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Abstract 

If an enterprise lacks capital it might be in desperate need of capital contribution to 

avoid liquidation. One solution to restore the economic balance, is to construct a con-

tract in which the enterprise ensures that capital contribution will be made on given 

conditions. The purpose with this thesis is to analyze different ways to establish such 

agreements. 

A capital contribution can be triggered by a call-off from the board of directors to the 

contributor, or automatically, when the shareholders’ equity falls below 50 percent of 

the registered capital stock. In the literature, the latter is represented as the most adapta-

ble. A consequence of capital contribution, that automatically triggers when sharehold-

ers’ equity falls below the critical point, is that it enables for enterprises to stay at a low 

economic level. This is because the automatically triggered contribution keeps the eco-

nomic level just as high as necessary. Thus, the enterprise does not have to perform 

measures that otherwise would be required, according to the Swedish Companies Act. 

From that follows, that such agreements enables a possibility for the board of directors 

to avoid legal responsibility to set up a control balance sheet, controlled by an indepen-

dent auditor. This indisputably reduces the protection for creditors, which are intended 

to be protected by the rules in the Swedish Companies Act. Therefore, in my opinion, 

such contractual terms for capital contributions should not be acceptable. When a board 

of directors has to trigger the contribution by a call-off, they are instead obliged to de-

fine the amount before the contribution can be made. Consequently, preventing inactivi-

ty within the board of directors, which must be frequently updated with the financial 

situation. Accordingly these terms of contract in an agreement of capital contribution, 

would be more in line with the regulations in the Swedish Companies Act. 
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1  Inledning 

1.1 Bakgrund 

I en lågkonjunktur riskerar många bolag att hamna i en, på kort sikt, svår ekonomisk si-

tuation. Om ett aktiebolag befinner sig i en ekonomisk kris och eget kapital understiger 

hälften av registrerat aktiekapital måste bolagets styrelse vidta vissa åtgärder enligt ak-

tiebolagslagen (ABL)
1
. Med åtgärder åsyftas handlingar för att försöka få bolaget på 

fötter igen med följd att personligt ansvar undgås. Om bolaget inte klarar av att på egen 

hand vända den negativa trenden kan bolagets eget kapital ökas med hjälp från annan 

fysisk eller juridisk person. En möjlighet som finns är att tillföra bolaget ett aktieägar-

tillskott. Det innebär att aktieägare eller annan tillskjuter bolaget det kapital som krävs 

för att bolaget skall få täckning för minst hälften av det registrerade aktiekapitalet. 

Eventuell återbetalning kan sedan ske ur bolagets disponibla vinstmedel i framtiden om 

så är möjligt. För att tillskottet verkligen ska öka bolagets ekonomiska ställning bokförs 

det som eget kapital och får ej motkonteras som en skuld. Istället skrivs ofta aktieägar-

avtal i vilket aktieägare förbinder sig att i framtiden rösta för utdelning tillfallandes till-

skjutare av aktieägartillskottet. Således blir skulden riktad mot aktieägarna istället för 

mot bolaget. 

En möjlighet för bolaget att försäkra sig om hur en eventuell framtida kapitalbrist ska 

lösas är att upprätta en kapitaltäckningsgaranti. En sådan innebär en förpliktelse för ut-

fästaren att i framtiden tillskjuta bolaget kapital som täcker överenskommen nivå i eget 

kapital eller som uppgår till ett på förhand bestämt belopp. Varken aktieägartillskott el-

ler kapitaltäckningsgarantier är direkt lagstiftade varför dessa sker på allmänna obliga-

tionsrättsliga grunder, men inom ramen för den associationsrättsliga lagstiftningen. Ut-

formningen av aktieägartillskott bör därmed alltså ske med beaktande av bl.a. kapital-

skyddsreglerna till förmån för borgenärer och aktieägare.  

Utformningen av en kapitaltäckningsgaranti kan se ut på olika sätt men beskrivs ofta i 

doktrin som garantier innebärandes att tillskott ska ske efter avrop från bolaget alterna-

tivt att tillskott utlöser automatiskt då bolagets eget kapital understiger avtalat belopp. I 

doktrinen har främst det senare alternativet förespråkats, dock utan något mer djuplo-

dande resonemang. Åtminstone inte som tillfredställt författaren till förevarande upp-

                                                 
1
 Aktiebolagslag 2005:551. 
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sats. Detta medför ett behov av en närmare granskning och utredning av ifrågavarande 

juridiskt spörsmål, i synnerhet då det inte heller finns någon lagstiftning eller praxis 

som besvarar alla de frågor som finns på området. Högsta domstolen tar nämligen inte 

ställning till frågan hur en kapitaltäckningsgaranti skall utformas avseende dess utlö-

sande utan anger endast huvudlinjer för vilka krav som kan ställas på en kapitaltäck-

ningsgaranti. 

1.2  Syfte 

Uppsatsens syfte är att utreda hur kapitaltäckningsgarantier är utformade i allmänhet 

och kapitaltäckningsgarantier med automatiskt utlösande i synnerhet. Detta skall ske 

med utgångspunkt i ett granskande av den automatiskt utlösande kapitaltäckningsgaran-

tins utformning, funktion och lämplighet. Dagens lagstiftning och praxis ger ej svar på 

de frågor som dyker upp kring ämnet i fråga, varför även den legala förankringen av 

dessa typer av garantier ska analyseras. I möjligaste mån skall undersökning ske av hur 

en kapitaltäckningsgaranti bör vara utformad med beaktande av de regler som tillhanda-

hålls i ABL till förmån för borgenärer och aktieägare. 

1.3  Metod och material 

Uppsatsen utgörs inledningsvis av en deskriptiv framställning med inslag av analys. 

Den löpande analysen samt författarens åsikter kommer främst till uttryck i den senare 

delen av uppsatsen.  

Eftersom de primära rättskällor som avser kapitaltäckningsgarantier är fåtaliga har se-

kundära rättskällor fått utgöra en viktig roll. Den diskussion som föranlett denna uppsats 

har nästintill uteslutande skett i doktrin. Därmed har doktrin tillmätts stor betydelse och 

används i största mån. Således har de flesta åsikter som presenteras i uppsatsen hämtats 

ur böcker och artiklar. Då diskussionen om aktieägartillskott och kapitaltäckningsgaran-

tier i stor utsträckning fördes redan under 1980-talet har även äldre doktrin tillmätts be-

tydelse. 

De primära rättskällor som finns att tillgå på området utgörs främst av aktiebolagslagen 

och dess förarbeten och kommentarer. I viss mån har även årsredovisningslagen och 

bokföringslagen gett viss ledning. Framförallt har lagarna utgjort den plattform som 

diskussionen om kapitaltäckningsgarantier har förts utifrån. Kapitaltäckningsgarantiers 
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lämplighet analyseras i förhållande till de syften och motiv som ligger till grund för fö-

revarande lagstiftning. På så sätt har primära rättskällor ej givit direkt uttryck för upp-

satsens analys men ändock varit utgångspunkt för diskussion och slutsats i förevarande 

uppsats. Likaså har praxis i NJA 1988 s 622 samt NJA 2005 s 792 tagits i beaktande 

gällande de rekvisit och åsikter som har haft någon påverkan på förevarande juridiska 

spörsmål.  

För att verklighetsförankra undersökningen har en intervju med en auktoriserad revisor 

även tagits i beaktande. Detta har gjorts med syfte att ställa den problematik som kan 

följa av en kapitaltäckningsgaranti mot den praktiska användningen av densamma. Ef-

tersom en revisor har en yrkesroll som kan bli involverad vid en kapitaltäckningsgaranti 

ansågs intagande av åsikter från sådan motiverat. 

1.4 Avgränsning 

För att göra en djuplodande undersökning möjlig inom ramen för en kandidatuppsats 

har problematiseringen begränsats till att omfatta den form av aktieägartillskott som i 

doktrin benämns som kapitaltäckningsgarantier. Någon skillnad kommer i uppsatsen 

inte att göras på villkorade och ovillkorade tillskott, eftersom det inte påverkar den pro-

blemformulering som ligger till grund. Dock kommer dessa begrepp att förklaras avse-

ende återbetalning av tillskott. Uppsatsen kommer att belysa ämnet ur ett associations-

rättsligt perspektiv varför eventuella skatterättsliga konsekvenser ej tas i beaktande. Li-

kaså kommer även sakrättsliga konsekvenser endast tas hänsyn till i den mån det får på-

taglig betydelse för den samlade bedömningen av en fråga.   

1.5  Disposition  

Uppsatsen beskriver inledningsvis i kapitel 2 grunderna för ett aktiebolag och de kapi-

talskyddsregler som tillhandahålls och som berör ämnet i fråga. Den fortsatta deskripti-

va utredningen behandlar kapitalbrist i ett aktiebolag och styrelsens roll när en sådan 

uppstår samt vilka åtgärder som kan vidtas för att undvika likvidation.  

 

I kapitel 3 behandlas kapitaltäckningsgarantiers legala förankring, utformning och ian-

språktagande av dessa. I synnerhet utreds garantiernas utformning i samband med sty-

relsens ansvar vid befarad kapitalbrist där rättsläget belyses utifrån vad som uttrycks i 

doktrin och med beaktande av de regler som gäller enligt ABL. Detta följs sedan av ett 
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granskande med ett analyserande perspektiv som utgångspunkt där gällande rätt försö-

ker fastställas utifrån de principer som ABL vilar på. Eftersom området är relativt ore-

glerat kombineras en deskriptiv framställning med mer ingående analys i kap. 3.6-3.7.6. 

 

En sammanfattande slutsats avslutar uppsatsen i kap. 4 där trådarna vävs samman och 

de tidigare framlagda argumenten vägs emot varandra.   
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2 Aktieägartillskott 

2.1  Aktiebolag 

Ett aktiebolag innebär en associationsform som utgör en egen juridisk person med ka-

pacitet att åta sig rättigheter och skyldigheter. Till en början utgörs aktiebolagets till-

gångar av aktiekapital vilket innebär kapital som aktieägare har tillskjutit bolaget mot 

att få aktieposter. Eftersom ett aktiebolag bygger på säregenheten att som juridisk per-

son själv stå ansvarig för sina skyldigheter kan det få till följd att borgenärer ej har nå-

gon att rikta sin fordran mot om bolaget skulle upplösas genom likvidation eller gå i 

konkurs. Aktieägarna står således endast risken för tillskjutet kapital.
2
 För att kompen-

sera denna ansvarsfrihet hos ägarna i ett aktiebolag finns det kapitalskyddsregler att till-

gå i aktiebolagslagen. Dessa regler medför begränsningar för avhändning av kapital från 

bolaget och reglerar även hur bolagets styrelse ska agera, i synnerhet om det uppstår ka-

pitalbrist i bolaget. Förbiseende av dessa regler kan i vissa fall medföra personligt be-

talningsansvar för bolagets styrelse.
3
  Det åligger även styrelsen att fortlöpande bedöma 

och kontrollera bolagets ekonomiska situation, vilket stadgas i 8:4 1 st. ABL.  

 

2.2  Kapitalskyddsreglerna i ABL 

Utgångspunkten i ABL är att ett bolags verksamhet syftar till att ge vinst åt aktieägarna, 

enligt 3:3 ABL. Beslut och förvaltning för att uppnå detta syfte måste dock ske inom 

ramen för de kapitalskyddsregler som återfinns i ABL. Dessa regler är främst ägnade att 

upprätthålla ett skydd för bolagets borgenärer och i viss mån även aktieägare. Borge-

närsskyddsreglerna kommer till uttryck i bl.a. ett krav på lägsta aktiekapital om 50 000 

kr för svenska privata aktiebolag, samt 500 000 för publika bolag, i enlighet med 1:5 re-

spektive 1:14 ABL.
4
 När aktiekapitalet är registrerat får bolaget disponera över det för 

att bedriva den verksamhet som anges i bolagsordningen. Aktiekapitalet bokförs som 

tillgång i balansräkningen, vars täckning av eget kapital och skulder ger uttryck för bo-

                                                 
2
 Sandström, T, Svensk aktiebolagsrätt, andra upplagan, Nordstedts juridik AB, Stockholm, 2007, s. 16. 

3
 Andersson, J, Kapitalskyddet i aktiebolagslagen, femte upplagan, Litteraturcompagniet AB, Stockholm, 

2005, s. 192. 

4
 Aktiekapitalet sänktes till 50 000 för privata aktiebolag 2010, se SFS 2010:89. 
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lagets soliditet vilket ofta ligger till grund vid en kreditprövning. Detta kan vara av be-

tydelse för aktörer som överväger att inleda affärer med bolaget eller bevilja lån. Det är 

också det egna kapitalets täckning gentemot aktiekapitalet som indikerar bolagets eko-

nomiska ställning och som visar om befarad kapitalbrist föreligger.
5
  

2.3  Kapitalbrist i aktiebolag 

2.3.1 Tidpunkt för fastställande av kapitalbrist 

Om det för bolagets styrelse finns skäl att anta att det egna kapitalet understiger mer än 

hälften av det registrerade aktiekapitalet, föreligger befarad kapitalbrist och bolagets 

styrelse skall då genast vidta vissa åtgärder, enligt 25:13 ABL. Aktiekapitalets storlek 

ligger alltså till grund för att fastställa bolagets ekonomiska ställning och kan bli avgö-

rande för när bolaget befinner sig i en kapitalbristsituation. Viktigt att lägga märke till är 

att ABL syftar till den tidpunkt då styrelsen har skäl att anta att den kritiska gränsen är 

nådd. Dolda övervärden som får tas med i beräkning enligt 25:14 ABL kan med andra 

ord väga upp ett eget kapital som understiger hälften av aktiekapitalet. Därmed kan de 

ge bolaget en bättre ekonomisk ställning i praktiken än vad balansräkningen visar.
6
 Om 

styrelsen så kan påvisa har den således ej något ansvar att vidta kontrollåtgärder enligt 

ABL.  

När styrelsen insett eller borde ha insett att det föreligger en befarad kapitalbrist inträder 

handlingsplikt.
7
 En styrelse har i sitt uppdrag inkluderat att löpande hålla sig uppdaterad 

om bolagets ekonomiska ställning.
8
 Detta medför att ett högt krav ställs på styrelsen att 

snabbt agera vid en kapitalbristsituation.
9
 Om styrelsen underlåter att agera och således 

ej uppfyller de krav som ställs i ABL, kan de bli personligt betalningsansvariga för ska-

da som uppstått till följd av underlåtenheten, enligt 25:18 ABL.  

                                                 
5
 Lundén, B, Aktiebolag: skatt, ekonomi och juridik, sjuttonde upplagan, Björn Lundén information, Näs-

viken, 2009, s. 31 och 211. 

6
 Andersson, s. 194. 

7
 Jfr. Oppenheimer, B, Blomberg, G, Bruhn, D, Reiner, J, Företag i kris, fjärde upplagan, Jure förlag AB, 

Stockholm, 2007, s. 24 och Andersson, J., s. 194.    

8
 Sandström, s. 212. 

9
 Prop. 2000/01:150, s. 100. 
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2.3.2 Styrelsens kontrollansvar 

Om befarad kapitalbrist föreligger måste alltså styrelsen vidta vissa åtgärder. Till att 

börja med skall den upprätta kontrollbalansräkning 1, vilken sedan skall granskas av bo-

lagets revisor, enligt 25:13 ABL. Under den följande tiden har bolaget möjlighet att 

komma på ekonomisk rätsida igen, vilket skall bevisas i kontrollbalansräkning 2 som 

ska upprättas inom 8 månader efter den första kontrollbalansräkningen, enligt 25:16 

ABL. För att kontrollbalansräkningarna skall gälla måste de även granskas av en revi-

sor. I 25:17 ABL stadgas att det vid den tidpunkten skall finnas täckning i bolaget för 

hela det registrerade aktiekapitalet. Om bolaget inte lyckas få täckning för det registre-

rade aktiekapitalet inom denna tid kommer det tvingas att gå i likvidation, enligt 25:17 1 

st. pt. 2 ABL. 

De syften som ligger till grund för reglerna om styrelsens agerande vid en kapitalbristsi-

tuation är främst två som jag ser det. För det första är det borgenärsskyddet.
10

 Om en 

styrelse inte sköter bolagets verksamhet med stor försiktighet då det föreligger kapital-

brist kan bolaget snabbt gå omkull. Borgenärerna i sin tur får då endast en möjlighet till 

utdelning att pröva i konkursen om det finns några tillgångar kvar i bolaget. Efter kon-

kursen upplöses bolaget och således finns det ingen för borgenärerna att rikta sin ford-

ran mot. Borgenärsskyddet kan därmed motiveras av den risk som borgenärer löper att 

ej ha någon att rikta sin fordran mot vid likvidation eller konkurs, förutom det insolven-

ta bolaget före upplösning.  

För det andra verkar reglerna som incitament för styrelsen att till varje pris ta tillvara 

aktieägarnas intresse i att verka för bolagets bästa och därmed även undgå personligt be-

talningsansvar. I första hand handlar detta om att bedriva lönsam verksamhet och vid 

kapitalbrist att åtminstone få bolaget att överleva. Skyddet för aktieägarna kan motive-

ras av att styrelsen bedriver verksamhet med tillgångar som den själv inte äger. Därmed 

föreligger det en diskrepans mellan förfoganderätt och äganderätt som med hjälp av reg-

lerna i ABL försöker att överbyggas.
11

 Skyddsreglerna i 25:18 ABL utgör därmed även 

                                                 
10

 Jfr. Sandström, s. 321. 

11
 Jfr. SOU 2004:47, Näringslivet och förtroendet, s. 163.   
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en säkerhet för bolagets ägare genom att styrelsen riskerar personligt ansvar vid vårds-

löshet eller underlåtenhet att agera.
12

 

2.3.3  Ökning av eget kapital genom kapitaltillskott 

För att häva en föreliggande kapitalbrist kan bolaget vidta olika åtgärder om kapitalbris-

ten ej kan självläkas. Några exempel på detta är sänkning av aktiekapital, koncernbi-

drag, nyemission till överkurs och kapitaltillskott.
13

 I förevarande uppsats behandlas en-

dast kapitaltillskott, vilket är ett i praktiken tillämpat förfarande vid kapitalbristsituatio-

ner.
14

 Kapitaltillskott benämns ofta som aktieägartillskott men eftersom tillskott likväl 

kan tillskjutas av annan är begreppet missvisande.
15

 I förevarande uppsats används kapi-

taltillskott som samlingsbegrepp oavsett vem tillskjutaren är. 

Rättsligt stöd för kapitaltillskott återfinns i SOU 1941:9.
16

 Kapitaltillskott kan ske ge-

nom tillskjutande av kapital eller annan egendom från aktieägare eller annan till bolaget, 

eller att som borgenär avstå från rätten till en fordran mot bolaget.
17

 Till skillnad från en 

nyemission innebär ett kapitaltillskott tillskjutande av kapital utan aktietäckning. En ny-

emission medför att även bolagets aktiekapital ökar proportionellt mot eget kapital och 

förbättrar således inte den ekonomiska ställningen. 

  

                                                 
12

 Jfr. Sandström, s. 208-212. 

13
 Oppenheimer mfl., s. 64. Jfr. Andersson, s. 197.  

14
 NJA 1988, s. 620, i synnerhet s. 644 (hämtat från Zeteo). 

15
 Jfr. Lindskog, S, Om kapitaltillskott, Juridisk tidsskrift 1992-93, s. 827-852, (Fortsättningsvis Lindskog 

JT) s. 828.  

16
 SOU 1941:9 s. 568, Lagberedningens förslag till lag om aktiebolag m.m. 

17
 Andersson, Lars-Henrik, Företag i kris din guide till obeståndsrätten, Lindahls advokater 
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2.3.4 Återbetalning av kapitaltillskott 

Ett tillskott kan vara antingen villkorat eller ovillkorat. För att tillskottet skall anses öka 

bolagets eget kapital krävs att det är ovillkorat och definitivt mot bolaget.
18

 Om tillskot-

tet skall villkoras måste så ske mot aktieägarna genom aktieägaravtal. Tillskottsgivaren 

kommer därmed ej på förhand att ha någon fordran direkt mot bolaget.
19

 Tillskott som 

är villkorat mot bolaget anses nämligen utgöra en försträckning, vilken bokförs som en 

skuld och därmed ej förbättrar bolagets ekonomiska ställning.
20

 De tillskott som till-

skjuts med villkor om återbetalning bör därför tecknas genom aktieägaravtal. Därige-

nom kan aktieägare förbindas att rösta om att eventuella framtida disponibla vinstmedel 

skall tillfalla tillskottsgivaren, tills dess tillskott är återbetalt.
21

 Dock kan så endast ske 

inom de ramar för utdelning som finns i ABL, med beaktande av reglerna om vinstut-

delning i kap. 18 ABL.
22

 

                                                 
18

 Det här är en sanning med modifikation. I doktrin påstås att flera alternativ är möjliga att binda bolaget 

i samband med tillskott, se Lindskog, JT, s. 847-848 om att t.ex. ändra bolagsordning m.m. Jfr. även Ja-

nossy, A, Återbetalning av kapitaltillskott, återbetalningsformerna och kompletteringar för ytterligare 

säkerhet, Kandidatuppsats, Internationella handelshögskolan, Jönköping 2010. 

19
 Se nedan 3.2. 

20
 NJA 1988 s. 622, Se även Lindskog, JT, s. 831. 

21
 Rodhe, Något om aktieägartillskott, Balans 1981 nr 2, s. 19. 

22
 Lindskog, JT, s. 827. 
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3 Kapitaltäckningsgarantier 

3.1  Allmänt 

En kapitaltäckningsgaranti utgör egentligen ingen särskild tillskottsform utan ger ut-

tryck för en säkerhet att tillskott kommer att ske i framtiden, under de förutsättningar 

som anges vid utformandet av garantin.
23

 Syftet med en kapitaltäckningsgaranti är i re-

gel att ett tillskott skall ske som täcker underskott i eget kapital då en kapitalbrist har 

uppstått i ett bolag.
24

 Om bolaget inte på egen hand kan få täckning för registrerat aktie-

kapital inom 8 månader från att första kontrollbalansräkningen har upprättats, måste ett 

tillskott ske för att undvika likvidation. En korrekt utformad kapitaltäckningsgaranti kan 

således få avgörande betydelse för ett bolags överlevnad vid kapitalbrist. 

3.2  Snabbhaksfallet 

Ett av få rättsfall som ger vägledning när det gäller aktieägartillskott och kapitaltäck-

ningsgarantier är det s.k. Snabbhaksfallet
25

.
26

 Detta har därmed fått stor betydelse för 

den legala förankringen på förevarande rättsområde.  

I fallet hävdar käranden att det svarande bolagets eget kapital understigit den kritiska 

nivå, då styrelseledamöterna riskerar att bli solidariskt ansvariga för de förpliktelser som 

åtas efter den tidpunkten. Avgörande för om det för styrelsen funnits skäl att anta att 

kritisk nivå understigits var om en utfästelse att tillföra bolaget kapitaltillskott, kunde 

anses gällande och få tas med vid beräkning av eget kapital. En annan central fråga i fal-

let var hur en eventuell återbetalning av tillskott skulle utformas för att tillskottet fortfa-

rande skulle anses öka eget kapital. 

För att en kapitaltäckningsgaranti skulle få tas med vid beräkning av om den kritiska 

gränsen i ett bolag hade underskridits ställde högsta domstolen upp tre rekvisit. För det 

första skall utfästaren vara betalningsduglig. Utfästaren skall alltså vara solvent vid den 

tidpunkt då bolaget når avtalad kritisk gräns. Därmed är alltså inte solvens vid avtalsin-

                                                 
23

 Prytz, J, Tamm, M, Tillskott utan aktietäckning, Juristförlaget, Stockholm, 1995, s. 83. 

24
 Prytz och Tamm, s. 54. 

25
 NJA 1988, s. 620. Jfr. även fallet kommenterat av Magnus Pfannenstill i Balans 1989, nr. 1, Om till-

skott och tillskott.   

26
 Se även NJA 2005 s. 792.  
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gåendet tillräckligt för att kapitaltäckningsgarantin skall få verkan och bolagets styrelse 

skall kunna åberopa garantin som grund för att kritisk punkt ej är nådd.
27

  

För det andra får det inte finnas någon möjlighet för utfästaren att ta tillbaka utfästelsen 

på samma sätt som en tillskottsgivare saknar rätt att återfå tillskjutet belopp. För att till-

skottet skall anses öka eget kapital måste det alltså utgöra ett definitivt tillskott.
28

  

För det tredje måste bolaget kunna kräva att infriande av garantin kan ske utan att ett 

återbetalningskrav från bolaget uppstår gentemot tillskottsgivaren. Ett eventuellt villkor 

om återbetalning måste alltså riktas mot bolagets aktieägare och ej direkt mot bolaget. 

Det räcker således inte med ett villkor om att återbetalning skall ske ur disponibla 

vinstmedel, efter att bolagets borgenärer först fått betalt för sina fordringar.
29

 Ett villkor 

om återbetalning måste rikta sig mot aktieägarna och förutsätter därmed att beslut tas i 

bolagsstämman om vinstutdelning. Villkoret riktar sig därmed mot bolaget först efter att 

beslut om utdelning har röstats igenom av aktieägarna vid stämman.
30

 Således sker detta 

inom ramen för de regler om utdelning som stadgas i kap. 18 ABL. Vad gäller bevis-

krav om utfästelsens innehåll är det enligt högsta domstolen rimligt att ställa höga krav 

på styrelsen.
31

 Höga krav ges dock ej någon närmre förklaring men beviskraven ansågs 

vara generellt högre för styrelsen än för borgenären. Detta får anses följa av uttalandet 

av högsta domstolen att styrelsen skall tillmätas högre beviskrav cit.: ”..till följd av att 

det är lättare för styrelsen att förebringa utredning i saken”.
32

 

3.3 Garantiåtagandets verkan mot bolaget 

En fråga som den som utformar en kapitaltäckningsgaranti bör ställa sig är när ett tills-

kottsåtagande får verkan mot bolaget. Annorlunda uttryckt: När får ett bolag ta en utfäs-

telse i beaktande vid beräkning av eget kapital?  

                                                 
27

 Däremot kan det diskuteras vad detta avtalsbrott kan få för konsekvenser med tanke på det medansvar 

som kan åsamkas en styrelseledamot p.g.a. uteblivet tillskott. Dock bortses från detta problem i föreva-

rande uppsats. 

28
 Jfr. Oppenheimer, m.fl., s.58, Pryts och Tamm, s. 86, Lars-Henrik Andersson, s. 27, Blomberg, G, Ut-

formning och redovisning av kapitaltäckningsgarantier, Balans nr. 1, 1993, s. 20-25.   

29
 Se Lindskog, JT, s. 830-831 där han kommenterar förevarande rättsfall. 

30
 Lindskog, JT, s. 831. 

31
 NJA 1988, s. 620, se högsta domstolen s. 646. 

32
 NJA 1988 s. 620, se högsta domstolen s. 647. 
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Till att börja med skall konstateras att rättsläget här inte är helt fastställt.
33

 Den samlade 

bedömningen av doktrin ger ändå vid handen att det krävs att en kapitaltäckningsgaranti 

har utlöst för att bolaget skall kunna tillmäta sig tillskottet.
34

 Detta innebär inte nödvän-

digtvis att ifrågavarande tillskott har likviderats men att åtagandet på något sätt måste ha 

infriats.
35

  

I de fall garantiutfästelsen förutsätter att avrop avges, anses det inte räcka med att bola-

gets eget kapital understiger den kritiska gränsen. Det är först då avrop sker som till-

skottet får verkan mot bolaget.
36

 Om bolagets ledning ej avger avrop mot garantiutfästa-

ren får alltså garantiutfästelsen ej verkan på bolagets kapital.  Är kapitaltäckningsgaran-

tin dessutom begränsad att gälla under en viss period kan ett uteblivet avrop följt av ut-

löpt avtalstid alltså leda till att bolaget inte kan tillmätas något tillskott. Därmed undgås 

ej likvidation genom den utfästa garantin. En kapitaltäckningsgaranti som utlöser auto-

matiskt vid viss kapitalnivå anses däremot medföra att garantiutfästelsen får tillräknas 

bolaget så fort avtalad kapitalnivå har underskridits.
37

 

3.4 Utformning av kapitaltäckningsgarantier 

3.4.1 Inledning 

Kapitaltäckningsgarantier har inte givits någon fastslagen juridisk innebörd utöver de 

rekvisit som uppställdes i NJA 1988 s 620.
38

 I doktrin har dock förslag till dess utform-

ning och ianspråktagande framlagts och diskuterats.
39

 I ett avtal om kapitaltäckning kan 

olika krav uppställas för att bolaget skall kunna ta i anspråk ett tillskott. Viktigt att ha i 

åtanke är att en utfästelse kan få tas med vid beräkning av eget kapital i balansräkning-

en, även om ett faktiskt tillskott ännu inte har skett. Vid utformande av kapitaltäck-

                                                 
33

 Jfr. Lindskog, Lindskog, S, Kapitalbrist i aktiebolag: kommentarer till kap. 25:13-22 ABL, Nordstedts 

juridik, Stockholm, 2008, (fortsättningsvis Lindskog, Kommentarer) s. 74, i synnerhet cit.: ”Beträffande 

s k kapitaltäckningsgarantier torde gälla”. 

34
 Se Lindskog, Kommentarer, s. 74, Lindskog JT, s. 842, Oppenheimer m.fl. s. 62 f.   

35
 Lindskog, Kommentarer, s. 74 not 58. 

36
 Lindskog, JT, s. 843. 

37
 Lindskog, JT, s. 842-843. Se mer om detta nedan 3.4.3.  

38
 Se ovan kap. 3.2. 

39
 Se bl.a. Lindskog, Prytz & Tamm, Persson, Blomberg, Af Sandeström diskuterade nedan i 3.4.3.1-

3.4.3.4.  
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ningsgarantier är det därför främst avgörande under vilka förutsättningar garantin kan 

tas i anspråk och därmed inte nödvändigtvis när faktiskt tillskott skall ske.   

Eftersom avtalet går under allmänna obligationsrättsliga principer inom den associa-

tionsrättsliga ramen kan det utformas med begränsning i både den tid och det belopp 

som garantin täcker. 

 

3.4.2 Utlösande av garantiutfästelse efter avrop 

Ett sätt att utforma en kapitaltäckningsgaranti på är att garantin skall utlösas efter att av-

rop skett från bolaget.
40

 Ett sådant avtalsvillkor förutsätter att bolaget vid en kapital-

bristsituation meddelar garantiutfästaren om att garantiåtagandet skall infrias. Detta ut-

formningssätt förutsätter alltså att styrelsen är aktiv och verkställer garantin. Om så ej 

sker uteblir tillskottet och garantin kommer således ej ha någon verkan på bolagets eget 

kapital.
41

 Med tanke på de krav som ABL ställer på styrelsens agerande vid en kapital-

bristsituation vore det märkligt om styrelsens ansvar inte omfattade infriande av en be-

fintlig kapitaltäckningsgaranti. Detta diskuteras dock mer ingående nedan.
42

     

3.4.3 Automatiskt utlösande av garantiutfästelse vid viss kapitalnivå 

En kapitaltäckningsgaranti som utlöser automatiskt då ett bolags eget kapital understi-

ger viss nivå är ett alternativ till föregående utformning som förutsatte avrop. När eget 

kapital understiger avtalad nivå övergår underskottet i en fordran från bolaget mot utfäs-

taren av garantin. Vid denna typ av garantiutfästelse går alltså aldrig bolagets eget kapi-

tal under hälften av registrerat aktiekapital.
43

 Därmed behöver alltså inte heller bolagets 

styrelse upprätta kontrollbalansräkning 1 och de åtgärder som i övrigt krävs vid en kapi-

talbrist, i enlighet med reglerna i ABL. Om bolaget hamnar i kapitalbrist skall dessutom 

hela aktiekapitalet återställas för att undvika likvidation eller konkurs, enligt 25:17 st. 1 

pt. 2 ABL. En automatisk kapitaltäckningsgaranti kan därför, genom att varaktigt ge 

täckning till minst hälften av registrerat aktiekapital, leda till att bolagets eget kapital ej 

                                                 
40

 Lindskog, JT, s. 841-842. 

41
 Prytz & Tamm, s. 86. 

42
 Se kap. 3.7.2. 

43
 Se Prytz & Tamm, s. 86-87, Blomberg, s. 20. 
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behöver återställas till fullo trots att sådan förlustbringande verksamhet som avses i 

ABL har förelegat.   

Ett dilemma som enligt min uppfattning uppstår vid en sådan kapitaltäckningsgaranti är 

att eget kapital måste uppdateras frekvent för att understigen kapitalnivå skall upptäck-

as. Om så ej sker kan fastställande av en fordran mot garantiutfästaren göras långt sena-

re än då den uppstod. Som jag ser det tar denna typ av utformning endast sikte på bola-

gets redovisningsmässiga ekonomiska ställning istället för den reella, vilken kan få en 

mer central betydelse vid garantier som förutsätter avrop.
44

 Då bör åtminstone styrelsen 

ha upptäckt att en befarad kapitalbrist föreligger. 

3.4.4 Åsikter i doktrin 

3.4.4.1 Inledning 

Som redan fastställts har högsta domstolen fastslagit vissa krav på en kapitaltäcknings-

garanti för att den skall anses gälla. Vad som inte kommer till uttryck där är hur den i 

övrigt får vara utformad avseende när garantin utlöses och får verkan mot bolaget. Dock 

har detta diskuterats på vissa håll i doktrin vilket kommer att presenteras här. I doktrin 

framhålls utformningen med ett automatiskt utlösande som det mest lämpade. Det är 

främst Blomberg och Lindskog som har uttalat sig om utformningen, varför deras åsik-

ter redovisas mer ingående. Under kap. 3.4.4.4 övriga författare presenteras de författa-

re som tagit ställning i frågan men som endast bidragit med kortare resonemang med 

hänvisning till Blomberg eller Lindskog.  

3.4.4.2 Gunnar Blomberg 

Gunnar Blomberg säger att en rätt utformad kapitaltäckningsgaranti utlöser ett tillskott 

omedelbart.
45

 Han utvecklar det vidare, cit.: [”..Om en utfästelse i form av kapitaltäck-

ningsgaranti, vilken ger omedelbar effekt på bolagets egna kapital, har givits innan bo-

laget passerat den ”kritiska gränsen” – eller senast under den i det föregående nämnda 

inledande perioden – räcker det således att utfästelsen innebär att det egna kapitalet 

                                                 
44

 Med detta menas att styrelsen måste ha gjort någon form av ekonomisk analys för att upptäcka behovet 

av kapital. Vid en automatiskt utformad garanti krävs ingen aktivitet från styrelsens sida för att bli gäl-

lande mot bolaget.  

45
 Blomberg, s. 20-25.  
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varaktigt återställs till halva aktiekapitalet för att åtgärder och ansvar enligt ABL 13:2 

inte ska behöva aktualiseras.”]
46

  

Garantins utformning är här avgörande vid ett kritiskt skede. En kapitaltäckningsgaranti 

som inte omedelbart har verkan på bolagets kapital, skulle kunna leda till att bolaget 

hamnar under reglerna i kap. 25 ABL. Därmed skulle bolaget krävas att ha full täckning 

för eget kapital inom 8 månader. I balans talar Blomberg inte direkt om en automatiskt 

utlösande kapitaltäckningsgaranti.
47

 Dock får det ändå antas att sådan avses då hans be-

skrivning av utformningen åsyftar en garanti med automatiskt utlösande. De författare 

som hänvisat till Blomberg har likväl dragit denna slutsats.
48

 

Varför denna automatiska utformning anses rätt kan diskuteras. Det syfte Blomberg 

ämnar uppnå verkar utifrån citatet ovan röra sig om att undgå personligt ansvar för sty-

relsen och att ej behöva vidta åtgärder enligt 25:13-20 ABL samt att endast behöva åter-

ställa eget kapital till 50 procent. Om en sådan kapitalbrist som stadgas i 25:13 ABL 

uppstår måste nämligen bolagets eget kapital uppgå till 100 procent av registrerat aktie-

kapital. 

3.4.4.3 Stefan Lindskog 

Lindskog är inne på samma spår som Blomberg. Han menar att det är lämpligt att en 

kapitaltäckningsgaranti formuleras så att åtagandet utlöses automatiskt när eget kapital 

underskrider stipulerad kapitaltäckningsnivå.
49

 Anledningen till detta val av utformning 

är att läkning av en kapitalbrist är beroende av att tillskottsplikten utlöses. Om så ej sker 

får kapitaltäckningsgarantin inte någon verkan på bolagets kapital. Valet av utformning 

görs därmed utifrån möjligheten att minimera risken för att bolaget försummar till-

skottsmöjligheten, som jag tolkar Lindskog. Försummas tillskottet får det ej inverkan på 

bolagets kapital och fyller således ej dess syfte.  

Lindskog framhåller som argument en situation där styrelsen vid en kapitalbristsituation 

har en avtalad kapitaltäckningsgaranti att tillgå, under förutsättning att avrop sker. Sty-

                                                 
46

 Blomberg, s. 20-25 under rubrik: ”Olika gränser för räddning”. 

47
 Blomberg, s. 20-25.  

48
 Se bl.a. Lindskog, JT, s. 842, Prytz och Tamm, s. 86. 

49
 Lindskog, JT, s. 844. 
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relsen avger dock inget avrop till utfästaren varför tillskott uteblir.
50

 Varför styrelsen ej 

avger avrop ges det ingen förklaring till, men det framstår som något märklig, enligt 

min mening. Det borde kunna antas att en styrelse för ett bolag i kris med en kapital-

täckningsgaranti att tillgå, noterar att en kapitaltäckningsgaranti kan och i allra högsta 

grad bör infrias vid en krissituation. Det framstår, efter min åsikt, som ett särskilt rimligt 

krav att ställa på en styrelse med tanke på de krav som i övrigt ställs i ABL då ett bolag 

befinner sig i ekonomisk kris.
51

 

En annan situation som Lindskog tar upp, är då eget kapital pendlar kring den kritiska 

punkten.
52

 Styrelsen lämnar ej avrop till utfästaren av garantin trots att så krävs för att få 

tillgodogöra sig utfästelsen, enligt avtalet. Först understiger eget kapital kritisk gräns, 

efter vilket alltså avrop ej sker. Bolaget återhämtar sig sedan och lyckas få täckning för 

hela det registrerade aktiekapitalet på egen hand. Efter denna tidpunkt går sedan tiden ut 

för kapitaltäckningsgarantin vilken därmed upphör att gälla. Verksamheten börjar så 

småningom hamna i en ny negativ trend och går till slut i konkurs.
53

 Lindskog menar att 

ett kapitaltäckningsåtagande som förutsätter avrop ej hade haft inverkan på bolagets ka-

pital vid den här situationen. Däremot hade det haft det om tillskottet skulle ha utlöst 

automatiskt, som jag förstår Lindskog. Vid en automatiskt utformad garanti hade en 

fordran alltså uppstått direkt och således ej varit beroende av styrelsens avrop.
54

 

Av detta exempel följer en rad intressanta frågor som dock lämnas obesvarade. Lind-

skog hävdar att en automatiskt utlösande kapitaltäckningsgaranti hade fått inverkan på 

bolagets kapital. Så hade möjligtvis kunnat vara fallet under förutsättning att styrelsen 

meddelat utfästaren av garantin att tillskottet skall ske, innan bolagets negativa trend 

vände första gången. I annat fall hade självläkning redan skett och därmed ej funnits nå-

got underskott att täcka enligt avtalet. Utfästaren av garantin hade alltså ej haft någon, 

ur avtalet hänförbar förpliktelse att uppfylla, eftersom bolaget redan fått täckning. Den 

andra kapitalbristen som uppkommer täcks ej av någon kapitaltäckningsgaranti. Där har 

                                                 
50

 Lindskog, JT, s. 844. 

51
 Se resonemang om detta argument i kap. 3.7.2. 

52
 Se resonemang kring figur 2 i kap. 3.6.3. 

53
 Lindskog, JT, s. 842. 

54
 Lindskog, JT, s. 843. 
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inte garantiutfästaren någon skyldighet att tillskjuta något kapital. Däremot kunde ett ti-

digare tillfört tillskott bidragit till att kapitalnivån inte skulle ha sjunkit så pass lågt vid 

den andra nedgången, under förutsättning att bolaget hade meddelat utfästaren att kapi-

talbrist uppstått innan bolaget åter fått täckning. 

En fråga som jag ställer mig är om inte det syfte som Lindskog ämnar uppnå skulle 

kunna åstadkommas med en kapitaltäckningsgaranti vilken infrias med avrop, under 

förutsättning att styrelsen är aktiv och avger ett sådant. 

3.4.4.4 Övriga författare  

Prytz och Tamm hävdar med hänvisning till Lindskog att garantier av nämnda slag bör 

vara utformade med automatiskt utlösande.
55

 Anledning sägs dels vara att säkerställa att 

bolaget kommer att kunna tillgodoräkna sig tillskottet vid kapitalbrist, likt resonemang-

en ovan.
56

 De hävdar också att en sådan kapitaltäckningsgaranti även öppnar upp en 

möjlighet för bolaget att helt undgå att hamna i en kapitalbristsituation, enligt 25 kap. 

ABL. Detta dock under förutsättning att kapitaltäckningsgarantin utlöser före kontroll-

balansräkning 1 skall upprättas. Därmed aktualiseras aldrig styrelsens kontrollansvar 

och skyldighet att agera.
57

 I detta resonemang hänvisar man till Blomberg.
58

 

Fler personer som framhåller kapitaltäckningsgarantier med automatiskt utlösande som 

mest lämpad är; Catarina af Sandeberg
59

, Annina H. Persson
60

, Oppenheimer m.fl.
61

 

samt Carl-Henric Andersson.
62

 Några längre resonemang förs inte kring frågan om ga-

rantins utformning utan hänvisning sker istället främst till Blomberg och Lindskog. Op-

penheimer m.fl. fäster dock vikt vid det i Snabbhaksfallet fastslagna kravet att till-

                                                 
55

 Prytz och Tamm, s. 86. 

56
 Se 3.4.4.2-3.4.4.3.  

57
 Prytz och Tamm, s. 87.  

58
 Blomberg, s. 20. 

59
 Af Sandeström, C, Aktiebolagsrätten, Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 150. 

60
 Persson, A-H, Angående kapitaltäckningsgarantier – några reflektioner, Juridisk tidsskrift 2002-03, nr. 

1, s. 83 ff., Stockholm, s. 92.   

61
 Oppenheimer m.fl.   

62
 Andersson, C-H, Din guide till obeståndsrätten, s. 27. 
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skottsgivaren måste vara betalningsduglig för att styrelsen skall kunna åberopa en utfäst 

garanti.
63

  

3.5 Tillskott före och efter kontrollbalansräkning 1 

Figur 1.
64

 Kapitaltäckningsgarantiers infriande i olika skeden vid ekonomisk kris.  

 

                  Kapital-    KBR 1   8 månader         KBR 2 Konkurs/         Bolag har 

   KTG alt. 1   brist        KTG alt. 2   Likvidation upphört  

 

 

 

En kapitaltäckningsgaranti kan tas i anspråk vid olika skeden beroende på avtalets ut-

formning. Om garantin skall utlösa efter avrop, är infriande helt enkelt avhängigt sådant 

beslut. I de fall garantin skall utlösa automatiskt är istället tiden för utlösande beroende 

av den avtalade ekonomiska gränsen då garantin skall utlösa. Om syftet med garantin är 

att bolaget skall undkomma kapitalbrist skall den utlösa före eller precis vid den tid-

punkt då eget kapital understiger hälften av registrerat aktiekapital (alt. 1). 

Ett annat alternativ är att en kapitaltäckningsgaranti upprättas först efter att kapitalbrist 

redan konstaterats. I ett sådant läge handlar garantin om att tillsäkra återställande av bo-

lagets eget kapital inom den 8-månadersperiod då bolaget skall ha åstadkommit full 

täckning för att undgå likvidation.
65

 När bolaget redan befinner sig i en kapitalbristsitua-

tion följer reglerna i kap 25 ABL. Detta medför att den befintliga kapitalbristen skall 

fastställas genom kontrollbalansräkning 1. Därefter skall återställande av kapital grans-

kas av revisor i kontrollbalansräkning 2. Genom detta förfarande kommer även kapital-

täckningsgarantin att bedömas i huruvida den får tas med som eget kapital eller ej.
66

  

                                                 
63

 Oppenheimer m.fl., s. 62. 

64
 Figur 1 är utformad och upprättad av författaren. 

65
 Se ovan kap. 2.3.2. 

66
 Jfr. NJA 1988, s. 620 och de rekvisit som uppställts för en kapitaltäckningsgaranti, diskuterat ovan kap. 

3.2. 
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3.6 Kan en kapitaltäckningsgaranti utlösas automatiskt? 

3.6.1 Inledning 

Rubriken kan uppfattas som något provokativ med hänsyn till vad som ovan framförts. 

Dock bör frågan ställas huruvida en kapitaltäckningsgaranti rent tekniskt kan utlösas au-

tomatiskt och vad det innebär i praktiken.  

3.6.2 Redovisning av eget kapital 

Tanken med en automatiskt utlösande kapitaltäckningsgaranti är, enligt doktrin,
67

 att ut-

fästelsen skall infrias och därmed få verkan på bolagets kapital vid exakt den tidpunkt 

då bolagets eget kapital understiger hälften av registrerat aktiekapital.
68

 Därmed blir bo-

lagets redovisning av eget kapital avgörande för när utfästelsen utlöses. En utformning 

med automatiskt utlösande ställer ett högt krav på bolagets löpande redovisning av eget 

kapital i balansräkningen.
69

 Det är under förutsättning att eget kapital är värderat korrekt 

som en sådan typ av garantiutfästelse kommer att utlösa vid rätt tidpunkt. Själva utlö-

sandet av garantin innebär inte nödvändigtvis att tillskott sker genom likvida medel utan 

att en fordran uppkommer gentemot utfästaren som redan nämnts. Storleken på fordran 

uppgår således till det underskott som föreligger i förhållande till den gräns som anges i 

avtalet.  

Eget kapital som balanspost uppstår efter att övriga poster har bokförts. När så sker kan 

variera stort mellan olika bolag. Enligt kap. 4 och 5 Bokföringslagen
70

 (BFL) skall hän-

delser i bolaget bokföras löpande under verksamhetsåret, men så sker inte alltid i prakti-

ken. Framförallt sammanställs inte alltid bokföringsåtgärderna i en balansräkning i real 

tid vilket istället ofta görs i efterhand.
71

 De krav som ställs i ÅRL är främst att upprätta 

balansräkning en gång om året, om inte speciella krav på delårsrapporter gäller mot bo-

laget. Detta får till följd att en fordran pga. en automatisk kapitaltäckningsgaranti i de 

flesta fall kommer att fastslås i efterhand. Samtidigt är garantins syfte att täcka en verk-

                                                 
67

 Se diskussion om Lindskog, Prytz & Tamm och Blomberg i 3.4.4.2-3.4.4.4. 

68
 Givetvis kan avtalet ange annan kapitalgräns men eftersom syftet inte sällan är att undgå tvång om lik-

vidation och medansvar är denna gräns vanligtvis angiven. 

69
 Se om kapitaltäckningsgarantins verkan mot bolaget i 3.3. 

70
 Bokföringslagen (1999:1 078). 

71
 Från intervju med den auktoriserade revisor Marcus Hellerstedt. 
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lig kapitalbrist. En kontrollbalansräkning, vilken innefattar andra värderingsregler av 

tillgångar än som tillåts annars, då man beaktar bl.a. övervärden i bolaget, är därför näs-

tan en förutsättning för att fastställa att verklig kapitalbrist föreligger.
72

 

Sammanfattningsvis kan sägas att den redovisningsmässigt verkliga situationen hos da-

gens bolag inte alltid är i linje med de krav som skulle kunna tyckas ställas vid använ-

dande av automatiska kapitaltäckningsgarantier. Åtminstone inte tillräckligt för att det 

skall finnas välgrundade beräkningsunderlag vid fastställande av tillskottens storlek 

inom en inte alltför utdragen period, enligt min mening. 

3.6.3 Föreligger det någon verklig skillnad mellan en garanti som ut-

löser automatiskt och som förutsätter avrop? 

Den stora skillnaden mellan en kapitaltäckningsgaranti med automatiskt utlösande jäm-

fört med en som förutsätter avrop är just kravet på bolagets styrelse för att den skall få 

verkan mot bolaget. I de båda fallen krävs dock att bolaget gör utfästaren medveten om 

att garantin skall komma att infrias för att faktiskt tillskott skall betalas till bolaget. Det 

här kravet är givetvis oundvikligt eftersom det inte kan förutsättas att utfästaren har in-

sikt i bolagets balansräkning och därmed inte vet till vilket belopp tillskottet skall uppgå 

eller när det skall ske. Likaså måste bolaget kontrollera att utfästaren fortfarande är sol-

vent för aktuellt belopp eftersom styrelsen ej annars får åberopa garantiutfästelsen.
73

 

Med detta i beaktande skulle det kunna hävdas att båda formerna av kapitaltäckningsga-

rantier kräver någon form av avrop. Skillnaden ligger som sagt i vad som krävs för att 

bolaget skall få tillgodoräkna sig garantiutfästelsen vid beräkning av eget kapital och 

därmed avgöra om kapitalbrist föreligger. Därmed blir tidpunkten för när garantin får 

verkan mot bolaget beroende av valet av utformning. Terminologin kan härmed ifråga-

sättas huruvida den är lämplig eller ej då automatiskt kan ge sken av att tillskott sker per 

automatik mot bolaget. 

För fastställande av det belopp till vilket tillskott skall uppgå krävs vid båda garantiut-

formningarna att en noggrann beräkning görs. Även om en fordran vid en automatiskt 

utformad garanti uppstår redan då kritisk gräns underskrids, bör rimligen tillskottets be-

lopp ändock behöva fastställas i efterhand. Dock under förutsättning att bolaget har en 

                                                 
72

 Jfr. Andersson, J., Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 194. 

73
 NJA 1988, s. 620. Domstolen uttrycker det som betalningsduglig. 
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väl fungerande kontinuerlig redovisning som löpande kommer till uttryck i balansräk-

ningen. Tillskottet förutsätts motsvara det belopp som erfordras för att avtalad täckning 

skall uppnås.
74

 

Figur 2.
75

 Bolagets eget kapital i förhållande till registrerat aktiekapital  

 

Inte sällan händer det att ett bolags kapital pendlar kring den kritiska gränsen vid 50 

procent av registrerat aktiekapital. En fråga som uppstår är hur kapitaltäckningsgaranti-

er, med begränsning i tid, förhåller sig till en situation som redovisas i figur 2.  

Ett bolag hamnar i kapitalbrist 1, under vilken en kapitaltäckningsgaranti gäller. Om ga-

rantin förutsätter att avrop sker och styrelsen ej avger avrop kommer garantin således ej 

att få verkan på bolagets kapital, därför att avtalsvillkoret ej är uppfyllt. När bolaget se-

dan hamnar i kapitalbrist 2 och tiden för garantin har löpt ut, kan alltså inte garantin få 

någon verkan på bolagets kapital.  

Som diskuterades i kap. 3.4.4.3. hävdar Lindskog, såvitt jag kan förstå, att en kapital-

täckningsgaranti med automatiskt utlösande skulle ge täckning i förevarande fall. Ar-

gumentet är att en fordran uppstått mot tillskottsgivaren, per automatik, redan då eget 

kapital understeg den kritiska nivån vid kapitalbrist 1. När bolaget återhämtar sig och 

eget kapital stiger över avtalad nivå, finns fordran fortfarande kvar. När bolaget sedan 
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 Lindskog, Kommentarer, s. 74. 

75
 Figur 2 är upprättad av författaren med härledning av det resonemang som förs om Lindskogs åsikter i 

kap. 3.4.4.3.  
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hamnar i kapitalbrist 2 kan bolaget kräva att fordran tillskjuts bolaget trots att löptiden 

har gått ut. Så kan ske med anledning av att fordran avser kapitalbrist 1 som uppstod 

under garantins löptid. Jag vill dock ifrågasätta detta synsätt. Som jag ser det uppstår 

endast en temporär fordran mot tillskottsgivaren, vilken gäller till dess att styrelsen 

meddelar garantiutfästaren att tillskott skall ske under förutsättning att bolaget ej har 

lyckats täcka kapitalbristen på annat sätt. Om bolaget har återhämtat sig på egen hand 

finns inget krav kvar mot garantiutfästaren att tillskjuta något kapital. Denne har åtagit 

sig att täcka det underskott som uppstår i bolaget. Om något underskott ej kvarstår finns 

således ingen, ur avtalet, hänförbar förpliktelse att anknyta tillskottskravet till. Därav 

följer att även vid en automatiskt utformad kapitaltäckningsgaranti måste styrelsen här 

avge avrop mot garantiutfästaren för att bolaget skall få tillgodoräkna sig tillskottet om 

sedan kapitalbristen självläkes före tillskott sker. I denna situation skulle man alltså 

kunna säga att någon form av avrop krävs oavsett utformning av kapitaltäckningsgaran-

tin, enligt min mening.  

En ytterligare följdfråga som följer av Lindskogs resonemang är vad utfallet skulle bli 

om eget kapital pendlar under en längre tid.  Ponera att eget kapital understiger kritisk 

gräns med 10 000 varje månad i 10 månader och att återhämtning sker i slutet av varje 

månad. Har då fordringar motsvarande 100 000 uppstått mot utfästaren av en automa-

tiskt utlösande garanti? Oavsett vad svaret blir ställer jag mig frågande till utformning-

ens lämplighet. Blir svaret att avrop krävs till garantiutfästaren för att få tillräkna sig 

tillskott varje månad, förutsätts alltså att avrop sker oavsett, i förevarande situation. Om 

svaret blir att sådant meddelande ej krävs finns, som jag ser det, stora brister i resone-

manget avseende syftet med avtalet att täcka en kapitalbrist eftersom bristen ej längre 

existerar då tillskott förväntas.               

Sammanfattningsvis kan sägas att en kapitaltäckningsgaranti kan utlösas per automatik 

även om det inte framgår särskilt tydligt att det är själva fordrans uppkomst som avses 

med automatik. Det skall dock framhållas att det i praktiken nog kan ställa till en del 

problem då en företeelse, som per definition skall utlösas automatiskt, först kan fast-

ställs i efterhand. Detta beror på att noggrannare utredning och upprättande av balans-

räkning förutsätts för att fastställa till vilket belopp tillskottet skall uppgå. Dock skulle 

fastställande kunna ske per automatik under förutsättning att bolagets löpande redovis-

ning kopplat till balansräkning sker med tillräcklig omfattning och precision.  
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3.7 Är en automatiskt utlösande kapitaltäckningsgaranti ef-

tersträvansvärd? 

3.7.1 Inledning 

Efter vad som tidigare klargjorts i förevarande uppsats och med beaktande av den praxis 

och doktrin som behandlar ämnet ställs frågan på sin spets. Hur bör och får en kapital-

täckningsgaranti vara utformad? Här analyseras kapitaltäckningsgarantiers lämplighet 

utifrån ett rättspolitiskt perspektiv. 

3.7.2 Styrelsens kontrollansvar vid likviditetsbrist 

När ett bolag hamnar i en kapitalbristsituation eller om det föreligger skäl att så anta, 

tillhandahåller ABL som redan nämnts regler som styrelsen måste följa och agera ut-

ifrån. Styrelsen skall snabbt och effektivt verka för att försöka vända den negativa tren-

den i bolaget. I de fall styrelsen underlåter att fullgöra de förpliktelser som åligger dem, 

riskerar de solidariskt ansvar. Regleringen kan alltså ses som ett påtryckningsmedel för 

att få styrelsen att agera i enlighet med vad lagen föreskriver.
76

 Syftet med regleringen 

kan således också anses utgöra en begränsning för hur långt en förlustbringande verk-

samhet skall få kunna fortlöpa.
77

 Huruvida aktiekapitalet verkligen utgör en bra grund 

för att avgöra när bolaget är i kapitalbrist kan diskuteras, dock lämnas det utan närmare 

utredning i denna uppsats.
78

 

Om ett bolag har en kapitaltäckningsgaranti som är utformad att utlösa per automatik, 

före eller precis då bolagets eget kapital understiger hälften av registrerat aktiekapital, 

hamnar således bolaget aldrig i en kapitalbristsituation. Därmed aktualiseras ej reglerna 

i 25:13-20 ABL, trots att bolaget i realiteten är förlustbringande. Inte sällan är det här ett 

av argumenten som läggs till grund vid förespråkande av det automatiska infriandet av 

en kapitaltäckningsgaranti, att styrelsen därigenom kan undgå ansvar.
79

 Eftersom högsta 

domstolen å det starkaste framhåller vikten av påtryckningsmedlen i fråga ställer jag 
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 NJA 2005 s. 792. 
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 NJA 2005 s. 792. 
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 Se Andersson, s. 19 ff. 
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 Se ovan 3.4.4.1-3.4.4.4. 
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mig ytterst tveksam till huruvida det är lämpligt att utforma garantiutfästelser som sätter 

dessa regler ur spel.  

Ett tydligt motiv som går att utskilja ur lagtexten i 25:13 pt. 1 ABL; [”..när det finns 

skäl att anta”] är att ett snabbt agerande hos styrelsen är av stor vikt redan när det är an-

tagligt att en kapitalbristsituation föreligger. Bolagets framtid, då en nedåtgående trend 

föreligger, kan vara mycket beroende av styrelsens agerande under en kortare period. 

Om ett bolags kapital inte understiger den kritiska gränsen infaller därmed aldrig skyl-

dighet att agera och incitamentet att undgå medansvar för uppkomna förpliktelser bort-

faller. Det här gäller i synnerhet kapitaltäckningsgarantier utan beloppsbegränsning. Om 

garantiutfästelsen gäller för visst belopp kommer det så småningom att leda till krav på 

handlande hos styrelsen om inte den negativa trenden lyckas vända. Dock kan även 

denna utformning leda till att tiden för agerande förskjuts framåt i tiden, vilket kan för-

svåra möjligheterna för ett bolag att överleva en ekonomisk kris.  

I kap. 3.4.4.3 diskuteras några exempel som Lindskog tar upp som skall visa på förde-

larna med att utforma en kapitaltäckningsgaranti med automatiskt utlösande. Fokus lig-

ger i stort på risken att garantin, som i exemplet förutsätter avrop, aldrig infrias och går 

om intet, till följd av att styrelsen ej avropar utfästelsen. Om garantin varit utformad att 

utlösa med automatik hade således ansvaret ej legat på styrelsen för att infria utfästel-

sen, den hade skett automatiskt. Jag anser dock att Lindskogs resonemang i fråga faller 

på flera punkter. Till att börja med tar hans argument sikte på att skydda styrelsen vid en 

kapitalbrist. Det är styrelsen som under inga omständigheter skall riskera att drabbas av 

solidariskt ansvar. Vilka ABL främst syftar till att skydda är i en sådan situation ostri-

digt borgenärerna och i viss mån aktieägarna.
80

 När det presumeras att styrelsen glöm-

mer eller av någon anledning ej avropar en avtalad kapitaltäckningsgaranti, vilken skul-

le ha täckt föreliggande kapitalbrist, bör man överväga sitt perspektiv på ifrågavarande 

problematik.  

Ostridig är även den roll ABL utgör som påtryckningsmedel mot en styrelse att agera 

vid kapitalbrist.
81

 Det förefaller då orimligt att framhålla en kapitaltäckningslösning 

med utgångspunkt i att styrelsen ej kommer att handla. Enligt min mening borde istället 
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 Jfr. Andersson, s. 192.  

81
 Sandström s. 322. 
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styrelsens handlingsplikt kunna förutsättas innefatta avrop om att befintlig kapitaltäck-

ningsgaranti skall infrias, när bolagets ekonomiska ställning så kräver. Utifrån vad som 

anförts här anser jag att risken för styrelsens underlåtenhet att avropa en utfästelse ej 

skall tas i beaktande vid utformningen av en sådan garanti.  

3.7.3 Borgenärsskydd 

Ett av syftena bakom reglerna om styrelsens agerande vid kapitalbrist är borgenärs-

skyddet.  Tanken är att de borgenärer som ingår förbindelser med ett bolag skall ha en 

säkerhet i att inte mer än hälften av bolagets eget kapital har försvunnit ur bolaget vid 

likvidation eller konkurs.  

När en fordran uppstår till följd av att en kapitaltäckningsgaranti har utlösts automatiskt, 

tillsäkras att bolagets eget kapital kommer att uppgå till stipulerad nivå. Detta under 

förutsättning att garantiutfästaren är solvent, i annat fall blir styrelsen likväl ansvarig. 

Således kommer inte en automatiskt utformad kapitaltäckningsgaranti att äventyra un-

derskridande av hälften av registrerat aktiekapital. För borgenärernas del gör detta dock 

ingen skillnad jämfört med att en garantiutfästelse ej infriats. Normalt sett kan bolagets 

styrelse likväl stå ansvarig för de förpliktelser som uppstår efter att kontrollansvaret har 

aktualiserats, enligt 25:18 ABL. 

Om bolaget går omkull kommer borgenärerna i regel stå som förlorare, med endast 

oprioriterad fordran att bevaka. Av denna anledning är påtryckningsmedel för bolagets 

styrelse att inte bara åstadkomma kapitaltäckning utan att också agera för bolagets fort-

levnad av stor vikt för borgenärerna.  Följaktligen bör regelutformningen rörande bolag 

i kris, i den mån de syftar till skyddande av borgenärer, ge styrelsen incitament att i ab-

solut möjligaste mån snabbt få bolaget på fötter igen. Eftersom en automatiskt utlösande 

garanti, som framhölls ovan, har en tendens att förskjuta styrelsens plikt att agera framåt 

i tiden kan den därmed försvaga borgenärernas ställning vid en kapitalbristsituation. 

När en automatiskt utlösande kapitaltäckningsgaranti infrias, antas så ske utifrån bola-

gets redovisningsmässiga ställning enligt dess balansräkning. Någon förankring i bola-

gets verkliga värde föreligger därmed ej. Vid de fall infriande av en kapitaltäckningsga-

ranti förutsätter avrop görs rimligen en granskning av bolagets aktuella ställning för att 

på så vis fastställa det belopp om vilket man avger avrop.  
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3.7.4 Aktieägarskydd 

Ytterligare en aspekt som bör tas med vid en kapitalbristsituation är skyddet för aktie-

ägarna. Då bolagets ägare inte nödvändigtvis är samma personer som de som sitter i sty-

relsen kan äganderätten och förvaltanderätten vara separerade. Styrelsens agerande vid 

en kapitalbristsituation är därmed även av högsta intresse för bolagets aktieägare. Av 

detta följer att det är av stor vikt att aktieägarna tillförsäkras att styrelsen agerar till för-

mån för bolagets bästa i synnerhet vid en kapitalbristssituation.
82

 När en kapitaltäck-

ningsgaranti medför att den period förlängs, under vilken styrelsen skall agera vid kapi-

talbrist för att undgå medansvar, kan det innebära en nackdel för aktieägarna. Risken för 

styrelsen att drabbas av solidariskt ansvar bör, som jag ser det, även kunna ses som en 

garanti för aktieägarna att styrelsen kommer att göra vad som åligger dem, i enlighet 

med reglerna i kap. 25 ABL.  

När en styrelse framlägger en kontrollbalansräkning skall den godkännas på en bolags-

stämma. Därmed involveras även aktieägarna i de beslut som tas i en krissituation. En 

automatisk kapitaltäckningsgaranti som medför att en sådan kapitalbrist aldrig kommer 

att uppstå, gör att inte heller stämmobeslut av aktieägarna kommer att krävas. Aktie-

ägarnas inflytande kan således försämras vid användande av kapitaltäckningsgarantier 

med automatiskt utlösande. 

3.7.5 Revisorsgranskande 

Enligt 25:14 ABL skall en revisor granska kontrollbalansräkning 1. Därmed säkerställs 

att de siffror som visas i balansräkningen är korrekt värderade. Ett krav på revisors-

granskande som förutsättning för ansvarsfrihet, visar på lagstiftarens vilja att bringa sä-

kerhet i att värdering går rätt till vid en kapitalbristsituation.
83

 

En kapitaltäckningsgaranti som tecknas att utlösa automatiskt vid kapitalbrist gör att bo-

laget aldrig hamnar under kritisk nivå och således inte behöver få den ekonomiska ställ-

ningen granskad av en revisor.  En garantiutfästelse som förutsätter avrop kan få samma 

följd om avrop sker innan kapitalbrist uppstår. Dock måste i sådant fall styrelsen själv 
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 Även om tillskott ofta sker av aktieägare eller personer som på annat sätt har nära relation till bolaget 

kan skyddet för aktieägare inte bortses ifrån. 
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ha gjort korrekta beräkningar med följden att tillskottet så småningom täcker ett eventu-

ellt underskott. I annat fall hamnar bolaget ändå under reglerna i 25:13-20 ABL. 

När en kapitaltäckningsgaranti används för att återställa den ekonomiska balansen efter 

att kapitalbrist konstaterats genom kontrollbalansräkning 1, hamnar även kapitaltäck-

ningsgarantins verkan under revisorns granskande lupp vid kontrollbalansräkning 2. 

Därmed föreligger en säkerhet för samtliga parter i att korrekt värderade siffror ligger 

till grund för beräkning och återställande av kapitalbristen. En garanti som inte uppfyl-

ler kraven för att få verkan mot bolaget riskerar annars att komma som en obehaglig 

överraskning om bolaget senare behöver gå i likvidation. Behovet av att sammanställa 

ett bolags ekonomiska situation under granskande av en oberoende revisor anses vara 

stort med beaktande av de krav som ställs på oberoende granskning vid ett kritiskt ske-

de.
84

  Detta bekräftas inte minst av högsta domstolen när man i ett rättsfall konstaterade 

att en kontrollbalansräkning som upprättats utan en revisors granskande ansågs vara 

otillräcklig för att styrelsen skulle undgå ansvar.
85

 Eftersom en kontrollbalansräkning 

bygger på andra värderingsgrunder än annan redovisning är även detta en anledning till 

att revisorn bör anses fylla en viktig funktion. I annat fall riskerar värderingar att ske till 

felaktiga belopp och således äventyra en verklighetsförankrad bild av situationen.  

3.7.6 Garantiutfästarens perspektiv 

När det gäller garantiutfästarens perspektiv på ett kapitaltäckningsåtagande är givetvis 

tillskottsbeloppet av betydande intresse. Denne borde rimligtvis vilja veta hur pass stort 

belopp som förväntas tillskjutas och på vilka grunder som bolaget beräknar underskot-

tet. 

När en garanti förutsätter avrop borde inga problem uppstå hos tillskottsgivaren mer än 

vad gäller grunden för fastställande av beloppet. Detta bör dock rimligen bolagets sty-

relse ha beräknat eftersom garantiutfästelsen först får verkan mot bolaget då avrop sker. 

Redan vid avrop måste således aktuellt belopp ha fastställts. Om så ej är korrekt beräk-

nat hamnar bolaget likväl i en kapitalbristsituation och styrelsen måste således vidta 

kontrollåtgärder därefter. 
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Vid en automatiskt utformad garanti kan osäkerheten hos garantiutfästaren tendera att 

bli större. För det första uppstår en fordran direkt då eget kapital understiger stipulerad 

nivå. Detta samtidigt som något avrop ej behöver ske, varför styrelsen kan dröja med att 

upplysa garantiutfästaren om att fordran har uppstått. För det andra har i en sådan situa-

tion styrelsen ej krav på sig att snabbt agera utan kan låta det dra ut på tiden innan ga-

rantiutfästaren upplyses om att tillskott förväntas.
86

 Detta eftersom styrelsen ändock ej 

kommer att drabbas av solidariskt ansvar så länge kapitaltäckningsgarantin täcker un-

derskottet. En automatiskt utformad kapitaltäckningsgaranti skulle därför kunna bli likt 

en kassako för styrelsen att mjölka tills dess beloppsbegränsning eller utfästarens sol-

vens sätter stopp.     
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4 Slutsats 

4.1 Inledning 

Som det redan nämnts tidigare i förevarande uppsats kretsar diskussionen om kapital-

täckningsgarantier ofta kring bolagets och styrelsens möjlighet att undgå likvidation re-

spektive solidariskt ansvar. Tyvärr förbises nästintill uteslutande diskussionen om ga-

rantins lämplighet i förhållande till det regelkomplex som ABL utgör. Detta ligger till 

grund för uppsatsens slutsats.  

4.2 Är en kapitaltäckningsgaranti med automatiskt utlösande 
tekniskt genomförbar? 

Denna fråga tar sikte på den automatiskt utlösande kapitaltäckningsgarantins tekniska 

genomförbarhet. Terminologiskt sett antyder benämningen att garantin infrias mot bo-

laget per automatik och att bolaget på något sätt automatiskt tillskjuts aktuellt belopp.   

Det har i uppsatsen fastslagits att innebörden av en automatisk kapitaltäckningsgaranti 

är att fordran uppstår per automatik då stipulerad kapitalnivå underskridits. Problemet är 

bara att detta förutsätter att bolaget frekvent uppdaterar sina räkenskaper och därmed 

har ständig kontroll på balansräkningen. Hur pass följsamt sådan löpande redovisning 

sker går inte att svara på generellt men i vilket fall att så sker i varierande omfattning. 

När den automatiskt uppkomna fordran i praktiken fastställs i efterhand ser jag en pro-

blematik och missledning i dess benämning. Inte minst med tanke på att styrelsen kan 

vänta med att beräkna fordrans storlek tills dess bolaget är i likviditetsbehov. Så borde 

kunna ske långt senare än då fordran från början uppstod. Detta eftersom något kon-

trollansvar ändock ej skulle komma att aktualiseras. Utifrån detta anser jag att det går att 

använda sig av en sådan kapitaltäckningslösning, men att det finns tekniska svårigheter 

och en terminologisk missledning som bör tas i beaktande.   

4.3 Kapitaltäckningsgarantiers utformning, funktion och 

lämplighet 

Det primära syftet med en kapitaltäckningsgaranti måste anses vara att täcka en kapital-

brist och att därefter kunna fortsätta verksamheten. Dock måste så ske med beaktande 

av det övriga regelkomplex som reglerar en styrelses agerande vid en kapitalbristsitua-

tion. När en garanti utformas på ett sätt som är ämnat att undgå kapitalbrist för att ej be-
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höva återställa aktiekapitalet till 100 procent eller vidta de kontrollåtgärder som annars 

skulle aktualiserats ställer jag mig ytterst tveksam till dess lämplighet. Med beaktande 

av det system av regler som åsidosätts av sådant förfarande ställer jag mig även frågan-

de till hur en domstol skulle döma i saken. Inte minst med tanke på att högsta domstolen 

i NJA 2005 s 792 starkt framhöll betydelsen av att reglerna, rörande revisorsgranskning, 

ej undermineras i förhållande till dess syfte. 

De positiva aspekterna med att utforma en kapitaltäckningsgaranti med automatiskt ut-

lösande syftar främst till att tillvarata styrelsens och bolagets intressen. För det första 

behöver aktiekapitalet vid kapitalbrist endast återställas till hälften. Detta medför ej nå-

got problem om bolaget klarar att betala sina löpande utgifter. Dock kan så ej förutsät-

tas. Likaså aktualiseras ej heller reglerna om kontrollansvar. Bolaget tillåts därmed att 

befinna sig vid den kritiska kapitalnivån under en längre period. En något ansträngd 

tolkning skulle kunna leda till en bedömning av situationen som borgenärsskyddande då 

garantiutfästaren utgör ytterligare en person att rikta sin fordran mot. Är denne insolvent 

blir likväl styrelsen betalningsskyldig eftersom garantin då ej kan åberopas. Således 

skulle borgenärens ställning endast innebära fler parter att rikta fordran mot så länge 

inte den totala fordran överstiger hälften av 50 procent av registrerat aktiekapital.  

De negativa effekterna av en automatisk kapitaltäckningsgaranti är desto fler. En tydlig 

konsekvens, och av vissa författare önskad effekt, är att undgå kapitalbrist och därmed 

reglerna i kap. 25 ABL. Därmed kan ej de påtryckningsmedel som däri stadgas använ-

das mot en styrelse vid kapitalbrist. Detta öppnar upp en möjlighet för styrelsen att dra 

ut på tiden för sitt agerande i att få bolaget på fötter igen. Likaså behöver ej kontrollba-

lansräkning upprättas, vilket innebär att en noggrann genomgång av bolagets verkliga 

ekonomiska ställning uteblir. Åtminstone när det gäller granskande av en oberoende re-

visor. När det ej heller ställs krav på ett oberoende revisorsgranskande föreligger där-

igenom ingen säkerhet för att de beräkningar som gjorts till grund för tillskottets storlek 

är korrekta. Därmed uppstår en risk i att de värden som anges endast är bokföringsmäs-

siga värden och ej reella. Detta sammantaget kan alltså ställa borgenärer och aktieägare 

i väsentligt sämre sits än om reglerna i ABL hade aktualiserats. Även för tillskottsgiva-

ren kan den automatiskt utformade kapitaltäckningsgarantin medföra negativa konse-

kvenser. Då styrelsen ej behöver avropa garantin för att den skall få effekt på bolagets 

kapital, kan den dröja med att meddela garantiutfästaren om att tillskott begärs. Följakt-
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ligen kan garantiutfästarens förutsebarhet försämras, då styrelsen ej behöver avge avrop 

mot tillskottsgivaren utan kan låta fordran mot tillskottsgivaren öka tills dess belopps-

begränsning eller dennes insolvens sätter stopp. Utifrån ovan anfört finner jag en auto-

matiskt utlösande kapitaltäckningsgaranti vara en kapitalbristlösning som ej är i linje 

med reglerna i ABL. Jag anser alltså att det ej är rimligt att åsidosätta de regler som 

finns i ABL, för att styrelsen skall ha utrymme att försumma en kapitaltäckningsgaranti 

som finns att tillgå. 

Nästa fråga blir huruvida en kapitaltäckningsgaranti som förutsätter avrop, utgör en mer 

lämplig utformning. Under förutsättning att styrelsen avropar garantin när så krävs får 

den samma verkan mot bolaget som den automatiskt utlösande garantin. Dock fram-

tvingar denna utformning aktivitet hos styrelsen oavsett om bolaget hamnar i en kapi-

talbristsituation eller ej. Om avrop sker innan kapitalbrist uppstår undgås kontrollansvar 

likt utformningen med automatiskt utlösande. Dock måste i det här fallet styrelsen ha 

gjort en korrekt beräkning av det belopp som avses. Om beloppet är felaktigt kommer 

kapitalbristen ej att täckas och bolaget hamnar likväl under reglerna i ABL. Därmed 

åligger det i en sådan situation styrelsen att ha god kontroll över bolagets ekonomiska 

situation till skillnad från vad som skulle ha krävts om garantin utlöst automatiskt.  

En kapitaltäckningsgaranti bör ses som ett kapitalläkningsverktyg och ej som en lösning 

vilken tillåter bolag att under lång tid bedriva förlustbringande verksamhet med till-

gångar på gränsen till det tillåtna. Med hänsyn tagen till möjligheten att utforma avtal på 

oändligt många sätt anser jag ändå att en generell regel, motverkandes användandet av 

automatiskt utlösande kapitaltäckningsgarantier, vore på sin plats. De regler som gäller 

vid kapitalbrist utgör en väsentlig grund för verksamhet som bedrivs i aktiebolagsform. 

Oaktat aktiekapitalets storlek måste reglerna om kontrollansvar och tvångslikvidation 

tillmätas stor betydelse till skydd även för framtidens borgenärer.   

4.4 Lagstiftningens vara eller icke vara 

Jag tar ej ställning till hur en eventuell reglering av kapitaltäckningslösningar skulle ut-

formas. Dock anser jag att stor försiktighet bör iakttas vid utformandet av sådana avtal 

då en domstol inte nödvändigtvis skulle acceptera en kapitaltäckningsgaranti med au-

tomatiskt utlösande med hänvisning till ovan anfört.  
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Vad gäller garantiutfästanden som förutsätter avrop ser jag som sagt inga problem med 

dess lämplighet utifrån reglerna i ABL. Däremot anser jag att de kapitaltäckningslös-

ningar som medför en risk att kravet på agerande hos styrelse och andra försvinner, bör 

undvikas i allra högsta grad. Därmed skulle alltså en kapitaltäckningsgaranti med auto-

matiskt utlösande inte vara något problem om den utställs efter kontrollbalansräkning 1 

då styrelsen har tvingats göra en noggrann beräkning i kapitalbristens storlek. I en sådan 

situation faller kapitaltäckningens verkan och giltighet även under revisorns lupp vid 

kontrollbalansräkning 2 och således aktualiseras ändå reglerna i kap. 25 ABL. Den slut-

liga frågan blir då huruvida en automatiskt utlösande kapitaltäckningsgaranti fortfarande 

är en attraktiv lösning med dessa restriktioner. Det lämnar jag obesvarat. 
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5 Sammanfattning 

Ett aktieägartillskott eller kapitaltillskott innebär att ett bolag tillskjuts kapital och kan 

således förbättra eget kapital i balansräkningen. Ett sådant kapitaltillskott används inte 

sällan om ett bolag hamnar i en kapitalbristsituation. I denna uppsats utreds den form av 

kapitaltillskott som benämns som kapitaltäckningsgarantier. Kapitaltäckningsgarantier 

utgör egentligen ej en särskild tillskottsform utan snarare ett åtagande att i framtiden 

genomföra kapitaltillskott. Tidpunkten för när en kapitaltäckningsgaranti skall utlösa 

beror på avtalets utformning. I rådande doktrin ges det uttryck för främst två sätt att ut-

forma kapitaltäckningsgarantier. Dels en garanti som utlöser efter avrop från bolagets 

styrelse till tillskottsgivaren om att tillskott skall ske och dels en garanti som automa-

tiskt utlöser då bolagets eget kapital understiger i avtalet stipulerad nivå.  

Uppsatsens syfte tar sikte på en jämförelse av dessa typer av utformningar med hänsyn 

till dess tekniska genomförbarhet och de regler i ABL som reglerar agerandet i bolag i 

kapitalbrist. Det finns ingen primär rättskälla, avseende denna juridiska företeelse, som 

uttömmande besvarar frågan om kapitaltäckningsgarantiers utformning, varför den juri-

diska debatten främst förts i doktrin. Detta ligger till grund för de diskussioner som förs 

i denna uppsats vilka har ställts i förhållande till de skyddande regler som ABL eljest 

tillhandahåller borgenärer och aktieägare. 

En kapitaltäckningsgaranti som förutsätter avrop får verkan på bolagets kapital först då 

styrelsen avger avrop till tillskottsgivaren. Härvid uppstår en fordran mot tillskottsgiva-

ren om bestämt belopp och får tas i beaktande vid fastställande av eget kapital. I doktrin 

framhålls dock den kapitaltäckningslösning med automatiskt utlösande som den bäst 

lämpade. Den största fördelen med en sådan lösning verkar till synes vara att fordran 

uppstår mot utfästaren av garantin direkt då stipulerad kapitalnivå underskrids. Det är 

också då garantiåtagandet får verkan mot bolaget. Därmed behöver inte bolagets styrel-

se oroa sig över att bolaget skall hamna i en kapitalbristsituation med det kontrollansvar 

som föreskrivs i kap. 25 ABL till följd. Likaså är inte infriande av sådan garanti avhäng-

igt avrop från styrelsens sida varför dess passivitet ej medför att garantin går om intet, 

vilket skulle kunna bli fallet i de fall avrop krävs. Dock uppstår problem vid en närmare 

granskning av en automatiskt utlösande kapitaltäckningslösning, enligt författaren till 

denna uppsats. 
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Eftersom det i aktiebolag råder ansvarsfrihet för aktieägarna ställs det desto högre krav 

på bolagets styrelse, till förmån för bolagets borgenärer. Dessa krav aktualiseras inte 

minst då ett bolag hamnar i en kapitalbristsituation. Tanken är då att bolagets styrelse 

skall agera för att undvika tvångslikvidation och eventuellt personligt ansvar om regler-

na åtföljs. Med en kapitaltäckningsgaranti som utlöses automatiskt hamnar bolaget ej i 

en kapitalbristsituation utan kan fortsätta den förlustbringande verksamheten utan att 

kontrollansvar aktualiseras hos styrelsen. Således undermineras därmed syftet med reg-

lerna i kap. 25 ABL vilket skall fungera som ett påtryckningsmedel mot styrelsen att 

snabbt agera för bolagets fortlevnad. Bolaget behöver i en sådan situation ej heller upp-

rätta någon kontrollbalansräkning och därmed uteblir även den oberoende revisors-

granskningen. När ett bolag hamnar i en kapitalbristsituation har det normalt sett en viss 

tid på sig att åter få täckning för registrerat aktiekapital. I annat fall kommer bolaget 

tvingas att gå i likvidation. När bolaget genom en kapitaltäckningsgaranti aldrig hamnar 

i den situationen, trots att verksamheten i realiteten är förlustbringande, kan det fortsätta 

sin verksamhet tills dess tillskottsgivaren blir insolvent eller avtalad beloppsgräns 

överskrids, om det finns någon sådan. Härmed kan styrelsens handlingsplikt förskjutas 

och bolagets möjligheter att överleva äventyras. 

I uppsatsen diskuteras även tillskottsgivarens perspektiv vid utställande av kapitaltäck-

ningsgarantier. I de fall tillskott förutsätter avrop, blir tillskottsgivaren varse om det be-

lopp som förväntas tillskjutas direkt då avrop sker, i annat fall anses inte garantin ha ut-

löst. Vid en automatiskt utlösande garanti behöver inte tillskottsgivaren medges om att 

tillskott så småningom förväntas eftersom fordran redan uppstod mot bolaget till följd 

av underskottets uppkomst. Följaktligen kan garantiutfästaren stå utan kännedom om 

tillskottsplikten till dess tillskott krävs varför dennes förutsebarhet om beloppets storlek 

kan komma att försämras vid en sådan avtalsutformning. 

Tanken med en kapitaltäckningslösning är, som jag ser det, att täcka ett temporärt un-

derskott för att sedan kunna fortsätta verksamheten. Dock bör så ske med beaktande av 

de regler som eljest gäller för aktiebolag i ekonomisk kris. Risken för styrelses underlå-

tenhet att avropa en kapitaltäckningsgaranti bör ej berättiga åsidosättande av reglerna 

om kapitalbrist i ABL. Ett bolag bör ej heller få bedriva förlustbringande verksamhet i 

sådan utsträckning som annars hade varit oacceptabelt om inte kapitaltäckningsgarantin 

hade gjort det möjligt. De regler som gäller vid kapitalbrist utgör viktiga ramar för att 
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kunna bedriva verksamhet i aktiebolagsform. Därmed borde en kapitaltäckningslösning 

som sätter dessa regler ur spel svårligen kunna accepteras. Av detta kan dras slutsatsen 

att de former av kapitaltäckningsgarantier som öppnar upp en möjlighet att kringgå sty-

relsens kontrollansvar vid kapitalbrist och revisorsgranskandet av kontrollbalansräkning 

ej bör anses lämpliga med hänsyn till syftet med regleringarna i kap. 25 ABL. De kapi-

taltäckningsgarantier som ligger i linje med svenska associationsrättsliga regler anser 

jag vara de vars utformning förutsätter avrop och de som utlöser automatiskt under för-

utsättning att upprättande har skett efter att kontrollbalansräkning 1 har godkänts på bo-

lagsstämman. På så sätt aktualiseras ändock de viktigaste skyddsreglerna vid en kapital-

bristsituation.   
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