bolagets betalningsförmåga på längre sikt, då bo‐
laget måste vara kapabelt att, efter företagen värdeöverföring, att möta sina fram‐
tida ekonomiska åtaganden. Det andra steget ger ett skydd likvärdigt det som ett 
balance sheet test innebär, då det sistnämnda innefattar att utdelning ej får inkräk‐
ta på bolagets skulder eller aktiekapital (aktiekapital är dock inte aktuellt i de ju‐
risdiktioner som tillämpar insolvency testet, se 2.3).  

En klar fördel med insolvency testet är, i de stater där de tillämpas, se 3.2.3.1 samt 
3.2.4,  innefattar samtliga  typer av värdeöverföringar. Det  innebär en klar  förenk‐
ling i jämförelse med system där dels utdelning bedöms enligt vissa regler och öv‐
riga former av värdeöverföringar bedöms enligt andra rättsregler. Förvärv av egna 
aktier  går  att  reglera  inom de  övriga  nämnda modellerna  för  värdeöverföringar, 
exempelvis brittisk lagstiftning föreskriver att förvärv av aktier får ske från utdel‐
ningsbar vinst.221 Även i New York, Kalifornien och Delaware används snarlika reg‐
ler  som  de  för  utdelning  när  det  rör  sig  om  förvärv  av  egna  aktier,  se  3.2.3.2‐ 
3.2.3.4.  Förvärv av egna aktier är i princip, förutom noterade aktiebolag,222 förbju‐
det  i Sverige.223 Dock gäller  för de bolag som får  företa  förvärv av egna aktier de 
sedvanliga värdeöverföringsreglerna i 17 Kap. 3 § ABL. Däremot avseende minsk‐
ning av aktiekapitalet blir frågan mer komplex. En tendens bland de undersökta ju‐
risdiktionerna är att bolaget efter  förfarandet måste vara solvent.224 Även om de 
undersökta jurisdiktioner som tillämpar insolvency testet ej har något aktiekapital‐
krav, varpå minskning av aktiekapitalet blir en ickefråga, torde det rimligtvis gå att 
utföra dylika transaktioner med hjälp av insolvency testet, något som dessutom ges 

                                                        
220 Andra bolagsdirektivet (77/91/EEG), Art 15(1)(a). 
221 Sec. 692(2) UK Companies Act. 
222 19 kap. 13 § ABL. 
223 19 kap. 1 § 1st ABL. 
224 Ex. Sec. 641(1) UK Companies Act 2006 och sec. 244(b) Delaware General Corporation law. 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stöd  av  de  jurisdiktioner  som  föreskriver  första  steget  av  insolvency  testet  vid 
minskning av aktiekapitalet.   

Sammanfattningsvis kan sägas att det beskrivna insolvency testet har klara fördelar 
i den mån att det har kapaciteten att innefatta samtliga former av värdeöverföring‐
ar ett aktiebolag kan företa. Samtidigt ger modellens andra steg ett resultat som är 
jämförligt med det som balance sheet surplus testet ger, d.v.s. att utdelningsbart be‐
lopp ej inkräktar på aktiekapital och skulder. Däremot förhindrar modellen inte att 
utdelning  sker  från  belopp  som  inte  härstammar  från  bolagets  verksamhet,  som 
current earnings  testet gör. Å andra sidan, om bolaget efter  företagen vinstutdel‐
ning fortfarande är solvent, torde det faktum att utdelningen har skett från kapital 
som inte är direkt hänförlig till verksamheten vinst vara av mindre betydelse ur ett 
borgenärsskyddsperspektiv.  Den  andra  huvudsakliga  undersökta  modellen  som 
tillämpas  i andra bolagsdirektivet, en kombination av earned surplus och balance 
sheet  testen,225  är primärt ett  system  för  regelrätta utdelningar. Avseende övriga 
former av värdeöverföringar krävs, som ovan påvisats, specialreglering. Med detta 
sagt är det nödvändigtvis inte fallet att systematiken innebär ett sämre skydd för 
bolagets borgenärer, även om regelverket blir mer komplext.  

6.3 Kriterier och bedömning av ansvarsgenombrott 

Denna del av analysen kommer vara mer inriktad på de två jurisdiktioner som lig‐
ger till grund för statistiken i kapitel 5. Dock kommer övriga undersökta jurisdik‐
tioner i kapitel 4 även användas i jämförande syfte. 

Då den huvudsakliga frågeställningen i framställningen är hur ändrade borgenärs‐
skyddsregler  påverkar  frekvensen  av  ansvarsgenombrott  erfordras  en  analys  av 
ansvarsgenombrottsinstitutet  som  grund  för  att  sedermera  tolka  statistiken.  Be‐
greppet, vilket beskrivs utförligare i kapitel 4,  innebär att domstolen bortser från 
ett aktiebolags separata legala ställning och istället håller aktieägare bakom bola‐
get  ansvarig  för  bolagets  handlande.  För  att  sammanfatta  de  kriterier  som  upp‐
ställs  för ansvarsgenombrott skall beviljas av domstolar  i de undersökta  jurisdik‐
tionerna kan två huvudsakliga  faktorer nämnas, bedrägligt  förfarande och obero‐
ende i relation till aktieägare.  

Bedrägligt förfarande i sig kan inkludera en rad olika handlingar. De vanligast fö‐
rekommande kan sägas vara missbruk av bolagsformen, utgivandet av falsk infor‐
mation,  illojalt  förfarande  jämte  bolagets  borgenärer  samt  underkapitalisering. 
Huruvida underkapitalisering kan anses utgöra bedrägligt  förfarande är  inte helt 
säkert, det är beroende på om kapitalbristen är på grund av ett medvetet handlan‐
de av bolaget, exempelvis genom asset stripping, eller om det är en situation som 
bolaget  försatt sig  i omedvetet.226 Detta har dock mindre betydelse  för  framställ‐
ningen då varken Storbritannien eller Nya Zeeland uppställer direkta krav på un‐
derkapitalisering  för  att  bevilja  ansvarsgenombrott  i  de  rättsfall  som  legat  till 

                                                        
225 Andra bolagsdirektivet, (77/91/EEG), Art. 15(1) (a) och (c). 
226 Vanderkerckhove, Piercing the corporate veil, s. 106. 



 

 
52 

grund för statistiken. Däremot är det en vanligt förekommande faktor inom ameri‐
kansk rätt.227 

Det andra huvudsakliga kriteriet för beviljande av ansvarsgenombrott är aktiebo‐
lagets oberoende ställning jämte aktieägare. Detta kan i sin tur delas upp i tre un‐
dergrupper.  Den  första  är  när  aktiebolaget  agerar  mellanman  åt  aktieägaren.228 
Den andra är när bolaget är ekonomiskt oberoende av aktieägare, primärt ur ett 
koncernperspektiv.229 Denna  grund brukar  inom brittisk praxis  kallas  single  eco
nomic unit, men är även aktuell inom nyzeeländsk praxis.230 Den tredje grunden är 
när bolaget är aktieägarens alter ego, vilket primärt åsyftar när det är en privat‐
person som står bakom bolaget.231 

Praxis på området  är  splittrad och ger  inte något direkt  konsensus huruvida det 
behövs  faktorer  från båda nämnda huvudgrupper eller om det  räcker med en av 
dem. Rent generellt kan sägas att det ofta beror på till vilken nivå respektive faktor 
har idkats av bolaget i fråga. Är det bedrägliga förfarandet tillräckligt allvarligt kan 
detta räcka utan att något oberoende måste styrkas.232 Det samma gäller för obe‐
roendekriteriet,  där,  om  oberoendet  är  tillräckligt  extensivt,  några  bevis  för  be‐
drägligt förfarande ej erfordras för beviljande av ansvarsgenombrott.233 I den ma‐
joriteten av rättsfall erfordras dock båda faktorer för att ansvarsgenombrott skall 
beviljas. I synnerhet om det rör sig om single economic unit har det i Nyzeeländska 
domstolar uttalats att något bevis på bedrägligt förfarande även krävs.234 Vad som 
även generellt kan sägas är att ansvarsgenombrott blir vanligare ju färre ägare ett 
bolag har, i en stor del av fallen där ansvarsgenombrott har beviljats rör det sig om 
en eller ett fåtal aktieägare. Samtidigt när det rör sig om publika bolag (observera 
att publika bolag enbart återfinns inom den brittiska lagstiftningen, någon motsva‐
righet återfinns ej inom den nyzeeländska lagstiftningen) har det av de undersökta 
rättsfallen  inte  förekommit ett enda  fall där ansvarsgenombrott beviljats. Samma 
sak kan göras gällande i USA där det inte heller har förekommit något ansvarsge‐
nombrott avseende publika bolag.235 Med detta sagt är det möjligt att publika bo‐
lags dotterbolag har blivit utsatta för ansvarsgenombrott, detta är inte något som 
har undersökts i framställningen. 

Huruvida  frekvensen  av  ansvarsgenombrott  förändras  med  ändringar  av  borge‐
närsskyddsregler är en  intressant  frågeställning, dock  inte helt utan problematik. 

                                                        
227 Thompson, Piercing the corporate veil: An empirical study, s. 1065. 
228 Vanderkerckhove, Piercing the corporate veil, s. 71‐72. 
229 Ex. DHN Food Distributors v Towler Hamlets London Borough Council, Court of Appeal, [1976] 

1 WLR.  
230 Jfr. Re Securitibank Ltd (No 2) [1978] 2 NZLR 852. 
231 Ex. Wallersteiner v. Moir [1974] 1 W.L.R. 991. 
232 Ex. Official Assignee v 15 Insoll Avenue Ltd (2001) 9 NZCLC 262,490, där bedrägliga förfaran‐

det var så pass extensivt att domstolen ej behövde beakta övriga faktorer. 
233 Ex. re Bugle Press Ltd. [1961] Ch. 270.  
234 Re Securitibank Ltd (No 2) [1978] 2 NZLR 852. 
235 Thompson, Piercing the corporate veil: An empirical study, s. 1036. 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Inom Common Law jurisdiktioner är domstolarna bundna av dels lag, dels av äldre 
praxis. Om  lagen  inte uttryckligen  tillåter  ansvarsgenombrott  vid  specifika  situa‐
tioner måste domstolen istället helt förlita sig på de grunder uppställda av tidigare 
praxis. Grunderna domstolarna i Storbritannien och Nya Zeeland använder sig av 
har beskrivits dels kort ovan, dels utförliggare i kapitel 4. En avgörande faktor blir 
alltså  om bedrägligt  förfarande  eller  oberoende  i  relation  till  aktieägare ökar  re‐
spektive  minskar  med  införandet  av  nya  rättsregler.  Ett  rimligt  antagande  som 
svar  på  den  frågeställningen  är  att  det  inte  är  sannolikt.  En möjlig  förklaring  är 
däremot att de två nämnda faktorerna indirekt påverkas genom att de nya lagreg‐
lerna ger en grogrund för visst handlande. Rent hypotetiskt kan lagregler om för‐
enklat förfarande för att företa utdelningar leda till en ökad frekvens av asset strip
ping eller annan underkapitalisering. Samtidigt kan personligt ansvar för directors 
som godkänner utdelningar fastän bolaget är, eller kommer i och med transaktio‐
ner bli insolvent, minska frekvensen av asset stripping eller övrig underkapitalise‐
ring. 236 Att det de facto skulle vara korrekt att de två nämnda situationen kan öka 
respektive minska frekvensen av bedrägligt förfarande är fortfarande oklart, men 
det är en förklaring som i vart fall är plausibel. 

En  anknytande  frågeställning  är  den  om  tendensen  att  lagstifta  möjligheter  för 
domstolar att bevilja ansvarsgenombrott. Görs detta behöver inte domstolarna gå 
enbart  på  tillgänglig  praxis  utan  kan  istället  utnyttja  lagens  provisioner  för  att 
bortse från bolaget som separat rättssubjekt. Detta är en tendens som i synnerhet 
har observerats gällande nyzeeländsk rättstillämpning. Exempelvis kan nämnas en 
likvidators möjlighet  att  dra  in  koncernbolag,  som är  helt  beroende  av  ett  annat 
bolag för sin framtida överlevnad, in i likvidationsprocessen.237 Ett annat exempel 
är  Resource management  Act  1991  som  ger  en möjlighet  för  domstolar  att  helt 
bortse från ett bolags separata identitet om fallet i fråga rör allvarliga miljöförore‐
ningar.238 Den kanske största grunden för legal piercing inom Nya Zeeland är dock 
de  fall  som  rör  arbetsrätt.  Det  finns möjlighet  för  domstolar  att  även  här  bortse 
från ett bolags begränsade ansvar och hålla  tredje part  ansvarig  för  förpliktelser 
som  exempelvis  uteblivna  löner.239  Detta  är  en  situation  som  ej  kan  bli  aktuell  i 
Storbritannien då det finns EG direktiv som förhindrar att dylika situationer upp‐
står.240 
 
Även  om  det  finns  lagstadgade  grunder  för  ansvarsgenombrott  i  Storbritannien 
har dessa ej haft en lika stor påverkan av resultatet i statistiken som de avseende 
Nya Zeeland, vilket går att utläsa ur Fig.9‐10 i jämförelse med Fig.17‐18 i Kapitel 5. 

                                                        
236 Dylika provisioner återfinns exempelvis på Nya Zeeland, se 3.2.4. 
237 Sec. 271(1), (2) NZ Company Act 1993, använt i Mountforth v Tasman pacific Airlines of NZ Ltd 

(2006) 1 NZLR 104; (2005) 9 NZCLC 262,864. 
238 Användes i Cometa United Corporation v Canterbury Regional Council (2007) NZRMA 266. 
239 Sec. 55(2) Employment Contracts Act, använd i bl.a. Northern Clerical and Legal Employees 

Administrative and Related Workers IUOW v The Lawrence Publishing Company of NZ 
Ltd[1990] 1 NZLR 717. 

240 Rådets  direktiv  80/987/EEG  av  den 20  oktober  1980 om  tillnärmning  av medlemsstaternas 
lagstiftning om skydd för arbetstagarna vid arbetsgivarens insolvens. 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6.4 Analys av statistiken  

Innan någon djupare analys av den statistik som presenterades i kapitel 5 företas 
måste några  inledande saker  först nämnas. Underlaget  för statistiken för Storbri‐
tannien och Nya Zeeland utgörs av ett,  i  relation  till USA, knapphändigt nummer 
rättsfall.  Därav  är  det  svårt  att  ge  statistiken  i  de  två  nämnda  jurisdiktionerna 
samma  vikt  som  den  som  är  företagen  av  Thompson  i  USA.  Exempelvis  kan  ett 
rättsfall  där  ansvarsgenombrott  bli  beviljat  avsevärt  påverka  statistiken.  Proble‐
matiken har försökt kringgås genom att slå ihop undersökta perioder och därav få 
fram ett genomsnitt som förhoppningsvis är mer rättvisande än att analysera varje 
enskild period för sig. Därav bör mer vikt läggas vid statistiken presenterade under 
5.2.2.1 samt 5.3.2.1 som utgörs av normaliserad statistik före och efter aktuell lag‐
ändring. Större vikt bör även läggas vid den statistik som är normaliserad i jämfö‐
relse med den statistisk som enbart redogör  för antalet rättsfall där sakfrågan är 
aktuell  då  att  inte  beakta  antalet  registrerade  aktiebolag  i  ekvationen  kan  anses 
vara missvisande. 

6.4.1 Storbritannien 

En trend som går att utläsa ur den statistik presenterad under 5.2.1 är att antalet 
fall där ansvarsgenombrott är aktuellt och även antalet beviljade fall har ökat sta‐
digt från den första undersökta perioden och framåt. Procentuellt sett har dock an‐
talet beviljande ansvarsgenombrott stadigt minskat, se  figur 4. En fråga blir vilka 
siffror man skall  lägga vikt vid, det sammanlagda antalet beviljade ansvargenom‐
brott  över  tiden  eller  den  procentuella  skillnaden  mellan  beviljade  antalet  an‐
svarsgenombrott  i relation till sammanlagda aktuella  fall över tiden. En självklar‐
het är att ju fler rättsfall som behandlar frågan desto färre ansvarsgenombrott be‐
viljas rent procentuellt. Figur 3 och 4, vilka redogör för just detta bör ses i kontext 
med Figur 5 och 6 vilket är samma statistik fast där parametern antalet registrera‐
de aktiebolag även har tagits i beaktande. Resultatet av detta blir en utjämning av 
ökningen  av  antalet  sammanlagda  rättsfall,  samtidigt  som den procentuella  rela‐
tionen mellan beviljande och  avslag  förblir  oförändrad. Det  går dock  fortfarande 
att se en tydlig ökning av antalet rättsfall som behandlar sakfrågan även då antalet 
registrerade aktiebolag har tagits i beaktande, se figur 5‐6. 

Avseende statistiken presenterad under 5.2.2.1, vilket representerar före och efter 
införandet av UK Companies Act 1980 genom antalet  registrerade aktiebolag går 
samma trend att utläsa. Samtidigt som antalet rättsfall sammanlagt har ökat med 
c:a 55 % är antalet  fall där ansvarsgenombrott har beviljats objektivt, d.v.s. utan 
beaktande av antalet sammanlagda rättsfall, ungefär detsamma (en ökning på 5,5 
% går att utläsa ur figur 8). I relation till antalet sammanlagda fall har dock en pro‐
centuell minskning om 14,22% skett avseende beviljade ansvarsgenombrott.  

En central fråga är vilka faktorer som kan påverka de olika erhållna resultaten. Att 
en ökning av antalet sammanlagda fall som behandlar ansvarsgenombrott efter in‐
förandet av UK Companies Act 1980 går tydligt att utläsa ur Figur 7‐8, däremot går 
samma tendens att se, genom figur 3‐6, mellan de undersökta perioderna som in‐
kluderas i de båda grupperna före och efter. Detta talar för att det inte är lagänd‐
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ringen  i  sig  som  har  påverkat  det  ökade  antalet  sammanlagda  rättsfall,  utan  att 
andra faktorer istället spelar en större roll. Exempelvis är det möjligt att en ökad 
processbenägenhet har utvecklats under andra hälften av 1900‐talet vilket gör att 
fler väljer att gå till domstol. Denna teori hänger även samman med det faktum att 
de flesta fall där ansvarsgenombrottsinstitutet utvecklades under andra hälften av 
1900‐talet.241  Innan  refererade  rättsfall  fanns  var  domstolen  till  större  utsträck‐
ning bunden av principerna  från Salomon v Salomon242 vilket på många sätt kan 
anses uråldriga.  

Detta innebar även att utrymmet för en jurist att ha förhoppningar om att erhålla 
bifall i ett fall var relativt tunna då det svårt att föra en argumentation utifrån en‐
bart ett rättsfall som dessutom beskriver ansvarsgenombrottssituationen i relativt 
generella och diffusa ordalag. i Salomon v Salomon beviljades inte ansvarsgenom‐
brott varpå en  jurist då var  tvungen att motsatsvis bevisa att  förutsättningarna  i 
Salomon v  Salomon  inte  förelåg  för  ansvarsgenombrottet  borde beviljas. Med en 
mer välutvecklad praxis inom området ökar möjligheterna för en jurist att föra en 
saklig och utförlig argumentation och rimligtvis kan man råda sina klienter till att 
processa då förutsättningarna för bifall är gynnsammare. 

Avseende  antalet  beviljade  ansvarsgenombrott,  vilket  procentuellt  har  minskat 
men rent objektivt är ungefär samma blir frågan mer komplex. Rimligtvis torde ett 
ökat antal rättsfall även leda till ett ökat antal beviljande ansvarsgenombrott, så är 
dock inte fallet i den framtagna statistiken, se figur 3‐6. Först och främst kan sägas 
att den allmänna  tendensen  i Storbritannien har varit ett successivt minskade av 
det procentuella antalet ansvarsgenombrott genom samtliga undersökta perioder. 
Att  antalet  ansvarsgenombrott  procentuellt  har  minskat  efter  införandet  av  UK 
Companies Act 1980, vilket går att utläsa ur figur 7‐8, är därav inte lika intressant 
då samma trend går att utläsa ur perioderna 1960‐1980 samt 1980‐2000, se figur 
3‐6. Det rör sig snarare om en allmän tendens under samtliga undersökta perioder 
än en specifik skillnad före och efter införandet av den nya lagen.  

Som beskrivits under 6.3 är Common Law domstolar bundna av kriterier uppställ‐
da av tidigare praxis för att bevilja ansvarsgenombrott. Att lagen förändras har en‐
ligt  författarens  mening  inte  en  avsevärd  påverkan  på  beviljade  ansvarsgenom‐
brott. Samtidigt kan radikalt förändrade borgenärsskyddsregler till det bättre för‐
hindra ett visst beteende hos bolaget som kan falla inom de faktorer domstolen an‐
ser nödvändiga för att bevilja ansvarsgenombrott. Ett lysande exempel är den tidi‐
gare UK Companies Act 1948 regler avseende värdeöverföringar som stipulerade 
att utdelningar enbart fick ske från vinst utan definiera vinsten, se 3.2.2 samt 6.2, 
vilket  resulterade  i  att  kapital  som  enligt  dagens  regler,  exempelvis  orealiserad 
vinst, ej kan delas ut tidigare kunde delas ut till aktieägarna. Att dessa regler fun‐
gerande  som  ett motiv  för  beteende  som  kan  bevilja  ansvarsgenombrott  är  inte 

                                                        
241 De fall som oftast hänvisas till avseende ansvarsgenombrott är DHN Food Distributors v Tow‐

ler  Hamlets  London  Borough  Council,  Court  of  Appeal,  [1976]  1  WLR  852.,  Woolfson  v. 
Strathclyde Regional Council, [1978] SLT 159 samt Adams v. Cape Industries plc. , Court of Ap‐
peal 27 July 1989 [1990] 2 WLR. 

242 Salomon v. Salomon & Co [1987] AC 22. 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otänkbart,  vilket  även  reflekteras  av  det  höga  procentuella  antalet  beviljade  an‐
svarsgenombrott under perioden 1960‐1970, se figur 3‐6. 

 Att  antalet  beviljade  ansvarsgenombrott  efter  denna  period  procentuellt  stadigt 
minskat kan förmodligen tillskrivas skärpta regler för värdeöverföringar. I synner‐
het  med  införandet  av  ett  fullvärdigt  earned  surplus  test  med  ett  väldefinierat 
vinstbegrepp. Om detta är ett resultat av införandet av andra bolagsdirektivet, vil‐
ket  föreskriver ett earned surplus  test  som en del av utvärderingen om utdelning 
för företas, eller om det beror på ett inhemskt strävande att förhindra orätta vär‐
deöverföringar är svårt att avgöra. Onekligen var de tidigare värdeöverföringsreg‐
lerna under UK Companies Act 1948 otillräckliga varpå en  inhemsk  intention att 
förbättra dessa  torde vara  rimligt.  Samtidigt gäller andra bolagsdirektivet enbart 
för publika bolag. Det har dock  inom brittisk  lagstiftning  tillämpats dylika  regler 
för både publika och privata bolag  för  att  förenkla  lagstiftningen.  Som beskrivits 
under 3.2.2 gäller dock bara ett earned surplus test för privata brittiska bolag, me‐
dan publika bolag även måste tillämpa ett balance sheet test  i enlighet med andra 
bolagsdirektivet, varpå andra bolagsdirektivets effekter får anses ha en begränsad 
inverkan på privata brittiska aktiebolag.  

Avseende uppdelningen av beviljande antal ansvarsgenombrott på legal och judici
al  piercing  har  Storbritannien  introducerat  fler  rättsregler  under  de  två  senaste 
undersökta perioden vilka kan bevilja ansvarsgenombrott, se 4.2.2, vilket även re‐
flekteras  i  figur  9‐10.  Denna modell  för  att  behandla  situationer  där  ansvarsge‐
nombrott bör beviljas, fastän de kriterier uppställda av tidigare praxis inte ger den 
möjligheten kan rimligtvis tillskrivas rättspolitiska skäl. Om ett handlande som ex‐
tensivt tillämpas av aktiebolag för att undgå ansvar, fastän det inte faller under ti‐
digare kriterier  för beviljandet  av  ansvarsgenombrott  är detta den enda utvägen 
för en Common Law jurisdiktion att ändock hålla aktieägare ansvariga. Exempelvis 
kan  nämnas  hur  rederiverksamhet  vanligtvis  organiseras  vilket  beskrivs  under 
4.2.2. 

Avseende publika brittiska bolag och dess minimikapitalkrav om 50 000 Pund är 
det  svårt  att dra någon slutsats huruvida detta har påverkat  fall  av beviljade an‐
svarsgenombrott. Begreppet publika bolag infördes först genom UK Companies Act 
1980, se 2.3.2, varpå någon  jämförelse  före och efter  implementeringen av andra 
bolagsdirektivet  ej  går  att  företa.  Däremot  har  inget  beviljat  ansvarsgenombrott 
avseende publika bolag gjorts under de två senare undersökta perioderna. Att det‐
ta skulle vara på grund av det lagstadgade minimikapitalet är något författaren an‐
ser vara osannolikt, se 6.1, utan har förmodligen att göra med det spridda ägandet i 
dylika bolag. Som nämnts under 4.5 och 6.3, är ansvarsgenombrott vanligast före‐
kommande i bolag med en eller få ägare, vilket har att göra med att det är svårt att 
binda ihop ett bolag som ett alter ego till aktieägare om ägarbilden är splittrad.  

Sammanfattningsvis måste sägas att även om antalet ansvarsgenombrott procen‐
tuellt har minskat efter införandet av andra bolagsdirektivet kan detta bero på oli‐
ka  faktorer. Det är möjligt att det beror på  införandet av nämnda direktivet, som 
även om det enbart gäller för publika bolag även delvis tillämpas på privata bolag.  
Det är även möjligt att en ökad processbenägenhet ökar antalet  rättsfall  som be‐
handlas  sakfrågan  samtidigt  som antalet  beviljade  rättsfall  är  ungefär  lika  under 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samtliga undersökta perioder. Detta får som resultat att antalet beviljade fall pro‐
centuellt sjunker då antalet sammanlagda fall ökar. 

 

6.4.2 Nya Zeeland  

För att börja med den första presenterade statistiken under 5.3.1,  fig. 11‐12, som 
visar sammanlagda antalet ansvarsgenombrott utan beaktande av antalet registre‐
rade bolag, ges inte något resultat som kan anses utgöra någon trend. Detta då an‐
talet sammanlagda fall marginellt minskade mellan de två första undersökta peri‐
oderna samtidigt som de markant ökade under den sista perioden. Avseende anta‐
let  beviljade  fall  av  ansvarsgenombrott minskade de mellan de  två  första under‐
sökta perioderna samtidigt som de markant ökade under den sista undersökta pe‐
rioden. Läsaren bör här observera att antalet rättsfall som undersökta den aktuella 
sakfrågan är relativt få vilket gör att enskilda rättsfall under en undersökt period 
kan få dramatiska effekter på den uppställda statistiken. Därav blir statistiken som 
presenterades under 5.3.2, figur 13‐14, av mer intresse, då denna statistik har pa‐
rametern  antalet  registrerade  aktiebolag  inkluderad,  och  bör  läsas  i  kontext  till 
den föregående nämnda avdelningen. Med detta sagt och gjort blir resultatet fort‐
farande tvetydigt. Det sammanlagda antalet rättsfall som behandlar frågan är högst 
under den första undersökta perioden, vilket går att utläsa ur fig. 13‐14, samtidigt 
som  den  procentuella  skillnaden  mellan  beviljade  och  icke  beviljade  ansvarsge‐
nombrott är oförändrad i relation till figur 11‐12.  

Avseende statistiken som presenteras under 5.3.2.1,  fig. 15‐16, vilket redogör  för 
skillnaden före och efter införandet av NZ Companies Act 1993, där de två under‐
sökta  perioderna  efter  införandet  är  hopslagna  samtidigt  som  perioden  före  är 
oförändrad ger en tydligare bild av den faktiska situationen. Ur statistiken går att 
utläsa att  antalet  rättsfall  som behandlar  ansvarsgenombrott har  sjunkit med c:a 
15,5% efter införandet av NZ Companies Act 1993 samtidigt som antalet beviljan‐
de procentuellt sett har ökat med 1,41 %, d.v.s. en marginell ökning. Med beaktan‐
de av det relativt få antal fall som inkluderas i undersökningen är frågan huruvida 
någon större vikt skall läggas vid denna marginella ökning eller om det är korrekt 
att påstå att ökningen av procentuella fall av beviljade ansvarsgenombrott är unge‐
fär densamma under båda undersökta perioder. Vad  som ytterligare  talar  för att 
påstå att antalet beviljade fall är likvärdiga före och efter lagändringen är det fak‐
tum att det objektiva antalet beviljade ansvarsgenombrott, utan beaktande av an‐
talet sammanlagda rättsfall som behandlar frågan, faktiskt har minskat med c:a 8,7 
%, vilket går att utläsa ur figur 16.  

Som redan har nämnts åtskilliga gånger i framställningen är Common Law domsto‐
lar bundna av tidigare praxis för möjligheten att bevilja ansvarsgenombrott, under 
den  förutsättningen  att  lagstiftning  ej  ger  en  likvärdig  möjlighet  att  bevilja  an‐
svarsgenombrott. Huruvida förändrade borgenärsskyddsregler som de som redo‐
gjorts för under kapitel 2 och 3 har ett direkt inflytande över beviljandet av antalet 
ansvarsgenombrott är enligt författaren med detta i beaktande tveksamt. Givetvis 
kan  det  tänkas,  och  som  tidigare  nämnts,  att  förändrade  regler  agerar  som  gro‐
grund  för  ett  specifikt  agerande  som  kan  falla  inom  ramen  för  de  kriterier  upp‐
ställda av tidigare praxis för beviljande av ansvarsgenombrott. Detta i sin tur kan 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leda till ett ökat antal ansökningar avseende ansvarsgenombrott men även ett ökat 
antal beviljade ansvarsgenombrott. Ett ytterligare stöd för denna argumentation är 
den,  som  även  ovan  nämnts  under  föregående  avdelning,  att  ett  ökat  utbud  av 
praxis på rättsområdet ger ökade möjligheter att identifiera specifika ageranden av 
bolaget  eller  aktieägare  som  kan  anses  utgöra  grunder  för  ansvarsgenombrott, 
rimligtvis borde detta leda till ett ökat antal rättsfall som behandlar frågan.  

Så är dock inte fallet på Nya Zeeland om man tar den ovan refererade statistiken i 
beaktande. Tvärtom har antalet ansökningar om ansvarsgenombrott minskat sam‐
tidigt som enbart en försumbar ökning av antalet beviljade ansvarsgenombrott har 
varit aktuell. En möjlig förklaring till detta faktum är att de nya borgenärsskydds‐
reglerna införda genom NZ Companies Act 1993, vilka kan sammanfattas som ett 
borttagande av aktiekapitalposten, se 2.3.4, i kombination med ett  insolvency test, 
se  3.2.4,  har  gjort  att  bolagets  agerande  effektivt  har  förhindrats  från  att  företa 
handlingar  som  kan  leda  till  ansvarsgenombrott.  Som  resultat  har  antalet  stäm‐
ningsansökningar minskat,  då  det  helt  enkelt  inte  finns  några  legala  grunder  för 
ansvarsgenombrott varpå jurister inte råder sina klienter till att processa. 

Ett problem som dock uppstår vid detta påstående är att antalet beviljade ansvars‐
genombrott är, procentuellt  sett, mer eller mindre oförändrat efter  införandet av 
den nya lagen. Rimligtvis borde antalet beviljade ansvarsgenombrott även minska 
för att detta påstående skall vara helt korrekt.  

Ett  återkommande problem vid analysen av  statistiken avseende Nya Zeeland är 
det magra utbudet av rättsfall. Tittar man specifikt på de rättsfall där ansvarsge‐
nombrott har blivit beviljat under den sista undersökta perioden utgörs 83,33 % 
av dessa av ansvarsgenombrott med lagstöd, se fig. 17‐18.  Av dessa är ett rättsfall 
avseende miljörätt där Resource Management Act 1991 har tillämpats som är obe‐
roende av ett bolags separata identitet.243 Även om rättsfallet i fråga får effekten av 
ett ansvarsgenombrott behöver inte de principer uppställda genom praxis tilläm‐
pas för att bevilja detta. Flertalet andra fall under den undersökta perioden har lik‐
artade förutsättningar, d.v.s. att  lagstöd gör det möjligt att bevilja ansvarsgenom‐
brott utan att beakta tidigare praxis. Skulle dessa rättsfall inte inkluderas i statisti‐
ken skulle en avsevärd minskning av antalet beviljade ansvarsgenombrott vara re‐
sultatet istället.  

Det är dock av författarens åsikt att dessa fall är av stor vikt vid bedömandet av an‐
svarsgenombrottsinstitutet då det är ett rättspolitiskt ställningstagande av respek‐
tive jurisdiktion att det i vissa situationer skall gå att bortse från ett bolags separa‐
ta  identitet. Det nyligen anförda  fungerar som en  förklaring  till varför statistiken 
visar en minskning i antalet rättsfall men samtidigt en försumbar ökning i antalet 
beviljade ansvarsgenombrott.   

Ett  annat problem vid  tolkningen av  statistiken avseende Nya Zeeland är  att un‐
dersökningen enbart  sträcker sig över 21 år. Givetvis hade det varit önskvärt att 
företa en mer extensiv undersökning för att få ett mer rättvisande resultat avseen‐
de ansvarsgenombrottsinstitutet innan införandet av NZ Companies Act 1993 men 

                                                        
243 Cometa United Corporation v Canterbury Regional Council (2007) NZRMA 266. 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detta har inte varit möjligt då praxis i digital form inte återfinns innan tidigt 1980‐
tal.  

Sammanfattningsvis kan sägas att antalet  rättsfall  som behandlar ansvarsgenom‐
brott har minskat efter införandet av den nya lagstiftningen samtidigt som antalet 
beviljade fall är mer eller mindre oförändrat. Detta ger för handen att de nya rätts‐
reglerna  inte har haft  en negativ påverkan på  frekvensen av ansvarsgenombrott. 
Att påstå att de däremot har haft en positiv inverkan på frekvensen, d.v.s. att anta‐
let  ansvarsgenombrott  har  minskat  är  inget  som  statistiken  ger  något  egentligt 
stöd för. Som ovan anfört resonemang går det dock att utläsa en markant höjning 
av  antalet  ansvarsgenombrott  beviljade med  lagstöd under  den  sista  undersökta 
perioden vilket tyder på en rättspolitisk intention att begränsa ett bolags separata 
identitet  och begränsade  ansvar,  vilket möjligtvis  hade  kunnat  tolkas  som att  en 
det  oförändrade  antalet  beviljade  ansvarsgenombrott  före  respektive  efter  infö‐
randet av NZ Companies Act 1993 till stor del beror på detta och inte de nya rätts‐
reglerna för värdeöverföringar och aktiekapital.  

Att däremot helt bortse från de ansvarsgenombrott med lagstöd hade ändock gett 
ett likartat resultat som de presenterat då de fall av ansvarsgenombrott som före‐
ligger under den första undersökta perioden, vilken utgör det enda underlaget för 
statistiken innan lagändringen, uteslutande utgörs av ansvarsgenombrott med lag‐
stöd,  se  fig. 17‐18. Möjligtvis hade  statistiken blivit  annorlunda om även  tidigare 
praxis än 1986 inkluderades i undersökningen varpå ett annat resultat hade kun‐
nat uppnås men detta har, som nämnts ovan, inte varit en möjlighet. 

Att  införandet av lagregler som bortser från aktiekapital och införandet av ett  in
solvency test och att detta  inte påverkar ansvarsgenombrottsinstitutet ges ytterli‐
gare stöd  i den statistik avseende USA som har presenterats under 5.4  i  figur 19. 
Av denna går att utläsa att antalet ansvarsgenombrott i USA har varit relativt oför‐
ändrat,  det  går  t.o.m.  att  utläsa  en marginell  minskning  av  antalet  beviljade  an‐
svarsgenombrott efter införandet av MBCA 1980 där dessa regler först introduce‐
rades. 

6.4.3 Jämförelse mellan Storbritannien och Nya Zeeland 

6.4.3.1  Antalet sammanlagda rättsfall 

Det första av vikt för framställningen som framgår vid en jämförelse mellan de två 
undersökta jurisdiktionerna är en väsentlig skillnad i antalet stämningsansökning‐
ar  avseende  ansvarsgenombrott  i  respektive  jurisdiktion.  Även  om det  i  båda  är 
väldigt  få  antal  stämningsansökningar  per  registrerat  aktiebolag,  mellan 
0,00007977  och  0,000016921  avseende  Storbritannien  (se  fig.  6.)  samt 
0,000045366 och 0,00058440 avseende Nya Zeeland (se fig. 14), går det att uttyda 
en  väsentlig  skillnad  i  antalet  där  stämningsansökningar  verkar  vara  mer  före‐
kommande på Nya Zeeland. Även om de senare perioderna i Storbritannien, vilket 
motsvarar den  tidsperiod  som undersökts på Nya Zeeland,  sätts  i  relation  till  de 
antal  stämningsansökningar på Nya Zeeland  rör det  sig  fortfarande om c:a 3  ggr 
högre antal i sistnämnda jurisdiktion. Det är svårt att fastställa någon exakt anled‐
ning till detta, men en möjlig faktor som kan spela in i ekvationen är att Nya Zee‐
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land är ett land där aktiebolagen primärt utgörs av småbolag.244 Även om småbo‐
lag  i den refererade statistiken klassificeras enligt antalet anställda är det rimligt 
att anta att småbolag även innebär en ägarstruktur där en eller ett fåtal personer 
sitter på majoritet av aktier.  

Som tidigare nämnts under de avdelningar som behandlar ansvarsgenombrott går 
det  att  se  en  korrelation mellan  antalet  ägare  och  antalet  ansvarsgenombrott,  ju 
färre ägare desto större chans för ansvarsgenombrott. Detta i sin tur kan leda till 
att antalet stämningsansökningar även ökar då de juristerna anlitade i den specifi‐
ka situationen även är medvetna om att det föreligger större chans att få ansvars‐
genombrottet beviljat vid de fall det rör sig om småbolag. Dock har antalet rättsfall 
som behandlar ansvarsgenombrott under samtliga perioder varit högre på Nya Ze‐
eland än Storbritannien varav det ändock går att göra en undersökning baserad på 
den procentuella ökningen respektive minskningen av antalet  fall  i respektive  ju‐
risdiktion. 

Antalet rättsfall i Storbritannien har stadigt ökat under de undersökta perioderna, 
se  figur  3‐6, möjliga  anledningar  till  detta  har  diskuterats  i  avsnitt  6.4.1.  För  att 
kortfattat  sammanfatta  vad  som där  framkom kan  sägas  att  ökningen  av  antalet 
rättsfall i sig är en allmän tendens i Storbritannien och är ej begränsad till enbart 
före och efter införandet av UK Companies Act 1980, samma resultat går att utläsa 
ur perioder som utgör grupperna före respektive efter införandet av nämnda lag‐
stiftning när de jämförs mot varandra, se figur 5‐6 jämfört med figur 7‐8. För av‐
snittets skull kan dock sägas att efter införandet av nämnda lagstiftning har en ök‐
ning av antalet sammanlagda rättsfall skett med c:a 55 %  

Samtidigt uppvisar  statistiken avseende Nya Zeeland ett  annorlunda  resultat där 
antalet stämningsansökningar  faktiskt har minskat med tiden, se  figur 11‐14. Re‐
sultatet  av minskat  antal  rättsfall  blir  ännu  tydligare  i  den  statistik  som visar på 
skillnader före och efter införandet av NZ Companies Act 1993, se figur 15‐16, där 
en minskning av sammanlagda antalet rättsfall har minskat med c:a 15,5%.  

En  teori  till  varför en ökning av brittiska stämningsansökningar har ökat  till den 
grad som beskrivits presenterades under 6.4.1 . För att kortfattat återge detta kan 
det röra sig om faktorer såsom en ökad processbenägenhet har växt fram, mycket 
på grund av att den praxis som rör ansvarsgenombrott har utvecklats under andra 
hälften av 1900‐talet varpå det finns större möjligheter för jurister att dra analogi‐
er och tillämpa tidigare praxis. Detta ska i sin tur jämföras med tidigt 1900‐tal då 
den huvudsakliga praxisen avseende ansvarsgenombrott  var Salomon v Salomon 
fallet  från  sent  1800‐tal.  Det  är med  andra  ord  ett  rimligt  antagande  att  antalet 
stämningsansökningar ökar i takt med att praxis på området blir mer välutvecklat 
och det ges mer vägledning på vilka grunder ansvarsgenombrott kan beviljas. En 
problematik med denna teori är dock att den statistiken som är framtagen avseen‐
de Nya Zeeland ej passar in i den. Då de båda undersökta jurisdiktionerna har, hi‐
storiskt  sett,  haft  samma  rättsutveckling,  i  synnerhet  inom  praxis,  förfaller  det 
konstigt att inte samma trend går att utläsa på Nya Zeeland. En möjlig förklaring är 
att antalet rättsfall under den första undersökta perioden, vilken ensamt utgör pe‐
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rioden  före  införandet  av  Companies  Act  1993,  ej  är  representativ  för  den  sam‐
manlagda perioden  innan  införandet av nämnda  lagstiftning. Det är  inte omöjligt 
att antalet rättsfall under perioden var exceptionellt högt och därav snedvrider sta‐
tistiken. Problemet har varit att tidigare praxis än den första undersökta perioden 
ej har  funnits  i digital  form varpå undersökningen har varit begränsad. Samtidigt 
syns en ökning av antalet sammanlagda rättsfall under de två senare perioderna av 
undersökningen, se fig. 13‐14. 

En annan möjlig förklaring är att jurister har ansett att möjligheten för ansvarsge‐
nombrottets beviljande har avsevärt sjunkit under de nya borgenärsskyddsregler‐
na  införande  genom NZ Companies Act  1993,  varpå  ett  lägre  antal  stämningsan‐
sökningar har  lämnats  in  till domstol. Om detta vore en mer rimlig  förklaring än 
den i föregående stycke torde detta styrkas av att antalet sammanlagda beviljande 
ansvarsgenombrott även har sjunkit. Ett problem som dock uppstår är att ju färre 
antal stämningsansökningar som lämnas in till domstol, desto högre genomslag får 
varje  fall  av  beviljat  ansvarsgenombrott  procentuellt,  varpå  inte  enbart  den pro‐
centuella  förändringen  av  antalet  beviljade  ansvarsgenombrott  är  av  vikt,  utan 
även den rent objektiva  förändringen  i  relation  till  föregående undersökta perio‐
der. Detta är dock något som kommer behandlas utförligare i nästa avsnitt. 

6.4.3.2 Antalet beviljande ansvarsgenombrott 

Angående antalet beviljade ansvarsgenombrott i de undersökta jurisdiktioner kan 
det följande sägas. I Storbritannien har antalet rättsfall där ansvarsgenombrott be‐
viljats sjunkit med 14,22 % efter införandet av UK Companies Act 1980, i relation 
till  antalet  sammanlagda  stämningsansökningar.  Samtidigt,  om man  bortser  från 
antalet stämningsansökningar går istället att uttyda en marginell ökning av antalet 
beviljade ansvarsgenombrott med 5,5 %, se fig. 8. En avgörande faktor för att nå en 
slutsats  avseende  Storbritannien  är  vilken  vikt  man  ska  lägga  vid  antalet  stäm‐
ningsansökningar, som stadigt har ökat under samtliga undersökta perioder. Pro‐
blemet som framkommit är att ett ökat antal stämningsansökningar minskar anta‐
let beviljade ansvarsgenombrott procentuellt, även om antalet beviljande objektivt 
sätt är oförändrat. Det som blir den avgörande faktorn är huruvida man ska anse 
samtliga  stämningsansökningar  som  välgrundade  och  dra  slutsatsen  att  de  nya 
reglerna som infördes genom UK Companies Act 1980 leder till färre fall av beviljat 
ansvarsgenombrott. Det andra alternativet är att se den ökade frekvensen av anta‐
let stämningsansökningar som, mer eller mindre, obefogade vilket resulterar i att 
de snedvrider den procentuella skillnaden på antalet beviljade ansvarsgenombrott.  

Problematiken blir  främst  gällande när  en  jämförelse med Nya  Zeeland  görs  där 
antalet  stämningsansökningar  har  minskat  samtidigt  som  antalet  beviljade  an‐
svarsgenombrott, procentuellt  sätt,  är mer eller mindre oförändrat,  se  fig. 15‐16. 
Bortser  man  från  antalet  stämningsansökningar  avseende  Nya  Zeeland  går  det 
istället att utläsa en minskning av antalet beviljade ansvarsgenombrott med c:a 8,7 
%.  

Det mest rimliga är att försöka tillämpa någon form av kompromiss där antalet be‐
viljade  ansvarsgenombrott  bedöms  enligt  båda de nämnda  faktorerna,  d.v.s.  dels 
genom  den  procentuella  förändringen  i  relation  till  det  sammanlagda  antalet 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stämningsansökningar, dels objektivt bedömt i relation till tidigare antalet bevilja‐
de ansvarsgenombrott. 

Tillämpas denna modell på Storbritannien måste minskningen av antalet beviljade 
ansvarsgenombrott  i  relation  till  det  sammanlagda  antalet  beviljade  ansvarsge‐
nombrott ses  i  ljuset av den objektiva förändringen i antalet beviljade ansvarsge‐
nombrott  i  relation till  tidigare period och vice versa. Grunder  för denna bedöm‐
ning kommer göras före respektive efter införandet av UK Companies Act 1980, se 
fig. 7‐8. Under de två nämnda modellerna för bedömning kan det i relation till an‐
talet  stämningsansökningar utläsas  en minskning av antalet beviljade ansvarsge‐
nombrott med c:a 14,22 % samtidigt  som en objektiv  jämförelse med enbart det 
tidigare antalet beviljade ansvarsgenombrott en ökning med c:a 5,5 % går att utlä‐
sa. Ett medeltal av dessa två förändringar i frekvensen hade gett en minskning av 
antalet beviljade ansvarsgenombrott om c:a 4,36 %245.  

För jämförande ändamål måste samma modell även tillämpas på Nya Zeeland. Till 
grund för jämförelse ligger den statistik som representerar före och efter införan‐
det av NZ Companies Act 1993, se figur 15‐16. Ur denna statistik går det att utläsa 
en ökning av antalet beviljade ansvarsgenombrott med c:a 1,14 % i relation till det 
sammanlagda  antalet  stämningsansökningar.  Ser  man  istället  till  den  objektiva 
förändringen av antalet beviljade ansvarsgenombrott i relation till före införandet 
av nämnda lag blir resultatet istället en minskning med c:a 8,7 %. Ett medeltal av 
dessa  två  förändringar hade gett  resultatet  att  en minskning av antalet beviljade 
ansvarsgenombrott om 3,78 % 246 

Resultatet blir att enbart en marginell skillnad, om 0,58 %,  till  fördel  för Storbri‐
tannien, kan anses föreligga i frekvensen beviljade ansvarsgenombrott i de jämför‐
da jurisdiktionerna. 

Med detta sagt och gjort vill författaren reservera sig för att de erhållna resultaten 
inte kan anses som mer än en indikator där två olika bedömningsmodeller jämförs 
med varandra. Modellen i sig kan inte anses om en med vetenskapligt stöd då, som 
ovan nämnts, anledningen till ökningen eller minskningen av antalet stämningsan‐
sökningar  kan bero på  flera olika  faktorer. Det  som den nyss  gjorda  jämförelsen 
försöker  åstadkomma  är  att  ge  ytterligare  en  indikator  på  eventuella  skillnader 
mellan  frekvensen  av  ansvarsgenombrott  i  de  undersökta  jurisdiktionerna  och 
skall ses i kontext med övriga fakta som undersökningen har resulterat i. 

Sammantaget  är  författaren  av  åsikten  att  ingen  av de  jämförda  jurisdiktionerna 
har tillämpat rättsregler som ger klara fördelar i relation till en minskning av fre‐
kvensen av antalet beviljade ansvarsgenombrott. Detta grundar sig på de tre olika 
modeller som har använts för att jämföra frekvensen. Den första modellen bygger 
på den procentuella förändringen av frekvensen i relation till sammanlagda antalet 
stämningsansökningar. Den andra modellen bygger på en objektiv jämförelse i fre‐
kvensen  före  och  efter  aktuell  lagändring. Den  tredje modellen  bygger  på  att  ett 
medeltal tas fram från de två första modellerna. 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(+1,14)+(‐8,7)/2 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Att komma fram till denna slutsats är dock beroende av hur man bedömer att anta‐
let ökade stämningsansökningar i Storbritannien respektive minskningarna av an‐
talet stämningsansökningar på Nya Zeeland. Skulle det visa sig att samtliga stäm‐
ningsansökningar efter införandet av UK Companies Act 1980 är välgrundade i re‐
lation till de stämningsansökningar som företogs innan aktuella lag måste mer vikt 
läggas till den procentuella minskningen av antalet beviljade ansvarsgenombrott i 
relation till det sammanlagda antalet stämningsansökningar. Samtidigt då samma 
ökning  av  antalet  stämningsansökningar  ej  går  att  återfinna  i  den  statistisk  som 
avser Nya Zeeland talar mycket för att det inte finns någon allmän tendens till en 
ökad processbenägenhet. Varför denna slutsats kan dras är för att de två rättssy‐
stemen har väsentliga likheter.  

Avseende Nya Zeelands införande av NZ Companies Act 1993 och slopandet av ett 
aktiekapitalkrav  samtidigt  som  ett  insolvency  test  infördes  för  bedömningen  av 
värdeöverföringar kan inte anses ha påverkat  frekvensen av beviljade ansvarsge‐
nombrott i någon betydande grad. Detta styrks även av den statistik som presente‐
rades  under  5.4  i  figur  19  avseende  frekvensen  av  ansvarsgenombrott  i  USA. Ur 
denna statistik går att utläsa en marginell minskning av antalet ansvarsgenombrott 
efter det att MBCA:s insolvency test infördes. Läsaren skall dock vara observant på 
att  statistiken  innefattar  samtliga  amerikanska  delstater  och  är  ej  begränsad  till 
enbart de stater som tillämpar MBCA:s insolvency test. Samtidigt, som har påvisats i 
avsnitt 6.2,  innebär ett  insolvency  test klara  förenklingar  i  relation  till övriga mo‐
deller  för värdeöverföringar då  samma rättsregler kan  tillämpas på  samtliga  for‐
mer  av  värdeöverföringar medan  övriga modeller  kräver  kompletterande  regler 
för de olika formerna av värdeöverföringar. 

Sammanfattningsvis kan sägas att de aktuella lagändringarna genom UK Compani‐
es Act 1980 samt NZ Companies Act 1993 ej har lett till någon väsentlig skillnad i 
frekvensen  av  ansvarsgenombrott  i  jämförelse  med  varandra,  när  samtliga  tre 
nämnda modeller för jämförelse ses i kontext med varandra. Istället skulle förfat‐
taren vilja påstå att båda systemen har  lett till en marginell minskning av antalet 
beviljade ansvarsgenombrott alternativt en status quo situation beroende på vilken 
bedömningsmodell man lägger vikt vid. 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7 Slutsats 
Efter en ingående framställning av borgenärsskyddsregler såsom aktiekapital och 
värdeöverföringsregler i de aktuella rättsordningarna kan ett antal slutsatser dras. 

Först och främst avseende vad som framkommit aktiekapitalet som ett borgenärs‐
skydd,  vilket  har påvisats  vara  en omtvistad  funktion,  är det  av  författarens me‐
ning att något egentligt stöd för denna tes ej ges när en genomgång av de tillgängli‐
ga fakta som behandlar ämnet. Situationen kan sammanfattas såsom att det kapi‐
talkrav  ett  bolag  vanligtvis  har  i  sin dagliga  verksamhet  inte  ryms  inom de upp‐
ställda krav på minimiaktiekapital som återfinnes i vissa undersökta rättsordning‐
ar.  

Att  stipulera  krav  på  ett minimiaktiekapital  och  ett  krav  på  aktiekapital  är  dock 
inte samma sak.  Inom ett antal undersökta rättsordningar stipulerar  lagen att ett 
aktiekapital erfordras, dock till ett obestämt belopp. Det har i amerikansk doktrin 
förutspråkats att aktiekapitalet får en omvänd effekt som borgenärsskydd, att det 
invaggar fordringsägare i falsk trygghet om bolagets betalningsförmåga, varpå ett 
avskaffande av aktiekapital följaktligen har skett genom MBCA. Det är författarens 
åsikt  att  aktiekapitalet  inte  fyller  en  borgenärsskyddande  funktion.  Detta  med 
grund i det ovan sagda, vilket mer utförligt har redogjorts för i analysen. Däremot, 
den indirekta effekten ett minimiaktiekapital kan bidra till genom en minskat risk‐
benägenhet, och därav till viss mån fungera som ett borgenärsskydd, är en intres‐
sant aspekt av problematiken, dessvärre har den inte utretts i större utsträckning. 

Den statistisk som är framtagen i och med denna framställning ger inte heller nå‐
got svar på huruvida aktiekapitalet kan ha en borgenärsskyddande funktion då det 
enbart är publika bolag inom Storbritannien som har ett lagstadgat minimikapital 
och av de undersökta fallen har ansvarsgenombrott ej beviljats för publika bolag.  
Att detta skulle röra sig om att aktiekapitalet de facto  fungerat som ett skydd ter 
sig osannolikt, det rör sig snarare om det faktum att publika bolag allt som oftast 
har  en  ägarbild  som  inte  gör  det möjligt  att  tillämpa  principerna  om  ansvarsge‐
nombrott, som ofta kräver att en eller ett fåtal personer är ensamma ägare till bo‐
laget. Detta synsätt styrks av Thompsons undersökning avseende ansvarsgenom‐
brott i USA där inte ett enda fall där ansvarsgenombrott beviljats avseende publika 
bolag kan återfinnas. 

Avseende värdeöverföringsregler och dess funktion som borgenärsskydd är detta 
ett mycket mer  korrekt  påstående  än  det  avseende  aktiekapital.  Detta  då  värde‐
överföringsregler direkt förhindrar bolagets utflöde av kapital till aktieägare. Av de 
två modeller som primärt har undersökts, MBCA:s  insolvency test och den modell 
framtagen  genom  andra  bolagsdirektivet  vilket  är  en  kombination  av  ett  earned 
surplus  test  och  ett balance  sheet  surplus  test  är  det  svårt  att  utröna  att  det  ena 
skulle vara fördelaktigt jämfört med det andra avseende regelrätta utdelningar. En 
tendens som dock har gått att uttyda är att de jurisdiktioner som tillämpar samtli‐
ga övriga modeller än insolvency testet har kompletterande regelverk avseende de 
övriga  formerna av värdeöverföringar, exempelvis köp av egna aktier och minsk‐
ning  av  aktiekapitalet.  Slutsatsen  som  kan  dras  är  att  insolvency  testet  förenklar 
värdeöverföringsproceduren i stort då samma test kan användas för samtliga for‐
mer av värdeöverföringar medan de övriga modellerna för värdeöverföringar krä‐
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ver mer komplexa regelverk. Ur ett perspektiv där man enbart beaktar effektivite‐
ten av en värdeöverföringsmodell och inte huruvida det kan leda till en ökad fre‐
kvens  av  ansvarsgenombrott  ter  sig  därav  ett  insolvency  test  som det  klart mest 
förmånliga. 

Avseende den statistik som är framtagen för framställningens syfte, en jämförelse 
av ansvarsgenombrott i Storbritannien och Nya Zeeland, före och efter införandet 
av  de  två  huvudsakliga modellerna  nämnda  ovan,  där  Storbritannien  infört  EU:s 
värdeöverföringsmodell  samtidigt  som Nya Zeeland har  infört MBCA:s modell  är 
resultatet mycket intressant och kan sägas ge en praktisk infallsvinkel på ett juri‐
diskt  problem  som  innan  enbart  behandlats  på  teoretisk  nivå  i  doktrin.  Ett  pro‐
blem som dock har framkommit är att antalet beviljade ansvarsgenombrott i rela‐
tion till antalet stämningsansökningar som måttstock kan anses vara missvisande 
då ett ökat antal stämningsansökningar leder till en procentuellt lägre nivå bevilja‐
de  ansvarsgenombrott  och  vice  versa.  En  huvudsaklig  avgörande  faktor  blir  om 
stämningsansökningar kan anses vara juridiskt välgrundade. 

Att  istället enbart  jämföra antalet beviljade ansvarsgenombrott  före och efter ak‐
tuell lagändring, utan beaktande av antalet stämningsansökningar, kan inte heller 
anses  ge  ett  resultat  som helt  överrensstämmer med verkligheten. Därav har  ett 
medelvärde mellan  de  två modellerna  även  tagits  fram under  analysen  som  för‐
hoppningsvis  kan  anses  vara  mer  rättvisande  än  att  analysera  någon  av  de  två 
nämnda modellerna för sig. Resultatet av detta medelvärde blir att frekvensen av 
ansvarsgenombrott har marginellt minskat i båda aktuella jurisdiktioner efter ak‐
tuell lagändring. 

Sammantaget  ger  situationen  för  handen  att  frekvensen  av  ansvarsgenombrott 
inte har avsevärt påverkas av de införda lagreglerna när de jämförs med varandra. 
Detta torde innebära att båda systemet för värdeöverföringar är fullgoda alternativ 
ur ett borgenärsskyddsperspektiv.  

Vidare, det  faktum att antalet ansvarsgenombrott marginellt minskat,  i kombina‐
tion med de  förenklingar  av  värdeöverföringsbedömningar  ett  insolvency  test  in‐
nebär ger en  indikation att detta  test är att  föredra som modell  för värdeöverfö‐
ringar då det innebär en klar förenkling i det regelverk som erfordras för samtliga 
former av värdeöverföringar. Det faktum att Nya Zeeland även tillämpar ett no par 
value  system  vilket  innebär  att  något  aktiekapital  ej  återfinns,  omintetgör  även 
värdeöverföringar som grundar sig på en intention att minska bolagets aktiekapi‐
tal vilket innebär ytterligare förenklingar. Förenklingar avseende just värdeöverfö‐
ringar, som traditionellt sett brukar vara komplexa förfaranden, kommer även in‐
nebära  kostnadseffektivitet  för  bolaget  då mindre  juridisk  konsultation  kommer 
behövas vilket får anses vara en positiv företagsekonomisk effekt. 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