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Förord 
Tre år av studier vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping börjar nu nå sitt slut 

och som sista utmaning har vi skrivit denna kandidatuppsats. Arbetet har inneburit åt-

skilliga timmar av skratt, diskussioner och meningsskiljaktigheter. Då två starka viljor 

bildar ett team uppstår naturligt hetsiga diskussioner vilket enligt oss har varit något po-

sitivt. Olika perspektiv på saker och ting har lett till en uppsats präglad av våra gemen-

samma åsikter.  

Tillsammans står vi bakom varje ord i uppsatsen och den utgör vårt gemensamma verk. 

Riktlinjer från skolan är dock att en ansvarsfördelning måste göras vilket lett till att vi 

haft olika ansvarområden. Martina Olsson ansvarar för kapitel två och fyra, medan Olle 

Månsson ansvarar för kapitel tre och fem. Kapitel ett, sex och sju är under vårt gemen-

samma ansvar. Vi vill dock återigen poängtera att vi tillsammans står bakom arbetet som 

helhet. 

Vi vill först och främst tacka våra klasskamrater för tre händelserika år, såväl i som utan-

för skolan. Vidare vill vi tacka Shilan Abosh och Malin Bjärby för konstruktiv kritik och 

feedback i deras position som opponenter. Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår 

handledare Jan Andersson för hans vägledande idéer och för att han delat med sig av sin 

kunskap inom det berörda ämnet.  

 

 

 

 

            Martina Olsson     Olle Månsson 

 

 

 Jönköping, maj 2015 
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Sammanfattning 
I juli 2014 kom domen NJA 2014 s. 604 från Högsta domstolen. Domen är den 

första i sitt slag att reglera tillämpligheten av de aktiebolagsrättsliga värdeöverfö-

ringsreglerna när ett aktiebolag är komplementär i ett kommanditbolag. Domslu-

tet innebar en utvidgning av värdeöverföringsreglerna, vilka numera även omfattar 

indirekta värdeöverföringar. Värdeöverföringar från ett aktiebolag regleras i 17 

kap. 1 § ABL och kan förenklat sägas vara en händelse, tillika transaktion, från ett 

aktiebolag som innebär att dess förmögenhet minskar. I det aktuella rättsfallet är 

det istället kommanditbolaget, i vilket aktiebolaget är bolagsman, som genomför 

en värdeöverföring. På så sätt blir värdeöverföringen indirekt från aktiebolaget. 

Domslutet resulterar i att kapitalskyddsreglerna i 17 kap. ABL även är tillämpliga 

vid indirekta värdeöverföringar vilket enligt vår mening leder till problem. Vad ex-

akt som konstituerar en indirekt värdeöverföring, hur värdeminskningen ska be-

räknas och när en sådan föreligger är rättsfrågor som i stort sett lämnas obesva-

rade. Utöver detta skadas omsättningsintresset och svårigheter kring vem som har 

talerätt gällande återbäring och bristtäckning enligt 17 kap. 6 -7  § ABL uppstår.   

Istället för att utvidga överföringsreglerna kan skadeståndsreglerna anpassas, eller 

ett kanske ännu bättre alternativ; att efterlikna den svenska med den tyska associ-

ationsrätten. I Tyskland finns en bolagsform, GmbH & Co. KG, som är ett 

kommanditbolag där ett slags aktiebolag är bolagsman. Bestämmelserna för detta 

bolag skulle kunna anpassas till svensk lag och således bringa klarhet kring denna 

speciella bolagsform. Ett drastiskt, men troligen effektivt sätt är att gå så långt 

som att inte tillåta aktiebolag att vara bolagsman i kommanditbolag. Det får anses 

att rättsläget i viss mån är behandlat, dock anser vi att det är långt ifrån färdigut-

rett och problem kring området kommer troligtvis uppstå inom snar framtid. 
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Abstract 
The judgment NJA 2014 p. 604 came from the Supreme Court in July 2014. The judg-

ment is the first of its kind to regulate the applicability of the limited liability legal value 

transfer rules when a corporation is a partner in a limited partnership. The verdict meant 

an expansion of value transfer rules, which now also include indirect transfers of value. 

Distributions from a corporation governed in chapter 17. 1 § ABL can be simply said to 

be an event, a transaction, from a limited company meaning that its wealth decreasing. 

In the current case, it is instead limited partnership in which the limited company is the 

general partner, which implements a transfer of value. This is why the transfer of value 

indirectly is made from the limited company.  

The verdict resulted in that the capital protection rules in chapter 17 ABL also are appli-

cable to indirect transfers of value, which in our opinion leads to problems. What exact-

ly constitutes an indirect transfer of value, how the depreciation shall be calculated and 

when such are present, are legal questions largely unanswered. Out of this, lack of re-

spect regarding the interest of turnover and difficulty to see who has standing to bring 

proceedings concerning Chapter 17. 6 – 7 § ABL arises. 

Instead of extending the transfer rules, rules of indemnity could be applicable, or per-

haps an even better alternative; to emulate the Swedish with German company law. In 

Germany there is a form for enterprises named GmbH & Co. KG, a limited partnership 

where a kind of limited company is a partner. The provisions of that company could be 

adapted to Swedish law and thus shed light on this particular corporate form. A drastic, 

but probably effective way is to go as far as to not allow the limited company to be a 

partner in a limited partnership. It may be considered that the legal situation is to some 

extent dealt with, however, we believe that it is far from fully regulated and further 

problems concerning the field will probably occur in the near future. 



 

 
iv 

Innehåll 
Förord ............................................................................................ i	  
1	   Inledning .................................................................................. 1	  

1.1	   Bakgrund .......................................................................................... 1	  
1.2	   Syfte ................................................................................................. 2	  
1.3	   Avgränsning ..................................................................................... 2	  
1.4	   Metod och material ........................................................................... 2	  
1.5	   Disposition ........................................................................................ 4	  
1.6	   Terminologi ...................................................................................... 4	  

2	   Aktiebolag ................................................................................ 6	  
2.1	   Definitionen av ett aktiebolag ........................................................... 6	  
2.2	   Borgenärsskyddsregler .................................................................... 6	  

2.2.1	   Aktiebolagsrättsligt kapitalsystem ........................................ 7	  

3	   Kommanditbolag ..................................................................... 9	  
3.1	   Inledning ........................................................................................... 9	  
3.2	   Handelsbolag ................................................................................... 9	  

3.2.1	   Gemensamt utöva näringsverksamhet ................................ 9	  
3.2.2	   Registrering ....................................................................... 10	  

3.3	   Definitionen av ett kommanditbolag ............................................... 10	  
3.3.1	   Kommanditdelägare och komplementär ............................ 10	  
3.3.2	   Borgenärsskydd ................................................................. 11	  
3.3.3	   Skydd för inre förhållandet ................................................. 12	  
3.3.4	   Andelsrätt i kommanditbolaget .......................................... 12	  

4	   Värdeöverföringsreglerna i ABL .......................................... 13	  
4.1	   Begreppet värdeöverföring ............................................................. 13	  
4.2	   Värdeöverföringar .......................................................................... 14	  

4.2.1	   Tillåtna värdeöverföringar .................................................. 14	  
4.2.2	   Otillåtna värdeöverföringar ................................................ 14	  

4.3	   Begreppet indirekt värdeöverföring ................................................ 15	  
4.4	   Återbäringsskyldighet ..................................................................... 15	  
4.5	   Bristtäckningsansvar ...................................................................... 16	  

5	   NJA 2014 s. 604 ..................................................................... 18	  
5.1	   Inledning ......................................................................................... 18	  
5.2	   Omständigheter NJA 2014 s. 604 .................................................. 18	  

5.2.1	   Kommanditbolagets talan .................................................. 18	  
5.3	   Högsta domstolens dom ................................................................ 19	  
5.4	   Prejudikatet .................................................................................... 20	  

6	   Analys .................................................................................... 22	  
6.1	   Inledning ......................................................................................... 22	  
6.2	   Indirekt värdeöverföring ................................................................. 22	  
6.3	   Processuell rätt enligt ABL 17:6 och 17:7 ...................................... 24	  
6.4	   Befogenhetsreglerna i förhållande till kapitalskyddsreglerna ......... 28	  
6.5	   Alternativ till utvidgning av kapitalskyddsreglerna .......................... 30	  

6.5.1	   Aktiebolag som komplementär .......................................... 30	  
6.5.2	   Skadestånd ........................................................................ 31	  



 

 
v 

6.5.3	   Jämförelse med tysk rätt ................................................... 33	  

7	   Slutsats .................................................................................. 36	  
Referenslista .............................................................................. 38	  
 



 

 
vi 

Förkortningslista 
 

AB    Aktiebolag 

ABL    Aktiebolagslag (2005:551) 

AG    Aktiengesellschaft 

AktG    Aktiengesetz 

BrB    Brottsbalk (1962:700) 

GmbH    Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

GmbHG   GmbH-gesetz 

GmbH & Co KG  Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie 
    Kommanditgesellschaft 
 
HB    Handelsbolag 

HBL    Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag 

HD    Högsta domstolen 

HGB    Handelsgesetzbuch 

KB    Kommanditbolag 

KG    Kommanditgesellschaft 

NJA    Nytt Juridiskt Arkiv 

Prop.    Proposition 

SAS    Samtliga aktieägares samtycke 

SOU    Statens offentliga utredningar 

ÅRL    Årsredovisningslag (1995:1554) 

ÄABL    Aktiebolagslag (1975:1385) 

  



 

 
1 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

År 2006 fick den äldre aktiebolagslagen (1975:1385), ÄABL, ge vika för den aktiebolagslag 

som numera gäller i Sverige. I samband med ikraftträdandet av den nya aktiebolagslagen 

(2005:551), ABL, infördes också begreppet ”värdeöverföring” i lagtexten.1 En värdeöverfö-

ring karaktäriseras av att den minskar bolagets förmögenhet. Lagstiftarens förhoppning var 

att begreppet skulle förhindra att det egna kapitalet minskas på ett otillbörligt sätt och att så-

dana transaktioner istället blir otillåtna. En värdeöverföring från ett aktiebolag kan göras så-

väl öppen som förtäckt, men även tillåten och otillåten.  

Anledningen till varför aktiebolagets kapital inte får minskas hur som helst är för att det 

finns ett intresse att skydda bolagets borgenärer. Bestämmelserna kring värdeöverföringar är 

således en del av kapitalskyddsreglerna som i sin tur är en del av borgenärsskyddsreglerna.  

I jämförelse med aktiebolagslagen har lagen om handelsbolag och enkla bolag (1980:1102), 

HBL, inga bestämmelser om kapitalskydd. För att skydda borgenärerna i dessa fall används 

istället 2 kap. 3 § HBL. Paragrafen stadgar att verksamhetsfrämmande åtgärder endast får 

vidtas med samtliga bolagsmäns samtycke.  

Varför innehåller inte de olika lagarna liknande bestämmelser om kapitalskydd? En anledning 

kan tänkas vara att bolagsformerna skiljer sig mycket åt gällande bolagsmännens ansvar. I 1 

kap. 3 § ABL stadgas att aktieägarna inte har något personligt ansvar för bolagets förpliktel-

ser. Aktiebolaget är således en kapitalassociation. Att ett bolag är en kapitalassociation bety-

der att bolagets ägare har ett begränsat ansvar gällande bolagets förpliktelser.2 Till skillnad 

från aktiebolag gäller istället 2 kap. 1 § HBL för bolagsmännen i ett handelsbolag. De har 

personligt ansvar och svarar därmed för bolagets förpliktelser. Ett handelsbolag är därmed 

istället en personassociation. En personassociation innebär att ägarna för bolaget själva har 

ansvar för bolagets förpliktelser.3 De starkare kapitalskyddsreglerna agerar således ett kom-

plement till det mildare ansvar som åvilar aktieägarna medan det strängare ansvar som åvilar 

ägarna av ett handelsbolag tenderar att inte behöva kompletteras med liknande kapital-

skyddsregler.  

                                                
1 Prop. 2004/05:85 s. 370. 
2 Posselius Elisabeth, Göran Grosskopf, Ulf Gometz, Lennart Huldén, ”Skyddet för aktiebolagets egna kapital”, 4 
uppl, Ernst & Youngs skriftserie 43/00, Ernst & Young, Stockholm, 2000 s. 11. 
3 Ibid s.11. 
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Vilka regler gäller då om ett aktiebolag är delägare i ett handelsbolag? Ponera att ett aktiebo-

lag är komplementär i ett kommanditbolag. Ett kommanditbolag är en form av ett handels-

bolag där kommanditdelägaren enbart svarar till viss del av bolagets förpliktelser medan 

komplementären har fullt ansvar enligt 1 kap. 2 § HBL. Fenomenet kring värdeöverföringar 

där både aktiebolag och kommanditbolag är inblandade är inte oproblematiskt.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka ABL:s utvidgade värdeöverföringsregler då ett ak-

tiebolag är komplementär i ett kommanditbolag. 

Följande frågeställningar kommer att behandlas för att uppnå syftet: 

• Är ABL:s värdeöverföringsregler tillämpliga på ett aktiebolag som innehar positionen 

som komplementär i ett kommanditbolag? 

• Vilka konsekvenser och problem är relaterade till området? 

• Vilka alternativa lösningar finns? 

1.3 Avgränsning 

I första hand görs en avgränsning till att enbart behandla bolagsformerna aktiebolag och 

kommanditbolag. Då kommanditbolag är ett slags handelsbolag kommer dock generella reg-

ler för handelsbolag att nämnas. Detta resulterar i att andra bolagsformer lämnas utanför 

denna uppsats. Kapitalskyddsregler som inte kommer behandlas är bland annat inlösen av 

minoritetsaktier4 samt likvidation och konkurs5. Vidare avgränsar vi oss från att behandla in-

ternationell rätt såväl som EU-rätt. Istället berörs enbart svensk rätt.  Dock tas i analysen 

tysk rätt i beaktning under ett specifikt avsnitt. 

1.4 Metod och material 

För att uppnå syftet med uppsatsen och för att fastställa gällande rätt används traditionell 

rättsdogmatisk metod. Rättsdogmatik innebär att man utgår från de rättskällor som finns och 

därefter fastställer hur rättsreglerna ser ut de lege lata såväl som de lege ferenda, alltså vilka rätts-

regler som lagstiftaren bör skapa.6 Vid tillämpning av den rättsdogmatiska metoden används 

                                                
4 ABL 22 kap.   
5 ABL 25 kap. 
6 Bert Lehrberg, Praktisk juridisk metod, 4e uppl. Iustus förlag, Uppsala 2001, s. 38.  
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den svenska rättskällehierarkin, vilket innebär att lag, förarbeten, praxis samt doktrin används 

i den ordning de här nämns.  

Högst upp i rättskällehierarkin placeras lag. Ibland nämns ord som föreskrifter eller författ-

ning, vilket omfattar såväl lag som andra bindande regler.7 Därefter har förarbeten näst högst 

rättskällevärde. Detta är dokument som uppkommer i samband med att en lag stiftas. De 

kan således innehålla information om varför lagen stiftades, hur lagen är tänkt att fungera 

samt den bakomliggande tanken på om varför Sverige är i behov av lagen.8 På tredje plats i 

rättskällehierarkin placeras praxis. Det är tidigare domar från domstolarna. Dessa domar – 

prejudikat – kan sedan ligga till grund för hur domstolen ska döma i ett annat, liknande fall. 
9Därefter används doktrin som rättskälla. Doktrin är litteratur skriven av kunniga och er-

kända namn inom juridiken. 

Som nämnt ovan används rättskällorna i den ordning som följer av hierarkin. Vi utgår från 

lagtexten. För att förstå lagtexten och kunna sätta den i perspektiv använder vi förarbeten, 

främst i form av propositioner. Praxis kommer också utgöra en del av materialet. I juli 2014 

kom ett prejudikat från HD10 som har stor betydelse för arbetet med denna uppsats. Därtill 

används doktrin eftersom det är den mest pedagogiska rättskällan. Vi försöker se på såväl 

tidskrifter som litteratur, och från flertalet olika skribenter.  

Gällande kapitalskyddsreglerna för aktiebolag utreds om dessa även skulle kunna tillämpas på 

kommanditbolag. En lag kan tolkas analogt, man gör alltså ett analogislut. Det innebär att 

bestämmelserna i en lag även kan tillämpas på en annan lag. För att det ska vara möjligt att 

göra ett analogislut behöver tre rekvisit vara uppfyllda; "regelns språkliga innebörd är klar, 

det är likaså klart att ingen annan regel är tillämplig, men det står även klart att de omstän-

digheter som föreligger i det konkreta fallet inte utan våldförande på språket kan passas in 

under regeln"11. Tolkning i form av analogi blir aktuellt i denna uppsats eftersom den utreder 

huruvida reglerna i aktiebolagslagen även kan tillämpas på kommanditbolag. 

                                                
7 Lehrberg s. 73. 
8 Lehrberg s. 86. 
9Lehrberg s. 97. 
10 NJA 2014 s. 604.  
11 Strömholm, Stig, ”Rätt, rättskällor och rättstillämpning – En lärobok i allmän rättslära”, 5e uppl., Norstedts juridik 
AB, Stockholm 1996, s. 437.  
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1.5 Disposition 

Kapitel 2 Det andra kapitlet redogör kortfattat för bolagsformen aktiebolag. I detta ka-

pitel behandlas de borgenärsskyddsregler och kapitalskyddsregler som vi av-

gränsat oss till för just denna bolagsform.  

Kapitel 3 Tredje kapitlet behandlar kommanditbolaget som bolagsform. Här behandlas 

även handelsbolag, eftersom kommanditbolag är en variant på handelsbolag. 

Såväl bolagsmännens ansvar som vilka regler som agerar borgenärsskydd be-

handlas i detta kapitel. 

Kapitel 4  När läsaren når det fjärde kapitlet är tanken att någorlunda förståelse för om-

rådet innehas. Därför behandlas i detta kapitel värdeöverföringsreglerna i 

sjuttonde kapitlet ABL.  

Kapitel 5 I juli 2014 kom en dom från Högsta domstolen.12 Detta rättsfall är det första i 

sitt slag gällande värdeöverföring från ett aktiebolag då aktiebolaget är kom-

plementär i ett kommanditbolag. Då detta fall har väsentlig betydelse för 

denna uppsats behandlas fallet ensamt i det femte kapitlet och utgör kärnan i 

uppsatsen.   

Kapitel 6 I sjätte kapitlet analyseras delar av den faktatext som getts. Här behandlas 

områden som indirekta värdeöverföringar, vem som har talerätt i enlighet 

med vissa lagrum samt vilka alternativ som finns till utvidgningen av värdeö-

verföringsreglerna. Analysen syftar till att sätta fakta i relation till våra funde-

ringar och åsikter som samlats ihop under skrivandets gång.  

Kapitel 7 Sjunde kapitlet är en slutsats som tydligt binder ihop vad vi kommit fram till 

under arbetet med uppsatsen.    

1.6 Terminologi  

Ett ord som nämns flertalet gånger i denna uppsats är ”värdeöverföring”. I såväl lagtext som 

doktrin används ord som ”utdelning” och ”utbetalning” när man talar om värdeöverföringar. 

Utbetalning användes främst i ÄABL:s tolfte kapitel, det vill säga innan värdeöverföringsbe-

greppet infördes i ABL:s sjuttonde kapitel. Även ”kapitalanvändning” är en variant som kan 

förekomma. Vi använder oss dock enbart av ordet ”värdeöverföring” i texten. 
                                                
12 NJA 2014 s. 604, avgörande 2014-07-09, mål T-2640-12, Högsta domstolen. 
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I linje med ABL används i denna uppsats ”värdeöverföring” i de fall då en transaktion som 

minskat bolagets förmögenhet har gjorts. Utdelning syftar här istället på vinstutdelning me-

dan utbetalning är den överföring som ett bolag gör till exempelvis sina ägare.13   

Termen publikt aktiebolag ska inte förväxlas med termer som ”börsbolag” och ”aktiemark-

nadsbolag” eller andra ord för bolag vars aktier kan handlas med på aktiemarknaden. Vad 

som kännetecknar ett publikt aktiebolag är att det har rätt att söka efter kapital genom an-

nonsering till allmänheten samt att startkapitalet är högre än för privata aktiebolag.14 

                                                
13 Andersson, Jan, ”Kapitalskyddet i aktiebolag – En lärobok”, 6e uppl, Jure AB, Stockholm 2010, s. 73. 
14 Skog, Rolf, ”Rodhes Aktiebolagsrätt”, 24e uppl., Norstedts juridik AB, Visby 2014, s. 25. 
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2 Aktiebolag 

2.1 Definitionen av ett aktiebolag 

Aktiebolag är en kapitalassociation.15  Att ett bolag utgör en kapitalassociation innebär att 

ägarna inte har något personligt ansvar för bolagets förpliktelser, utan svarar endast för den 

insats de själva satt in.16 Det aktiekapital som ägarna till en början tillskjuter bolaget utgör 

grunden för bolagets verksamhet enligt 1 kap. 4 § ABL och benämns som aktiekapital. Utö-

ver detta kapital finns inget tvång för ägarna att tillskjuta ytterligare kapital, hur illa bolagets 

finanser än kan komma att bli.17 Aktiekapitalet fungerar därefter som en säkerhet för bola-

gets borgenärer eftersom detta kapital är den förmögenhet de kan förlita sig på.18 Av denna 

anledning är det viktigt att aktiekapitalet inte kan minskas, utan förblir bolagets förmögenhet. 

För att förhindra minskning av aktiekapitalet finns så kallade kapitalskyddsregler tillika bor-

genärsskyddsregler, vilka berörs nedan.  

Kapitalanskaffningen skiljer sig åt mellan privata och publika aktiebolag. Enligt 1 kap. 7 § 

ABL kan inte privata aktiebolag genom annonsering rikta sig till allmänheten för att skaffa 

kapital. Det kan däremot publika aktiebolag göra. Ytterligare en skillnad är att startkapitalet 

för ett privat aktiebolag ska uppgå till minst 50 000 kronor19 medan det för publika bolag ska 

uppgå till minst 500 000 kronor20. Tillskjutandet av aktiekapitalet är en del av bildningen av 

ett aktiebolag.  

2.2 Borgenärsskyddsregler 

I denna uppsats fokuseras främst på värdeöverföringsreglerna i ABL 17 kapitlet, därför har 

dessa bestämmelser fått ett eget avsnitt.21 Dock finns ytterligare skyddsregler som är nöd-

vändiga att ta upp för att uppnå syftet med arbetet. 

Ett aktiebolags borgenärer utgörs främst av dess kreditgivare. Avsaknaden av personligt an-

svar för ägarna medför en ökad risk att borgenärerna, kreditgivarna, inte får tillbaka det kapi-

                                                
15 Bergström, Clas, Samuelsson, Per, ”Aktiebolagets grundproblem”, 4e uppl., Norstedts juridik AB, Visby 2012, s. 
49. 
16 ABL 1 kap. 3 §.  
17 Skog, s. 23.  
18 Skog, s. 23. 
19 ABL 1 kap.5 §. 
20 ABL 1 kap. 14 §.  
21 Se avsnitt 4.  
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tal de lånat ut.22 För att skapa trygghet för borgenärerna har lagstiftaren satt upp flertalet 

borgenärsskyddsregler i lag. Dessa regler syftar till att förhindra ägarna att disponera över bo-

lagets förmögenhet till fullo.23 Dessutom kan ses att viljan från investerare att investera i ett 

företag har samband med borgenärsskyddsreglerna.24 Fokus ligger således även här på att 

skapa trygghet för borgenärerna men också på att det finns ett samhällsekonomiskt behov av 

aktiebolagsrättsliga borgenärsskyddsregler.25 

Årsredovisningslagen (1995:1554) ÅRL, utgör generellt sett en stor del av skyddet för borge-

närerna. Det är i denna lag som ramarna sätts för hur redovisningen av tillgångar, skulder 

och värdeöverföringar ska ske.26 

2.2.1 Aktiebolagsrättsligt kapitalsystem 

Det finns ett aktiebolagsrättsligt kapitalsystem i svensk rätt. Detta kapitalsystem går i flertalet 

fall hand i hand med borgenärsskyddsreglerna. Kapitalsystemet omfattar aktiekapitalet, kapi-

taluppbyggnads- och kapitalskyddsregler.27 Gällande startkapitalet för aktiebolag finns som 

ovan nämnt krav på en minsta insats. Att detta startkapital ligger till grund för bolaget utgör 

ur en synvinkel ett skydd för borgenärerna eftersom de kan förlita sig på att bolaget innehar 

finanser. Dock har startkapitalet inget samband med de risker som bolagets ägare kan utsätta 

bolaget för28, och därför kan borgenärsintresset ändå komma till skada. Således innebär reg-

lerna om storleken på startkapitalet inget maximalt skydd för borgenärerna i realiteten, fastän 

det teoretiskt sett ska verka så.29 

Till kapitaluppbyggnadsreglerna hör bestämmelserna om aktieägartillskott, nyemission och 

fondemission. De olika sätt som ökning av aktiekapitalet kan ske på stadgas i 11 kap. 1 § 

ABL.  Vid händelse av sådana företeelser ökar bolagets kapital, vilket i sin tur utgör ett star-

kare borgenärsskydd. Aktieägartillskott innebär översiktligt sett ett kapitaltillskott som utan 

motprestation lämnas från aktieägare till aktiebolaget för att stärka dess ställning.30 Nyemiss-

ion regleras i 13 kapitlet ABL. Nyemission innebär kortfattat att bolaget ger ut nya aktier mot 

ersättning, och får därmed ett ekonomiskt tillskott. Gällande fondemission tillförs dock inga 

                                                
22 Bergström & Samuelsson, s. 21.  
23 Bergström & Samuelsson, s. 21. 
24 Bergström & Samuelsson, s. 195. 
25 Bergström & Samuelsson, s. 195. 
26 Bergström & Samuelsson, s. 21.  
27 Andersson s. 58. 
28 Andersson s. 58. 
29 Andersson s. 58. 
30 Skog s. 77. 
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nya ekonomiska medel till bolaget, istället flyttas kapital som redan finns i bolaget till aktie-

kapitalet.31 Innebörden av en fondemission finns i 12 kap. 1 § ABL och hur beslutet om en 

sådan tas finns i 12 kap. 3-7 §§ ABL.  

Reglerna om kapitalskydd innebär att aktiekapitalet enbart får behandlas inom vissa givna 

ramar. Ett aktiebolags egna kapital kan delas upp i fritt eget kapital och bundet eget kapital. 

Enligt 5 kap. 14 § ÅRL inkluderar bundet eget kapital följande; aktiekapital, reservfond, upp-

skrivningsfond, kapitalandelsfond.32 Till fritt eget kapital hör således det som återstår av det 

egna kapitalet när avsättningar till fonder och dylikt gjorts. Återstoden kan i princip dispone-

ras fritt.33 Om bolaget innehar fritt eget kapital fungerar detta som ett ”kvitto” på att bolagets 

tillgångar har ett värde som överstiger dess skulder och bundna egna kapital.34 

En kapitalskyddsregel som borgenärerna kan förlita sig på är 25 kap. 13 § ABL. Denna regel 

stadgar att bolaget är tvunget att låta upprätta och låta en revisor granska en kontrollbalans-

räkning om det finns skäl att tro att bolagets egna kapital understiger hälften av det registre-

rade aktiekapitalet. Följer bolagets styrelsemedlemmar inte den regeln kan de enligt 25 kap. 

18 § ABL bli solidariskt ansvariga för bolagets förpliktelser.35 Vidare finns det flertalet straff-

rättsliga regler som kan tillämpas om kapitalet äventyrats till nackdel för borgenärerna, ex-

empelvis brottsbalken (1962:700), BrB, 11 kap. 3 och 5 §§. 

                                                
31 Bergström & Samuelsson, s. 204. 
32 ÅRL 5 kap. 14 §. 
33 Bergström & Samuelsson, s. 202. 
34 Bergström & Samuelsson, s. 202-203. 
35 Bergström & Samuelsson, s. 195.  
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3 Kommanditbolag 

3.1 Inledning 
För att kunna uppnå syftet med detta arbete och skapa förståelse hos läsaren, är det relevant 

att redogöra för uppbyggnad och struktur av kommanditbolag. Eftersom kommanditbolag är 

en form av handelsbolag gäller som huvudregel samma regleringar om inget annat anges.36 

Båda bolagsformer regleras i HBL där 1 och 2 kap. utgör gemensamma bestämmelser medan 

3 kap. exklusivt reglerar kommanditbolag.  

3.2 Handelsbolag 

Ett handelsbolag föreligger när två eller flera personer har avtalat om att gemensamt utöva 

näringsverksamhet i ett bolag som sedermera registrerats i handelsregistret.37 Handelsbolaget 

utgör en personassociation och juridisk person vilket innebär att bolaget kan förvärva rättig-

heter och åta sig skyldigheter.38 En väsentlig skillnad mellan ett handelsbolag och t.ex. ett ak-

tiebolag är att bolagsmännen i det förstnämnda är solidariskt ansvariga för bolagets förplik-

telser gentemot dess borgenärer.39  

3.2.1 Gemensamt utöva näringsverksamhet 

Vid bildandet av ett handelsbolag ska bolagsmännen ingå avtal om att gemensamt utöva nä-

ringsverksamhet och det innebär kort att flera personer samverkar vid utförande av närings-

verksamhet. Rekvisitet infördes i samband med 1980 års HBL för att dra en gränslinje mel-

lan enkla bolag och handelsbolag.40 Vad som utgör näringsverksamhet är numera relativt 

oproblematiskt, om två eller flera personer samverkar genom olika affärshändelser torde det 

föreligga näringsverksamhet.41 Lagstiftaren har valt att definiera begreppet som ”en yrkes-

mässigt driven verksamhet av ekonomisk natur” vilket även överensstämmer med dess inne-

börd inom den civilrättsliga lagstiftningen.42 

                                                
36 1 kap. 2 § HBL. 
37 1 kap. 1 § HBL. 
38 1 kap. 4 § HBL.  
39 2 kap. 20 § HBL. 
40 Nial, Håkan, Hemström, Carl, ”Om handelsbolag och enkla bolag”, 4 uppl., Norstedts Juridik AB, Solna 2008, s. 
72-73. 
41 Sandström, Torsten, ”Handelsbolag och enkla bolag”, 6 uppl., Norstedts Juridik AB, Visby 2010, s. 30. 
42 Prop. 1979/80:141 s. 109.  
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3.2.2 Registrering 

Det som är grundläggande och avgörande för att ett handelsbolag ska anses kommit till 

stånd är kravet på registrering i handelsregistret. Handelsbolaget uppstår i och med Bolags-

verkets beslut att föra in det i handelsregistret. Det räcker således inte med att bolagsmännen 

avtalat om att gemensamt utöva näringsverksamhet. Registreringen får genom sin vitala 

funktion en konstitutiv verkan.43 

3.3 Definitionen av ett kommanditbolag 

Enligt 1 kap. 4 § HBL definieras ett kommanditbolag enligt följande: ”Ett kommanditbolag är 

ett handelsbolag i vilket en eller flera bolagsmän har förbehållit sig att inte svara för bolagets förbindelser med 

mera än han har satt in eller åtagit sig att sätta in i bolaget.” Lagen erkänner kommanditbolaget som 

en egen företagsform, även om det i grund och botten är en form av handelsbolag. Den fun-

damentala skillnaden mellan ett handelsbolag och kommanditbolag ligger vidare i fördelning-

en av bolagsmännens ansvar. Istället för att samtliga bolagsmän intar samma rättsliga posit-

ion gentemot bolaget består kommanditbolaget av kommanditdelägare och komplementär.44 

Generellt sett har bolagsformerna gemensam lagstiftning men i och med diskrepansen gäl-

lande ansvar krävs viss särreglering.45 

3.3.1 Kommanditdelägare och komplementär  

I 1 kap. 2 § HBL redogörs för de två typer av delägare som finns i ett kommanditbolag. 

Dessa är kommanditdelägare och komplementär.46 Krav finns på att det åtminstone ska fin-

nas minst en komplementär i bolaget.47 Skillnaden mellan de olika formerna av delägarskap 

ligger i ansvaret för bolagets förpliktelser.48 Kommanditdelägaren är den av bolagsmännen 

som har begränsat ansvar medan komplementären åläggs obegränsat ansvar för bolagets 

skulder och förpliktelser.49 Därmed likställs en komplementär med en ordinär bolagsman i 

handelsbolag. Gällande kommanditdelägarens ansvar kan sägas att denna ansvarsbegränsning 

gäller såväl internt som externt.50 Det interna ansvaret syftar på att kommanditdelägaren inte 

                                                
43 Sandström T, Handelsbolag och enkla bolag, s. 32. 
44 1 kap. 2 § 2 men. HBL. 
45 3 kap. 1 § HBL. 
46 1 kap. 2 § HBL. 
47 Johansson, Svante, ”Svensk associationsrätt i huvuddrag”, 10e uppl., Norstedts Juridik AB, Visby 2011, s. 44.  
48 Lagen om handelsbolag och enkla bolag – En kommentar, s. 790.  
49 Lagen om handelsbolag och enkla bolag – En kommentar, s. 790. 
50 Lagen om handelsbolag och enkla bolag – En kommentar, s. 793. 
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har någon skyldighet att tillföra likvida medel för att täcka slutliga förluster.51 Detta innebär 

vidare att så länge kommanditdelägaren fullgjort det som enligt avtal ålagts denne att till-

skjuta så kvarstår ingen plikt att tillskjuta ytterligare kapital vid uppvisande av ett negativt re-

sultat. Det negativa resultatet ska istället täckas av övriga bolagsmän i enlighet med de be-

stämmelser som finns om förlustfördelning.52   Det externa ansvaret gäller ansvaret för skul-

derna i bolaget, vilket också är begränsat för kommanditdelägaren.53. Ur handelsbolagsrättslig 

synvinkel innebär det externa ansvaret att bolagsmännen är solidariskt ansvariga för förplik-

telserna som finns i bolaget. För en kommanditdelägare gäller istället att denne inte har något 

ansvar utöver att tillskjuta det ansvarsbelopp54 som denne åtagit sig att göra. Detta ansvars-

belopp utgör därefter ett tak på hur mycket hen ansvarar för.55  Vidare har en kommanditde-

lägare ingen rätt att utöva förvaltning56 i bolaget och hen har inte heller rätt till likadelning av 

resultatet57 utan detta bestäms istället genom avtal och skälighet.58 En kommanditdelägare 

har heller inte rätt att företräda bolaget.59 Dock är en kommanditdelägare att likställa med en 

komplementär gällande andelsöverlåtelse och antagande av ny bolagsman60 samt i fråga om 

lojalitetsplikt.61  

3.3.2 Borgenärsskydd 

I jämförelse med ABL präglas inte HBL av strukturerade borgenärsskyddsregler. Detta 

grundar sig i att det ställs krav på visst kapital vid uppstartande av aktiebolag och regler krävs 

vidare för att skydda inblandade borgenärer. Ett handelsbolag kräver inte något kapital och 

är således inte i behov av samma reglering.62 HBL:s huvudsakliga borgenärsskydd uttrycks 

istället genom att bolagsmännen är solidariskt ansvariga för bolagets förpliktelser.63 Samma 

ansvar gäller för en komplementär då denne likställs med en bolagsman i ett handelsbolag.64 

Detta innebär att om en borgenär vill få betalt för en skuld kan denne vända sig direkt till 

bolagsmännen. Då ett handelsbolag utgör ett särskilt rättssubjekt innebär det att endast bo-

                                                
51 Lagen om handelsbolag och enkla bolag – En kommentar, s. 793. 
52 Lagen om handelsbolag och enkla bolag – En kommentar, s. 794. 
53 Lagen om handelsbolag och enkla bolag – En kommentar, s. 793. 
54 3 kap. 8 § HBL.  
55 Lagen om handelsbolag och enkla bolag – En kommentar, s. 795. 
56 3 kap. 4 § HBL. 
57 2 kap. 8 § och 3 kap. 5 § HBL.  
58 Lagen om handelsbolag och enkla bolag – En kommentar, s. 797. 
59 3 kap. 7 § HBL. 
60 2 kap. 2 § HBL.  
61 Lagen om handelsbolag och enkla bolag – En kommentar, s. 798. 
62 Sandström T, Handelsbolag och enkla bolag, s. 67. 
63 2 kap. 20 § 1 st. HBL. 
64 Jfr 3 kap. 1 § och 1 kap. 2 § HBL. 
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lagsborgenärer kan göra gällande sina fodringar hos bolaget, inte bolagsmännens enskilda 

borgenärer.65 

3.3.3 Skydd för inre förhållandet 

 2 kap. 3 § 2 st. HBL stadgar att åtgärder som är främmande för bolagets ändamål endast får 

vidtas med samtliga bolagsmäns samtycke. Även om en kommanditdelägare är utesluten från 

förvaltning erfordras samtycke även från denne.66  Bolagets ändamål brukar bestå av syfte 

och föremål, förstnämnda består av vad bolagsmännen vill uppnå med företaget vilket oftast 

är vinst. Föremål består av vilket verksamhetsområde bolaget ska syssla med, t ex sälja gräs-

klippare. Ändamålet är reglerat i avtalet mellan bolagsmännen. Som framförts ovan kräver 

åtgärder som är främmande för bolagets ändamål samtliga bolagsmäns samtycke och skulle 

en sådan åtgärd göras utan samtycke blir reglerna om befogenhetsöverskridande i 2 kap. 18 § 

HBL tillämpliga.67 Regeln innebär att om en bolagsman överskrider sin befogenhet, vad 

denne får göra enligt avtalet, är rättshandlingen inte gällande för bolaget om den mot vilken 

rättshandlingen företogs, insåg eller borde insett att bolagsmannen överskred sin befogen-

het.68 Dessa lagrum har som syfte att skydda de inre förhållandena, d v s bolagsmännen.    

3.3.4 Andelsrätt i kommanditbolaget 

En bolagsmans ägarposition i ett kommanditbolag innebär rätt till vissa ekonomiska anspråk, 

t.ex. ränta och vinst. Ordet bolagsandel utgör ett samlingsnamn för dess ekonomiska rättig-

heter som tillfaller en bolagsman, och uttrycket kan ses i 2 kap. 21 § HBL.69 Bolagsmännen 

innehar således en andelsrätt i bolaget, så länge det består, istället för att direkt äga egendo-

men.70 Både fysiska och juridiska personer kan inneha andelsrätt i ett handelsbolag, dock har 

vissa befogade begränsningar satts. När det gäller vem som får vara komplementär har det 

genom rättspraxis godkänts att aktiebolag är det71, dock tillåts inte stiftelser och ideella före-

ningar att vara komplementär.72 

 

 

                                                
65 Lagen om handelsbolag och enkla bolag – En kommentar, s. 461. 
66 Lagen om handelsbolag och enkla bolag – En kommentar, s. 233. 
67 Lagen om handelsbolag och enkla bolag – En kommentar, s. 232-233. 
68 2 kap. 18 § HBL. 
69 Nial & Hemström, s. 96. 
70 Johansson, s. 72.  
71 RÅ 1932 s. 111. 
72 3 kap. 2 § HBL. 
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4  Värdeöverföringsreglerna i ABL 

4.1 Begreppet värdeöverföring 

I 17 kap. 1 § ABL beskrivs vad som utgör en värdeöverföring. Som ovan nämnt infördes 

detta begrepp i samband med ikraftträdandet av den nya aktiebolagslagen. Begreppet sak-

nade motsvarighet i ÄABL även om vissa likheter reglerades i dess tolfte kapitel.73 En värde-

överföring innebär en förflyttning av förmögenhet från bolaget till exempelvis dess aktieä-

gare eller liknande. Därtill karaktäriseras värdeöverföringen av att ingen eller ej fullvärdig er-

sättning ges.74 En värdeöverföring är enligt 17 kap. 1 § ABL; 

“Med värdeöverföring avses i denna lag 

  1. vinstutdelning, 

  2. förvärv av egna aktier, dock inte förvärv enligt 19 kap. 5 §, 

  3. minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna, och 

  4. annan affärshändelse som medför att bolagets förmögenhet minskar och inte har rent affärsmässig 

karaktär för bolaget.  

 

Om överföring av tillgångar i samband med fusion eller delning av aktiebolag och om utskiftning vid 

likvidation finns särskilda bestämmelser i 23–25 kap.” 

I enlighet med denna paragraf kan, och ibland ska, alla de transaktioner som ett aktiebolag är 

involverade i laglighetsprövas. Med hjälp av paragrafen kan man se om en transaktion omfat-

tas av bestämmelserna alternativt om den inte gör det, och vad eventuella följder i så fall 

skulle bli.75 Steget efter man bestämt om en transaktion utgör en värdeöverföring är att se 

om den är en laglig eller olaglig sådan. Är den olaglig så kan påföljderna i sjuttonde kapitlet 

bli aktuella.76 Gällande värdeöverföringar bör en bedömning utifrån tre frågor göras; vad är 

en värdeöverföring, hur skiljer man mellan lagliga och olagliga värdeöverföringar samt vilka 

är rättsverkningarna av olagliga värdeöverföringar.77  

                                                
73 Prop. 2004/05:85 s. 747.  
74 Löfgren, Kent, Fagerberg, Kerstin, Lagerstedt Anders, Österman Persson, Roger, Svensson, Bo, ”Personligt 
ansvar – vid likvidationsplikt, värdeöverföringar, företrädaransvar samt skattefrågor vid obestånd”, 5 uppl., Norstedts Juridik 
AB, Stockholm 2012, s. 71.  
75 Bergström & Samuelsson, s. 207. 
76 Bergström & Samuelsson, s. 207. 
77 Bergström & Samuelsson, s. 207  
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4.2 Värdeöverföringar 

4.2.1 Tillåtna värdeöverföringar 

17 kap. 1 § ABL gav definitionen av värdeöverföring och vidare ger 17 kap. 2 § ABL ramar-

na för hur en värdeöverföring får ske. Tillåtna former av värdeöverföringar är alltså enligt 17 

kap. 2 § ABL; 

“Värdeöverföringar från bolaget får ske endast enligt bestämmelserna i denna lag om 

  1. vinstutdelning, 

  2. förvärv av egna aktier, 

  3. minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna, och 

 4. gåva som avses i 5 §.” 

Gällande första punkten, vinstutdelningen, så kan en sådan göras både öppen och förtäckt.78 

En öppen vinstutdelning görs efter att årsstämman beslutat om dess belopp och att den ska 

ske. En förtäckt utdelning görs istället utan att något beslut har tagits av bolagsstämman 

samt utan att den benämns på ett sätt som likställer den med en utdelning.79 Förtäckt utdel-

ning kan vara tillåten så länge den inte strider mot beloppsspärren eller försiktighetsregeln i 

17 kap. 3 § ABL och så länge likabehandlingsprincipen gällande aktieägarna beaktas.80 Mer 

om dessa skyddsbestämmelser nedan.  

4.2.2 Otillåtna värdeöverföringar 

Inledningsvis kan sägas att 17 kap. 2 § ABL utöver att sätta ramarna för hur en värdeöverfö-

ring får gå till, också kan benämnas som ”värdeöverföringsförbudet”.81 Som paragrafen stad-

gar innebär värdeöverföringsförbudet att värdeöverföringar som står i strid med bestämmel-

serna i ABL är förbjudna. Dock ska denna paragraf användas tillsammans med kapitel 17-20 

ABL eftersom dessa behandlar varje område separat.82 Att reglerna om otillåtna värdeöverfö-

ringar finns ligger som nämnt i att skydda både bolagets aktieägare och borgenärer. En di-

stinktion görs dock mellan dessa två skydd – borgenärsskyddet kan aldrig åsidosättas medan 

aktieägarskyddet kan åsidosättas genom principen som samtliga aktieägares samtycke, även 

                                                
78 Löfgren, Fagerberg, Lagerstedt, Österman Persson & Svensson, s. 73.  
79 Löfgren, Fagerberg, Lagerstedt, Österman Persson & Svensson, s. 73.  
80 Löfgren, Fagerberg, Lagerstedt, Österman Persson & Svensson, s. 73. 
81 Andersson s. 68. 
82 Andersson s. 68. 
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kallad SAS-principen.83 En otillåten värdeöverföring är alltså en värdeöverföring i 17 kap. 1 § 

ABL som strider mot 17 kap. 3 § ABL gällande beloppet.84 En otillåten värdeöverföring kan 

också vara en transaktion enligt 17 kap. 1 § ABL som tagits genom ett felaktigt beslut i strid 

med 17 kap. 2 § ABL eller 18 kap. ABL.85 Båda dessa alternativ kan resultera i att värdeöver-

föringarna är otillåtna och resulterar i en påföljd i 17 kap. 6-7 §§ ABL. Mer om de olika på-

följderna nedan. 

4.3 Begreppet indirekt värdeöverföring  
Det har ovan redogjorts för vad en värdeöverföring innebär och när en sådan föreligger. Be-

skrivningen gäller s.k. direkta värdeöverföringar, d v s de som anges i 17 kap. 1 § ABL. Tittar 

man på äldre förarbeten gällande begreppet värdeöverföring så menas det en icke affärs-

mässigt betingad transaktion som medför att bolagets förmögenhet minskar direkt, men även 

indirekt.86 Således är tanken att en värdeöverföring kan vara direkt eller indirekt. Indirekta 

värdeöverföringar är dock relaterade med en viss problematik då begreppet inte har någon 

klar innebörd vilket resulterar i att det är svårt att se om en sådan föreligger och hur den ska 

beräknas. Denna problematik behandlas ingående nedan.87 I doktrin har begreppet förklarats 

genom att ett bolags förmögenhet nödvändigtvis inte behöver minska till följd av en rätts-

handling, men därtill ej heller ökar vilket den normalt sett skulle ha gjort. Enkelt sagt är skill-

naden mellan en direkt och indirekt värdeöverföring att den förstnämnda är synbar och en-

kel att fastställa som en transaktion som påverkar bolagets förmögenhet negativt.88  

4.4 Återbäringsskyldighet 

Om en värdeöverföring skett i strid med lag är återbäringsskyldigheten i 17 kap. 6 § ABL den 

primära rättsföljden.89 Dock blir återbäringsskyldigheten endast aktuell om mottagaren varit i 

ond tro.90 Det innebär att mottagaren omfattas av ett godtrosskydd som innebär att hen inte 

blir återbäringsskyldig om hen varken insåg eller borde ha insett att det rörde sig om en vär-

deöverföring.91 Vad som däremot inte spelar någon roll är om mottagaren insåg att det rörde 

sig om en otillåten värdeöverföring. Vikten läggs alltså enbart på om det var en värdeöverfö-

                                                
83 Andersson s. 69. 
84 Sandström, Torsten, ”Svensk aktiebolagsrätt”, 5 uppl., Norstedts Juridik AB, Indien 2015, s. 316. 
85 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 316. 
86 SOU 1997:168 s. 66. 
87 Se avsnitt 6.2. 
88 Andersson s. 95. 
89 Bergström & Samuelsson, s. 213. 
90 Bergström & Samuelsson, s. 213.  
91 Lagkommentar till 17:6, s. 17:25 i Aktiebolagslagen – En kommentar. 
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ring eller inte.92 Resultatet av godtrosskyddet är att mottagaren inte åläggs någon återbärings-

skyldighet, utan de som är bristtäckningsansvariga (se nedan) bär istället ansvaret mot bola-

get.93 Vidare gäller återbäringsskyldigheten både om värdeöverföringen skett till såväl aktieä-

gare som utomstående.94 Det belopp som ska betalas tillbaka varierar beroende på värdeö-

verföringens storlek samt vilken regel som har brutits.95 

Gällande paragrafen 17 kap. 6 § ABL görs en uppdelning mellan första och andra meningen. 

Första meningen stadgar att mottagaren ska återbära det hen uppburit om värdeöverföringen 

har stridit mot 17 kap. 1 § 1 eller 3 punkten vilka är (1) vinstutdelning och (3) minskning av 

aktiekapitalet eller reservfonden. Därtill får värdeöverföringen inte heller ha stridit mot 17 

kap. 5 § ABL som berör gåva till allmännyttigt ändamål eller 18 kapitlet (vinstutdelning) samt 

20 kapitlet (minskning av aktiekapitalet eller reservfonden). Paragrafens andra mening tar 

upp mottagarens återbäringsskyldighet om 17 kap. 1 § 4 punkten om affärshändelser som 

inte är av affärsmässig karaktär. Detta visar alltså på att distinktioner för återbäringsskyldig-

heten görs beroende av vilken händelse som förelegat värdeöverföringen. Det som är ge-

mensamt för första och andra meningen är att återbäringsskyldighet är rättsföljden för en 

olaglig värdeöverföring. Det som kan skilja dem åt är vad som ska återbäras. Vad som ska 

återbäras bestäms utifrån storleken på värdeöverföringen och vilken av de berörda reglerna 

som överträtts.  

I båda meningarna nämns god tro. Enligt första meningen blir mottagaren återbäringsskyldig 

enbart om bolaget kan visa på att hen var i ond tro. Med ond tro menas här att mottagaren 

förstod att värdeöverföringen inte var förenlig med reglerna i ABL. Gällande andra mening-

en finns även här ett godtrosskydd. Skillnaden är att denna sorts värdeöverföringar inte för-

anleds av ett formenligt beslut. Enligt denna mening innebär godtrosskyddet att mottagaren 

inte blir återbäringsskyldig om hen varken insett eller borde ha insett att transaktionen var en 

värdeöverföring. Detta innebär att mottagaren inte måste ha förstått att värdeöverföringen i 

sig var olaglig.  

4.5 Bristtäckningsansvar 

I 17 kap. 7 § ABL regleras bristtäckningsansvaret. Bristtäckningsansvaret innebär att om 

återbäring ska ske i enlighet med 17 kap. 7 § ABL men en brist uppstår (exempelvis oför-

                                                
92 Lagkommentar till 17:6, s. 17:25 i Aktiebolagslagen – En kommentar. 
93 Lagkommentar till 17:6, s. 17:25 i Aktiebolagslagen – En kommentar. 
94 Lagkommentar till 17:6, s. 17:24 i Aktiebolagslagen – En kommentar.  
95 Lagkommentar till 17:6, s. 17:24 i Aktiebolagslagen – En kommentar. 
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måga att betala eller att god tro förelegat) så blir istället de som tog beslutet om värdeöverfö-

ringen ansvariga för denna.96 Bristtäckningsansvaret omfattar såväl bolagsorgan som aktieä-

gare och mottagare av värdeöverföringen.97 Det föreligger dock olika förutsättningar för an-

svar enligt paragrafen. För styrelseledamot, VD, revisor, lekmannarevisor och särskild 

granskare krävs att uppsåt eller oaktsamhet förelegat. För aktieägare eller annan krävs istället 

uppsåt eller grov oaktsamhet.98 För mottagare av värdeöverföringen kan den som mottagit 

bli bristtäckningsansvarig om hen vetat om att det var fråga om en olaglig värdeöverföring.99 

 

                                                
96 Skog, s. 108.  
97 Skog, s. 108. 
98 17 kap 7 § ABL.  
99 Skog, s. 109. 
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5 NJA 2014 s. 604 

5.1 Inledning 
Med ovan nämnd fakta i åtanke ska fallet NJA 2014 s. 604 nu beröras. Fallet i fråga är det 

första i sitt slag, och utgör därmed kärnan för denna kandidatuppsats. Med ”det första i sitt 

slag” menas situationen då det testas om värdeöverföringsreglerna även omfattar situationen 

då ett aktiebolag är komplementär i ett kommanditbolag. Med andra ord en indirekt värdeö-

verföring. 

Händelserna i fallet skedde 2003 medan domen kom först år 2014. Eftersom händelserna in-

träffade innan den nya aktiebolagslagen, ABL, trädde i kraft tillämpas i domen istället den 

äldre aktiebolagslagen, ÄABL. Gällande lagen om handelsbolag och enkla bolag, HBL, är 

denna oförändrad.  

När målet överklagades till hovrätten så beslutade denna att inte meddela prövningstillstånd. 

HD ansåg detta felaktigt med följande motivering: ”Det saknas vägledande praxis i frågan om ak-

tiebolagsrättens bestämmelser om kapitalskydd även är tillämpliga när ett aktiebolag agerar som komplemen-

tär i ett kommanditbolag. Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att denna fråga prövas av högre 

rätt.” 100 

5.2 Omständigheter NJA 2014 s. 604 

Ett kommanditbolag (KB) som bestod av kommanditdelägare AB1 och komplementär AB2, 

pantsatte en fastighet som säkerhet gällande förpliktelser som AB1 åtagit sig gentemot en 

bank. Förpliktelsen bestod i att AB1 gått i borgen för ett lån som deras dotterbolag AB3 tagit 

från banken. AB1 var moderbolag till AB2 och AB3, och den fastighet som användes som 

säkerhet utgjorde KB:s huvudsakliga tillgång. Efter att AB1 och AB3 försatts i konkurs 

väckte KB talan mot banken att pantsättningen skulle förklaras ogiltig.101 

5.2.1 Kommanditbolagets talan 

KB angav följande grund för sin talan: HBL innehåller inga kapitalskyddsregler på samma 

sätt som ÄABL, men åtgärder som är främmande för bolagets verksamhet måste godkännas 

av samtliga bolagsmän enligt 2 kap. 3 § 2 st. HBL. Att till förmån för tredje man lämna sä-

kerhet för dennes förpliktelser strider mot vinstsyftet och kräver således samtliga bolagsmäns 

                                                
100 NJA 2014 s. 604, s. 610, 1 st. 
101 Se bilaga 1. 
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samtycke. Eftersom AB2, som är komplementär, är ett aktiebolag kommer dennes samtycke 

påverka AB2:s kapital och således torde kapitalsskyddsreglerna i ABL vara tillämpliga på en 

sådan situation. KB framhåller att AB2, genom sitt godkännande att pantsätta egendomen, 

inte mottagit någon motprestation och panten bör därför rymmas inom AB2:s utdelnings-

bara medel. Pantsättningen inkräktar på AB2:s bundna kapital och medgivandet är således 

ogiltigt enligt 12 kap. 2 och 5 § ÄABL. Vidare, eftersom medgivandet är ogiltigt, faller KB:s 

möjlighet att ingå pantsättningsavtalet. Då banken, i egenskap av kreditinstitut, insett eller i 

vart fall borde insett de föreliggande förhållandena, bör pantsättningen ogiltigförklaras enligt 

2 kap. 18 § HBL. Banken bestred yrkandet. 

5.3 Högsta domstolens dom 

HD börjar med att konstatera den aktuella regleringen i HBL gällande fördelningen av an-

svar i ett kommanditbolag samt innebörden av samtliga bolagsmäns samtycke. HD konstate-

rar att HBL inte innehåller några kapitalskyddsregler i likhet med ÄABL, istället utgör det so-

lidariska ansvaret borgenärsskydd. 

HD går vidare in på det aktiebolagsrättsliga kapitalskyddets tillämpning och syfte. De konsta-

terar att reglerna om kapitalskydd är tvingande och skapta för att skydda aktiebolagets bor-

genärer från skadliga dispositioner. I 12 kap. ÄABL regleras vinstutdelning och annan an-

vändning av bolagets egendom vilket berör nuvarande situationer. Kapitlet stadgar även 

eventuella påföljder vid olovlig vinstutdelning.102 HD påpekar att enligt ordalagen omfattar 

12 kap. 2 § ÄABL endast vinstutdelning till aktieägare. Då kapitalskyddsreglerna anses utgöra 

en sådan vital del i det aktiebolagsrättsliga regelsystemet har man genom tidigare rättspraxis 

fastslagit att en analog tillämpning av reglerna är befogat gällande utbetalningar som görs till 

annan än aktieägare.103 Regeln har vidare ansetts tillämplig på fall då aktiebolag ställer säker-

het för en förpliktelse som åvilar utomstående. 

HD tar vidare ställning till huruvida kapitalskyddsreglerna i ÄABL även omfattar andel i ett 

underordnat handelsbolag. Eftersom ett aktiebolags borgenärer skyddas av det insatta kapi-

talet är det vitalt att samtliga bolagstransaktioner är affärsmässigt betingande. Att ett aktiebo-

lag överlåter egendom utan motprestation, eller ställer säkerhet för annans skuld anses som 

typfall där reglerna om olovlig vinstutdelning är tillämpliga.104  Tidigare rättspraxis har be-

                                                
102 ABL 17 kap.  
103NJA 2014 s. 604, s. 618, p 10.  
104NJA 2014 s. 604, s. 619, p 11. 
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handlat olika dispositioner med direkt verkan mot aktiebolaget, t.ex. gällande att lån lämnas 

eller bolaget blir bundet av ett pantavtal. Skulle pantsättningen gälla en fastighet som direkt 

ägs av ett aktiebolag är kapitalskyddsreglerna tillämpliga. Frågan blir då om reglerna om kapi-

talskydd även blir tillämpliga när det utgör en indirekt verkan mot aktiebolaget genom en an-

delsrätt i ett handelsbolag.  

HD framhåller att då ett aktiebolag äger en andel i ett handelsbolag bör det sägas att aktiebo-

laget har ett indirekt ägande av handelsbolagets tillgångar. Aktiebolagets dispositionsfrihet 

begränsas inte utav några kapitalskyddsregler som de skulle gjort vid ägande av ett underord-

nat aktiebolag. HD påpekar dock att det även föreligger ett borgenärsskyddsintresse gällande 

ett ägande av en andel i ett handelsbolag. En obegränsad handlingsfrihet för ägarna av ett 

handelsbolag kan resultera i borgenärsskadliga dispositioner. Med ovan nämnt i beaktande 

bedömer HD att det bör vara möjligt, med en analogisk tillämpning av ÄABL:s kapital-

skyddsregler, angripa borgenärsskadliga åtgärder i ett handelsbolag där ett aktiebolag innehar 

position som bolagsman. Detta utifrån det syfte och principer som ligger till grund för kapi-

talskyddsreglerna.105 

Slutligen konstaterar HD att det grundläggande ändamålet med kapitalskyddsreglerna i 

ÄABL är att återbära värdet i aktiebolaget som åsidosatts och dessutom skydda borgenärer-

na. Med beaktande av detta bör möjlighet att angripa en skadlig disposition såsom nyss 

nämnd, tillfalla aktiebolaget och inte handelsbolaget. Det är aktiebolagets andel som ska 

skyddas och även de som drabbats av den olovliga vinstutdelningen. Handelsbolaget berörs 

inte av det värdet. Enligt regleringen i ÄABL bör aktiebolaget föra talan, genom sin styrelse, 

gällande återbäring och bristtäckning.106 HD finner att pantsättningsavtalet inte kan anses 

ogiltigt enligt 2 kap. 18 § HBL och ogillar därför KB:s talan. 

5.4 Prejudikatet 
Ur NJA 2014 s. 604 utvanns prejudikatet att kapitalskyddsreglerna som ställs upp i aktiebo-

lagslagen även är tillämpliga i en situation då en av bolagsmännen i ett kommanditbolag är 

ett aktiebolag. HD öppnar således upp för en utvidgning av kapitalskyddsreglerna eftersom 

dessa numera även omfattar indirekta värdeöverföringar. Med en indirekt värdeöverföring i 

detta fall menas att aktiebolaget äger en del i kommanditbolaget, vilket gör aktiebolaget till 

                                                
105 NJA 2014 s. 604, s. 619, p 14. 
106 NJA 2014 s. 604, s. 619-620, p 15-16. 
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indirekt ägare av delar av kommanditbolagets tillgångar.107 Det är kommanditbolaget som 

genomfört pantförskrivningen, vilket således betyder att det är en indirekt överföring från 

aktiebolaget. 

Vidare stadgas att möjligheten att angripa en sådan företeelse endast kan göras av aktiebola-

get. Anledningen till varför endast aktiebolaget får föra sådan talan beror på att det är aktie-

bolagets andel i kommanditbolaget som bör skyddas. Storleken på denna ägarandel har ingen 

betydelse för kommanditbolaget, tillika handelsbolaget.108  

                                                
107 NJA 2014 s. 604, s. 619, p 14. 
108 NJA 2014 s. 604, s. 619, p 14-15. 
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6  Analys 

6.1 Inledning 
Med beaktande av tidigare redogörelse av fakta och domen NJA 2014 s. 604, slås det fast att 

kapitalskyddsreglerna i ABL:s 17 kapitel är tillämpliga på aktiebolag som innehar positionen 

som komplementär i ett kommanditbolag. Vidare fastslås även att talan om dessa regler ska 

föras av det aktiebolag som lidit skada och inte av det underordnade handelsbolaget. I det 

här kapitlet kommer en ingående analys presenteras med syftet att fastställa olika praktiska 

och teoretiska konsekvenser som uppstår i och med domslutet. Vidare undersöks alternativa 

lösningar på området. 

6.2 Indirekt värdeöverföring 

Regleringen kring värdeöverföringar och dess konsekvenser är reglerade i ABL:s 17 kapitel.  

Reglerna utgör ett grundläggande borgenärsskydd som ska skydda bolagets kapital från 

transaktioner som inte är affärsmässigt betingade. Regleringen tar sikte på transaktioner som 

ett aktiebolag gör direkt med den ekonomiska omvärlden, såsom ett lån direkt från aktiebo-

laget eller att viss egendom överförs. Domen NJA 2014 s. 604 har resulterat i att tillämp-

ningsområdet för kapitalskyddsreglerna, genom analogi, har utvidgats ytterligare till att även 

gälla fall då ett aktiebolag indirekt påverkas av en transaktion. Detta skapar givetvis intresse 

av att analysera vad en indirekt värdeöverföring innebär och vilka fördelar respektive nackde-

lar som uppstår genom beslutet. Först bör det klargöras vad HD menar med indirekt påver-

kan mellan bolag. Att ett aktiebolag är komplementär i ett kommanditbolag gör relationen 

indirekt. Påverkan på kommanditbolagets förmögenhet kommer att påverka aktiebolagets 

andel och vidare aktiebolagets kapital. En affärshändelse, exempelvis pantförskrivningen i 

det aktuella fallet, påverkar kommanditbolagets förmögenhet, men därmed också aktiebola-

gets förmögenhet indirekt. Det är därför av vikt att ett sådant handelsbolags transaktioner är 

affärsmässigt betingade. På så vis uppkommer en indirekt värdeöverföring i deras mening. 

Omvänt behöver dock förändringar i aktiebolagets förmögenhet inte ha någon påverkan på 

kommanditbolagets förmögenhet, även om så kan vara fallet. Det torde vara lätt att inse att 

ett aktiebolag påverkas av vad som sker i ett bolag där aktiebolaget är ägare och att det är av 

vikt att skydda aktiebolaget ur borgenärsperspektiv från värdeminskning genom olika dispo-

sitioner i det ägda bolaget. Frågan är dock om en utvidgning av kapitalskyddsreglerna, genom 

att även gälla indirekta värdeöverföringar, är rätt väg att gå. 
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Det som främst talar för att kapitalskyddsreglerna även ska gälla indirekta värdeöverföringar 

är vikten av att alltid skydda aktiebolagets borgenärer, reglerna är tvingande och de mest vi-

tala när det gäller att skydda borgenärer. Oavsett om aktiebolagets kapital påverkas direkt el-

ler indirekt så ska borgenärerna alltid kunna känna tillit till kapitalskyddsreglerna och känna 

sig trygga. En annan fördel, som sammanhänger med den förstnämnda, är att det skapas ett 

skyddsnät för kringgående av regleringen. Även om dessa utgör acceptabla argument för en 

utvidgning ter det sig i våra ögon som att HD väljer en snabb väg utan att egentligen tänka 

på den problematik som kommer uppstå till följd av beslutet. Analogier ska, som är känt 

inom rättsvärlden, hållas snäva och inte brukas hur som helst. Vilken problematik uppstår då 

när en analogi av kapitalskyddsreglerna görs för att även gälla indirekta värdeöverföringar? 

Enligt vår mening finns det flertalet. Bland annat talerätt och processuell rätt som diskuteras 

nedan.109 Först och främst är begreppet indirekt värdeöverföring en aning diffust, vad det 

faktiskt innebär är i sig inget problem, dock kan det vara svårt att tydligt se när en sådan fak-

tiskt skett. Detta blir problematiskt ur bevissynpunkt eftersom det kan bli svårt att visa på 

hur och om en indirekt värdeöverföring faktiskt påverkat ett bolag. Varje enskilt fall kommer 

behöva bedömas utifrån dess omständigheter och några tydliga kriterier kommer vara svåra 

att ställa upp för att det ska räknas som indirekt. Nästa problem som uppkommer är att visa 

på det exakta värdet som den aktuella värdeminskningen har resulterat i. I vanliga fall kan det 

oftast tydas vilket värde det handlar om, t ex om en överföring skett med 100 000 kr från ett 

aktiebolag till dess ägare så är det således det belopp som ska återbetalas enligt 17 kap. 6 § 

ABL. Givetvis kan det uppstå problem gällande en sådan beräkning med, men generellt sett 

torde det vara relativt oproblematiskt. Om det istället är fråga om en indirekt värdeöverfö-

ring som i rättsfallet, kan det uppstå komplexa beräkningar av vilket värdet det de facto 

handlar om. Exempel kan visas genom det behandlade rättsfallet. Den värdeminskning som 

skett i AB2 är ett resultat av att KB pantsatt en fastighet. Det får antas vara otvivelaktigt att 

det påverkar AB2:s kapital, men frågan är med vilket värde. En beräkning behöver göras be-

roende på vilka ägarandelar det handlar om eftersom 17 kap. 6 § ABL stadgar att mottagaren 

ska återbära vad hen mottagit. För att göra en generalisering av problematiken kommer be-

räkningar av värdeminskningen bli invecklade om det rör sig om bolag inom samma kon-

cern. Det skulle teoretiskt sett kunna handla om en koncern med 10 olika bolag, där det ge-

nom avancerade beräkningar och bra argumentation, skulle det finnas möjlighet att visa på 

att en indirekt värdeöverföring skett som resulterat i en värdeminskning hos något bolag. En 

                                                
109 Se avsnitt 6.2. 
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sådan rättsfråga skulle bli komplicerad och dyr att föra vid domstol. Således skulle det kunna 

handla om betydligt mer komplicerade upplägg än vad NJA 2014 s. 604 består av. Risken 

finns att beräkningar av värdeminskningar blir inkonsekventa och svåra att förutse. Enligt 

vår mening är problematiken gällande beräkning av värdeminskningen förbisedd då inget 

större fokus läggs vid detta. Vi förväntade oss en redogörelse för hur en värdeminskning ska 

beräknas vid en indirekt värdeöverföring. Eftersom detta lämnas osagt skjuter HD på pro-

blematiken och kommer troligtvis få ta ställning till det inom snar framtid.  

Nästa problematik med att kapitalskyddsreglerna även omfattar indirekta värdeöverföringar 

är relaterad till dess påverkan på omsättningsintresset. HD:s konstaterande att kapitalskydds-

reglerna är tillämpliga vid en indirekt värdeöverföring skapar mer press och skärpt kontroll 

hos bolag som ingår rättshandlingar med t ex handelsbolag där ägare består av aktiebolag. 

Att bolagsmän kan vara aktiebolag är som tidigare nämnts inte ovanligt. Problematik nämns 

kort av justitierådet Kerstin Calissendorff och har enligt vår mening skäl för sig. 110 En med-

kontrahent till ett handelsbolag behöver ha med sig att en rättshandling som ingås med bola-

get inte ska strida mot uppställda befogenhetsregler, i och med att en rättshandling kan få in-

direkt effekt behöver således medkontrahenten även undersöka om en prestation är affärs-

mässig ur bolagsmännens perspektiv om dessa utgör aktiebolag. Detta är enligt vår mening 

att ställa för höga krav på medkontrahenterna och ställa upp ett hinder i omsättningsintres-

set. Problematik får givetvis fäste eftersom svensk rätt tillåter aktiebolag att vara bolagsmän. 

Detta diskuteras närmare nedan. 111 Det ska även påpekas att det bör vara svårt för en med-

kontrahent att sätta sig in i det aktiebolags ekonomiska struktur som har positionen som bo-

lagsmän. Även om vissa krav på insikt kan ställas hos en medkontrahent får det enligt vår 

mening anses oskäligt att ställa såpass höga krav.  

6.3 Processuell rätt enligt ABL 17:6 och 17:7 
I fallet framgår inte helt tydligt vilket bolag som får föra talan enligt vilken lag. Därmed har 

vi valt att tolka den processuella frågan utifrån dels 2 kap. 18 § HBL samt utifrån 17 kap. 6-7 

§§ ABL.  HD slog fast att kommanditbolaget inte kan angripa och ogiltigförklara pantför-

skrivningen genom 2 kap. 18 § HBL på den grund att aktiebolagsrättens kapitalskyddsregler 

har åsidosatts. Fokus i målet112 ligger på borgenärsskyddsreglerna. Som nämnt innehåller 

HBL inga regler av detta slag, även om 2 kap. 20 § HBL kan räknas dit. Ett alternativ är 

                                                
110 NJA 2014 s. 605, s. 11, 4 st.  
111 Se avsnitt 6.4.1. 
112 NJA 2014 s. 604. 
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därmed att de aktiebolagsrättsliga borgenärsskyddsreglerna kan tillämpas analogt inom han-

delsbolagsrätten. Detta kan särskilt göras i nuvarande fall, där komplementären är ett aktie-

bolag. Eftersom komplementären är ett aktiebolag finns det borgenärer bakom detta som 

kan tänkas ha kvar sitt intresse i bolaget trots dess position av bolagsman i ett kommanditbo-

lag. Den som därmed borde ha intresse i att angripa en skadlig disposition (i detta fall pant-

förskrivningen) är alltså aktiebolaget eftersom det är dess borgenärer som kan komma till 

skada om förmögenheten (andelen i kommanditbolaget) förändras. HD slår fast att det där-

för ankommer aktiebolaget, inte kommanditbolaget, att föra talan om en skadlig företeelse 

eftersom kommanditbolaget inte är det berörda bolaget. 

Med det klargjort bör utredas vem som har rätt att föra talan enligt 17 kap. 6-7 §§ ABL. Då 

aktiebolaget antar skepnaden av bolagsman blir det således skyddat av 2 kap. 18 § HBL. 

Detta är det handelsbolagsrättsliga skyddet. I 17 kap. 6-7 §§ ABL finns återbäringsskyldig-

hetsbestämmelserna och bestämmelserna om bristtäckningsansvar. Dessa är de aktiebolags-

rättsliga skydden för bolaget. Detta bör således betyda att ett aktiebolag som komplementär 

är både handelsbolags- och aktiebolagsrättsligt skyddade mot skadliga åtgärder. Om övriga 

bolagsmän då inte är aktiebolag bör dessa tycka att aktiebolaget särbehandlas genom sitt 

dubbla skydd. Det är som bekant dock inte helt tydligt om återbäringsskyldigheten i 17 kap. 

6 § ABL och bristtäckningsansvaret i 17 kap. 7 § ABL faktiskt omfattar indirekta värdeöver-

föringar, även om det är vad HD till slut stadgar i domen. Ponera att ett aktiebolag som 

komplementär skyddas genom både 2 kap. 18 § HBL och 17 kap. 6-7 §§ ABL som ovan 

nämnt. Aktiebolaget innehar därmed ett maximalt skydd och borde således kunna räkna med 

att de blir kompenserade genom återbäring eller bristtäckningsansvar om dess förmögenhet 

minskat genom en otillåten värdeöverföring. Skulle inte dessa paragrafer bli tillämpliga kan 

aktiebolaget därefter testa om 2 kap. 18 § HBL tillsammans med 2 kap. 3 § HBL istället går 

att åberopa. På detta vis bör bolaget kunna förlita sig på att åtminstone en paragraf kan an-

vändas för att angripa en skadlig disposition. Om aktiebolaget då skyddas både handelsbo-

lags- och aktiebolagsrättsligt kan detta medföra en risk för missbruk.  

Missbruk i form av icke berättigad återbäring är ett problem. Det innebär att ägarna kan testa 

återbäringsskyldighet eller bristtäckning dels genom de aktiebolagsrättsliga reglerna, dels ge-

nom de handelsbolagsrättsliga reglerna som ovan nämnt.  Om dessa regler kan göras gäl-

lande av tredje man kan det innebära att återbäringsbeloppet är svårberäknat eftersom det 

faktiska borgenärsintresset inte exakt går att beräkna. Kleineman beskriver problemet som så 

att inga problem borde uppstå om det återburna beloppet är högre än det faktiska borgenärs-
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intresset om bolaget fortfarande är vid liv. Om bolaget istället gått i konkurs eller trätt i likvi-

dation, och beloppet är högre än borgenärsintresset så tillfaller ju överskottet ägarna. Ägarna 

är troligtvis de som fattat beslutet som gett upphov till återbäring eller bristtäckning. Således 

kan ägarna i slutändan gynnas av sitt felaktigt fattade beslut. Detta kan alltså klassas som ett 

missbruk.113 Risk finns att denna process skulle kunna sättas i system för att bolaget ska 

kunna gynnas ekonomiskt av felaktigt fattade beslut.  

När det gäller att föra den processuella talan enligt 17 kap. 6 § ABL står det klart att denna 

rätt tillkommer aktiebolagets styrelse. En talan om återbäring bör falla inom ”ansvar för för-

valtningen av bolagets angelägenheter”114, vilket hör till styrelsens sysslor.  

Det råder således inga oklarheter om vem som har talerätt enligt 17 kap. 6 § ABL när det rör 

sig om värdeöverföringar. Vad som dock inte är lika klart är vem som har samma talerätt om 

det rör sig om indirekta värdeöverföringar. Som HD i fallet nämner bör talan tillkomma ak-

tiebolaget, inte kommanditbolaget, eftersom det är detta bolag som tagit skada. Det bolag 

vars förmögenhet har minskat till följd av den indirekta värdeöverföringen, tillika det bolag 

som kan komma att ta skada, är det bolag som också ska föra den processuella talan.  Där-

med borde det i det aktuella fallet inte göras någon skillnad mellan om värdeöverföringen va-

rit direkt eller indirekt, det är ändå aktiebolagets styrelse som ska åberopa återbäringsskyldig-

het och föra talan om detta. Skulle man göra skillnad på detta kan det antas att det skulle 

medföra stora problem. Det vore ologiskt om annan part än den som faktiskt förlorat för-

mögenhet kunde göra det gällande. Talerätten ska alltså alltid tillfalla den som tagit skada av 

värdeöverföringen, oavsett om den är direkt eller indirekt. Vi ser ingen anledning att ändra 

på det.  Skulle man göra en analogitolkning av de handelsbolagsrättsliga bestämmelserna, 

främst 2 kap. 18 § HBL, på de aktiebolagsrättsliga bestämmelserna borde det således fungera.   

Inga distinktioner gällande 17 kap. 7 § ABL borde således heller göras. Precis som paragrafen 

stadgar är den som har medverkat till beslutet om en otillåten värdeöverföring också den 

som ska ansvara för återbäring. Generellt sett är det även så att den som har talerätt enligt 17 

kap. 6 § också har talerätt enligt 17 kap. 7 §.115 Detta medverkansansvar åläggs alltså alla som 

varit med och tagit beslutet om värdeöverföringen. I det aktuella fallet ligger problematiken i 

detta alltså i vilka som kan åläggas ansvar om medverkan. För att se vem som kan föra talan 

                                                
113 Kleineman, Jan, ”Aktiebolagsrättsliga skyddsintressen och allmänna rättsgrundsatser om vindikation”, JT 1994-95 s. 
430, årgång 6, nr 3, Stockholm, 1994, s. 460. 
114 Lagkommentar till 17:6, s. 17:25 i Aktiebolagslagen – En kommentar. 
115 Lagkommentar till 17:6, s. 17:27 i Aktiebolagslagen – En kommentar.  
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enligt 17 kap. 7 § ABL får man alltså först klargöra vem som har medverkat till beslutet om 

värdeöverföringen. I fallet kan utrönas att aktiebolaget, komplementären, var med och sam-

tyckte till pantförskrivningen. Således företogs värdeöverföringen genom SAS-principen och 

såväl aktiebolaget som kommanditbolaget blir bristtäckningsskyldiga. Aktiebolaget har såväl 

drabbats som blivit ansvariga för den indirekta värdeöverföringen, vilket innebär att båda pa-

ragraferna omfattar aktiebolaget och ger det rätt att föra talan enligt båda lagrum.  

Som vi nämnde ovan är 17 kap. 6 § 1 st. ABL uppdelad mellan första och andra meningen.116 

Skillnaden på dessa meningar har behandlats ovan.117 I vår aktuella situation har denna skill-

nad en betydelse eftersom pantförskrivningen i fallet troligtvis går under kategorin förtäckta 

värdeöverföringar, 17 kap. 1 § 4 p. ABL. Detta antagande baseras på att inget formenligt be-

slut förelegat värdeöverföringen eftersom det är oklart huruvida samtycken från samtliga bo-

lagsmän givits. Vad som står klart är i alla fall att inget bolagsbeslut förekommit. Vi utgår 

därmed från att pantförskrivningen är en förtäckt värdeöverföring. Är så fallet blir 17 kap. 6 

§ 1 st. 2 men. aktuell. Det betyder att banken (som mottagare av värdeöverföringen) kan 

undgå återbäringsskyldighet om den varken insett eller bort inse att pantförskrivningen var 

en värdeöverföring. Vad banken dock inte måste ha insett var att värdeöverföringen var 

olaglig. Pantförskrivningen i fallet kan alltså varit otillbörlig eftersom den genomförts utan 

samtliga bolagsmäns samtycke och i strid med ABL. Med stöd av paragrafens andra mening 

bör man alltså se till om banken förstod att pantförskrivningen var en värdeöverföring me-

dan den inte behöver ha förstått att den inte tillkommit på ett korrekt sätt. Vi anser att det 

inte är diffust att pantförskrivningen är en värdeöverföring eftersom fastigheten utgjorde en 

väsentlig tillgång för bolaget samt att värdet på den är omfattande. Därmed måste banken ha 

förstått att det var fråga om en värdeöverföring. Vi anser dock att banken inte kan åläggas ett 

mer långtgående ansvar att undersöka bakgrunden till värdeöverföringen och vilka beslut 

som fattats i samband med denna. Med detta sagt omfattas banken inte av godtrosskyddet i 

17 kap. 6 § 1 st. 2 men. ABL eftersom den borde förstått att pantförskrivningen var en vär-

deöverföring. Eftersom inget godtrosskydd blir tillämpligt blir konsekvensen att banken blir 

återbäringsskyldig. Detta innebär att banken ska återbära det som olagligen överförts till 

denna, det innebär alltså att pantförskrivningen ska gå åter. Det innebär också, för att detta 

ska kunna inträffa, att det är kommanditbolaget som kan föra talan enligt 17 kap. 6 § ABL.  

                                                
 
117 Se avsnitt 4.3. 
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Om vi istället leker med tanken att pantförskrivningen hade omfattats av 17 kap. 6 § 1 st. 1 

men. hade utgången kunnat bli annorlunda. Här skulle bolaget i så fall visat att banken för-

stod att pantförskrivningen stod i strid med ABL. Detta skulle förmodligen betyda att ban-

ken åläggs ett större ansvar att undersöka vilka eventuella bestämmelser i ABL som pantför-

skrivningen kan ha stridit mot. Ett sådant långtgående ansvar kan banken inte antas ha. Om 

så var fallet skulle banken ha behövt utreda om alla samtycken och beslut i bolaget tillkom-

mit korrekt, vilket skulle vara i princip omöjligt för banken att kontrollera. Det krävs alltså 

mer för att banken skulle kunna vara i ond tro i enlighet med första än i andra meningen. För 

att andra meningen ska bli tillämplig krävs dock att pantförskrivningen i fallet räknas som en 

förtäckt värdeöverföring. En indikation för att pantförskrivningen är en förtäckt värdeöver-

föring är bristen på motprestation till kommanditbolaget. Kommanditbolaget pantsätter fas-

tigheten som säkerhet för ett annat bolags förpliktelser, således får kommanditbolaget själv 

ingenting för pantsättningen.  

6.4 Befogenhetsreglerna i förhållande till kapitalskyddsreglerna 
HD konstaterar i fallet att KB inte kan göra pantförskrivningen ogiltig enligt 2 kap. 18 § 

HBL på grund av att de aktiebolagsrättsliga kapitalskyddsreglerna har överträtts. HD för ing-

en ingående diskussion kring problematiken utan lägger istället nästintill enbart fokus vid en 

eventuell analogisk tillämpning av kapitalskyddsreglerna. Eftersom HD inte för någon ingå-

ende diskussion gällande deras nekande till att 2 kap. 18 § HBL skulle kunna ogiltigförklara 

pantsättningen på de vis KB gör gällande, är det av intresse att analysera detta.  

2 kap. 18 § HBL utgör som tidigare framförts ett skydd för ett handelsbolags inre förhål-

lande, d v s skydda bolagsmännen. Paragrafen är tillämplig då en bolagsman överskridit sin 

befogenhet vid en rättshandling och motparten insåg eller borde insett att så var fallet. KB 

menar med sin talan att eftersom AB2:s samtycke till pantförskrivningen stred mot de gäl-

lande kapitalskyddsreglerna, vilket banken borde insett, borde det vidare kunna ogiltigförkla-

ras enligt 2 kap. 18 § HBL. KB gör på så vis gällande att det skulle föreligga en relation mel-

lan befogenhetsregeln i HBL och kapitalskyddsregeln i 17 kap. 3 § 1 st. ABL. Liknade argu-

mentation har tidigare förts under början på 90-talet av Stefan Lindskog vilket går under be-

nämningen befogenhetsteorin. Lindskog argumenterade för att en värdeöverföring som stred 

mot 17 kap. 3 § skulle kunna angripas genom befogenhetsregeln i 8 kap. 42 § 2 st ABL.118 

Teorin kom dock att möta motstånd och motbevis framkom genom rättspraxis i slutet på 

                                                
118 Andersson, s. 143 ff. 
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90-talet.119 HD klargjorde tydligt i NJA 1999 s. 426 att 8 kap. 42 § 2 st. 1 men. ABL inte var 

tillämplig vid överträdelse av 17 kap. 3 § ABL. Anledning till domslutet hade sin grund i att 

lagrummen hade så pass olika syften att det inte bör anses lämpligt att sammankoppla dem. 

Befogenhetsregeln har som syfte att skydda de inre förhållandena i bolaget, med andra ord 

aktieägarna, medan kapitalskyddsreglerna har som syfte att skydda borgenärerna.120 NJA 

2014 s. 604 bygger på samma problematik som ovan diskuterats men istället för att 8 kap. 42 

§ 2 st. 1 men. ABL åberopas, används istället 2 kap. 18 § HBL. Likheten är dock vidare att 

båda lagrummen utgör befogenhetsregler fast inom olika lagar. Det torde därför inte göras 

någon skillnad gällande bedömning. Att HD väljer att neka KB:s talan om att pantförskriv-

ningen skulle vara ogiltig med stöd av 2 kap. 18 § HBL bör hänga ihop med att tidigare 

rättspraxis inte godkänt en samkoppling med 8 kap. 42 § 2 st. ABL, och därför ska inte heller 

en sådan samkoppling kunna göras till 2 kap. 18 § HBL. Det kan tänkas vara mer avlägset att 

binda ihop en befogenhetsregel i HBL med en borgenärskyddsregel i ABL. Det är även av 

intresse att påpeka att Stefan Lindskog har i sin lagkommentar till HBL gjort gällande att 2 

kap. 18 § HBL kan få verkan vid ett sådant fall som NJA 2014 s. 604 behandlar. Han har 

framfört att om ett handelsbolag ingår avtal, där en bolagsman är ett aktiebolag, som innebär 

en värdeminskning i handelsbolaget och aktiebolaget saknar utdelningsbara vinstmedel får 

aktiebolaget inte lämna sitt samtycke. Detta eftersom en minskning av handelsbolagets till-

gångar indirekt påverkar aktiebolagets kapital. Vidare torde aktiebolagets samtycke således 

vara overksamt. Detta innebär att kapitalskyddet i ABL får en indirekt verkan gentemot han-

delsbolaget.121 Lindskog menar vidare att frågan om rättshandlingen som handelsbolaget har 

ingått ska anses vara giltig avgörs av det godtrosskydd som 2 kap. 18 § HBL stadgar. Doms-

lutet från NJA 2014 s. 604 talar emot denna teori då vi tolkar domen på så vis att någon re-

lation mellan HBL och ABL inte kan göras gällande på det vis. Enligt vår mening skulle det 

inte spela någon roll i fallet om KB kunde ogiltigförklara rättshandlingen enligt 2 kap. 18 § 

HBL eftersom det ändå inte kan föra tala om återbäring enigt 17 kap. 6 § ABL. Däremot får 

rättsläget anses oklart om det istället hade varit AB2 som yrkade på ogiltighet enligt 2 kap. 18 

§ HBL.   

Om det bortses från vad som diskuterats ovan och vi istället leker med tanken att befogen-

hetsregeln skulle vara tillämplig vid överträdelse av 17 kap. 3 § ABL, vilket Lindskog argu-

menterat för, betyder det inte per automatik att en rättshandling skulle bli ogiltig. Problema-

                                                
119 NJA 1997 s. 418 & NJA 1999 s. 426. 
120 NJA 1999 s. 426. 
121 Lagen om handelsbolag och enkla bolag – En kommentar, s. 236. 
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tik kommer då uppstå gällande frågan om godtrosskyddet. I NJA 2014 s. 604 skulle banken, i 

sin position som tredjeman, troligtvis ha goda möjligheter att visa på att det inte insett eller 

bort inse att ett befogenhetsöverskridande hade skett. Det skulle vara betungande för tred-

jeman att få en sådan börda.122 Med detta i åtanke skulle det enligt vår mening troligtvis bli 

samma domslut om man tillät en tillämpning av 2 kap. 18 § HBL som om det nekas. Skillna-

den skulle bli att godtrosrekvisitet skulle sättas i spel och bli den avgörande faktorn. Det ska 

dock påpekas att ett erkännande av att 2 kap. 18 § HBL skulle vara tillämpligt i sådana situat-

ioner skulle leda till andra rättsliga problem. 

6.5 Alternativ till utvidgning av kapitalskyddsreglerna 
Som tidigare nämnts konstaterar HD att en analogisk tillämpning av kapitalsskyddsreglerna 

är möjlig för att angripa borgenärsskadliga åtgärder. Vi berör nedan vilka andra möjligheter 

som är eventuella alternativ till att utvidga kapitalskyddsreglerna. 

6.5.1 Aktiebolag som komplementär 

Det bör anses klart att den svenska rättsordningens val att godkänna en bolagsbildning med 

aktiebolag som komplementär kombinerat med avsaknaden av kapitalskyddsregler i HBL le-

der till rättsliga problem. Framförallt i en sådan situation som behandlas här. Frågan är då 

om ett aktiebolags möjlighet att vara komplementär är av såpass betydelse att man är beredd 

att ta itu med komplicerade rättsliga frågor som det kan leda till. Att aktiebolag får vara bo-

lagsmän, därmed även komplementär, står inte stadgat i lag men har fått fäste via rätts-

praxis.123 Diskussioner har förts gällande om aktiebolag ska tillåtas vara bolagsman och olika 

argument har förts både gällande nackdelar och fördelar. Framförallt har det framförts i för-

arbeten att det kan ge upphov till skatteflyktsproblem genom utnyttjande av underskottsav-

drag, men som motargument har det framförts att sådana problem kan elimineras genom en 

vältänkt skattelagstiftning. Vidare har det ansetts, av praktiska och affärsmässiga skäl, nöd-

vändigt att tillåta aktiebolag inneha positionen som bolagsman. 124 Det har däremot inte dis-

kuterats vilka eventuella associationsrättsliga problem som kan uppstå i och med att aktiebo-

lag tillåts vara komplementär. NJA 2014 s. 604 är ett skolexempel och bevis på att problema-

tik kan uppstå och att rättsläget i sådana fall blir oklart. Enligt vår mening är det svenska 

rättssystemet otillräckligt ur ett sådant hänseende. En kanske onödigt ”enkel”, men effektiv, 

väg att gå är att inte tillåta aktiebolag vara bolagsmän i handelsbolag. En sådan åtgärd skulle 

                                                
122 Se avsnitt 6.1. 
123 RÅ 1932 s. 111. 
124 Prop. 1979/80:141 s. 43. 
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sannolikt leda till mindre komplexa rättsfrågor samtidigt som risken för aktiebolag att 

kringgå rättsystemet skulle minska. Det är dock vidare viktigt att se båda sidorna av myntet, 

en sådan drastisk åtgärd får inte strida mot proportionalitetsprincipen. Tidigare invändningar 

har gjorts gällande att tillåta aktiebolag vara bolagsman/komplementär, dock har problemen 

huvudsakligen gällt skatt. Då ständig utveckling sker, har det numera tillkommit andra pro-

blem som tidigare inte bejakats. Sett till detta borde det anses nödvändigt att även göra en ut-

redning huruvida möjligheten för ett aktiebolag att vara bolagsman påverkar det associations-

rättsliga systemet i Sverige. Kort sagt bör det undersökas hur relationen mellan ABL och 

HBL ska se ut. Därefter får ett övervägande ske där nackdelar ställs mot fördelar. Enligt vår 

mening torde flera problematiska frågor upptäckas genom en sådan utredning, och på så sätt 

kan man lättare identifiera dessa och söka effektiva åtgärder. Även om man efter en sådan 

utredning inte väljer att avskaffa möjligheten för aktiebolag att vara bolagsmän, kan det fort-

farande ge positivt resultat genom att man ser andra möjligheter till en förebyggande lagstift-

ning.       

6.5.2 Skadestånd 

Vi har ovan konstaterat vår mening om vem som ska kunna föra talan och åläggas ansvar en-

ligt 17 kap. 6-7 §§ ABL när det rör sig om indirekta värdeöverföringar. Som sagt är det en-

bart vår åsikt i frågan men det är inte vedertaget att så är fallet. Vad som däremot är bestämt 

är att påföljdsreglerna i ABL 29 kap. om skadeståndsansvar kan aktualiseras vid indirekta 

värdeöverföringar. En person i bolagets ledning som under sitt uppdrag skadar bolaget ge-

nom uppsåt eller oaktsamhet är skyldig att ersätta skadan.125 Samma påföljd gäller om det 

istället är aktieägare eller annan som skadats av företeelsen. Med ”annan” kan tänkas att lag-

stiftaren syftat på en borgenär. Detta betyder alltså att ABL:s 29 kapitel är ett kapitel med 

sanktioner för bolagsmän i ett aktiebolag. Eventuell skada och ersättning i enlighet med 

dessa bestämmelser är beroende av om värdeöverföringen som gav upphov till dessa var gil-

tig.126 Sådan giltighet kan ha tillkommit genom att beslutet fattades enligt SAS-principen.  

Dessa sanktioner är alltså till för bolagsmän i ett aktiebolag, och således även för aktiebolaget 

själv som bolagsman. Det är här det handelsbolagsrättsliga skyddet kommer in. Skadliga be-

teenden av aktiebolag som bolagsman är som nämnt redan aktiebolagsrättsligt sanktionerade 

och kan därmed tyckas inte vara i behov av handelsbolagsrättsliga sanktioner också. Som Ar-

                                                
125 29 kap. 1 § ABL.  
126 Arvidsson, Niklas, ”Aktiebolagsrätt i ett handelsbolagsrättsligt perspektiv – indirekta värdeöverföringar i ljuset av Göfab-
målet”, Ny Juridik 4:14 s. 7, 2014, s. 15. 
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vidsson beskriver kan ett utökat handelsbolagsrättsligt skydd till och med vara skadligt för 

bolagsmännen. Som ovan nämnt vilar skadeståndsansvaret på ett giltigt beslut, exempelvis 

samtycke.  Om ett samtycke då kan uppkomma genom konkludent handlande kan det vara 

diffust för bolagsmän att veta när ett samtycke lett till ett giltigt beslut. Om ett lämnat sam-

tycke kan aktualisera de aktiebolagsrättsliga reglerna i ABL 17 och 29 kapitlet och därtill även 

de handelsbolagsrättsliga reglerna i 2 kap. 18 § HBL öppnar det också upp för att 2 kap. 14 § 

HBL också kan användas. Det skulle innebära att varje bolagsman har en långtgående anled-

ning att undersöka varje samtycke som lämnas för att slippa skadeståndsansvar. Det skulle 

resultera i stora undersöknings- och informationskostnader mellan bolagen. Även omsätt-

ningen hade kunnat ta skada. Om bolagsmännen konstant vidtar försiktighetsåtgärder för att 

inte riskera skadeståndsansvar kan dess beslutsfattande och handlande förhindra att bolagets 

angelägenheter inte förvaltas på bästa sätt och dess omsättning kan därmed bli drabbad. Det 

må hända vara en långsökt tanke, men så kan tänkas att utgången kan bli om även de han-

delsbolagsrättsliga reglerna blir tillämpliga.   

Skulle de handelsbolagsrättsliga skydden i 2 kap. 14 och 18 §§ HBL alltså bli tillämpliga på 

aktiebolag som bolagsmän kommer det innebära ökade kostnader för de andra bolagsmän-

nen. Bolagsmännen åläggs alltså ett för tungt ansvar. 

För att undvika en sammanblandning av de olika lagarnas regler bör tydliga skadeståndsreg-

ler skapas i vardera lagar. Dessa skadeståndsregler ska alltså specifikt gälla den situation då ett 

aktiebolag är bolagsman i ett handelsbolag. Reglerna kan vara liknande eller identiska, men 

fördelen är att det tydligt regleras i såväl HBL som ABL vilket lagrum som ska användas som 

sanktion vid ett felaktigt fattat beslut. Därmed skulle skadeståndsreglerna troligtvis inte or-

saka oklarhet. Det skulle visa på vilka sanktioner som finns då ett aktiebolag är bolagsman i 

ett handelsbolag, likväl som dess relation till de andra bolagsmännen. Vi anser att detta hade 

gjort det både tydligare och effektivare. Främst hade omsättningsintresset inte tagit skada ef-

tersom bolagsmännen skulle veta vilka handlingar som kan resultera i skadestånd, och behö-

ver alltså inte vidta konstanta försiktighetsåtgärder som kan ses förhindrande för verksam-

heten och dess omsättning.  

En sådan reglering är alltså en utökad skadeståndsreglering. Vi anser att det skulle vara ett al-

ternativ till utvidgningen av värdeöverföringsreglerna. Alternativet skulle resultera i ett tydligt 

och icke komplext regelverk i vardera lagtext som skulle kunna tolkas rent objektivt, för-

hoppningsvis, utan större problem.  
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6.5.3 Jämförelse med tysk rätt 

För att nämna ytterligare ett alternativ till de utökade värdeöverföringsreglerna ska vi gå till 

den tyska associationsrätten. Tyskland har nämligen något annorlunda bolagsformer än vad 

Sverige har.  Dels finns det tyska aktiebolaget “Aktiengesellschaft”, förkortat AG.127 Denna 

bolagsform är, likt i Sverige, en bolagsform med ansvarsbegränsning. En annan bolagsform 

som också är ett aktiebolag med ansvarsbegränsning är “Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung” som förkortas GmbH.128 Skillnaden mellan dessa två aktiebolag är att AG är an-

passad för de större bolagen medan GmbH är bäst lämpad för små och medelstora företag. 

Gällande bolag med delvis begränsat ansvar har Sverige kommanditbolaget. I Tyskland finns 

här två bolagsformer; kommanditbolaget ”Kommanditgesellschaft” (KG) och GmbH & Co 

KG.  Kommanditgesellschaft är att jämföra med det svenska kommanditbolaget gällande an-

svarsfördelningen mellan komplementär och kommanditdelägare. GmbH & Co KG är dock 

också ett slags kommanditbolag men skillnaden är här att den ena bolagsmannen, komple-

mentären, är ett GmbH.129  

På engelska heter ett GmbH & Co KG ”Limited Partnership with a Limited Liability Com-

pany as General Partner”. Huvudkarakteristikan är alltså ett partnerskap mellan minst två 

parter där den ena omfattas av ett delvis begränsat ansvar.130 I den tyska rätten har GmbH, 

som man här valt att göra till bolagsman, ett helt begränsat ansvar. Det är här tankarna tog 

oss från den svenska till den tyska associationsrätten. I den svenska rätten är aktiebolaget en 

bolagsform med ett helt begränsat ansvar. Således borde vissa paralleller kunna dras mellan 

tyska GmbH och det svenska aktiebolaget, även om dessa bolagsformer inte egentligen är 

helt korrekta att jämställa.  

Vad vi vill poängtera är alltså att man i Tyskland fört in en specifik bolagsform för just denna 

konstellation. Detta vore därmed kanske även en lösning för Sverige. Ponera att det i svensk 

rätt infördes en bolagsform som är en hybrid mellan ett aktiebolag och ett kommanditbolag. 

På så vis skulle det kunna skapas en särskild lag för denna bolagsform och regleringen kring 

den skulle klargöras avsevärt. Detta är alltså en tydlig skillnad mellan svensk och tysk rätt. 

Det bör anses att Tyskland på så vis är längre fram i utvecklingen på området.    

                                                
127 Dornseifer, Frank, ”Corporate Business Forms in Europé – A Compendium of Public and Private Limited Companies in 

Europe”, Thomson Sweet & Maxwell, London 2005, s. 218.  
128 Dornseifer, s. 263.  
129Nordic Law Firm, ”Företagsetablering i Tyskland – Bolagsformer” http://nordic-

lawfirm.de/beta_cms//?q=sv/system/files/Företagsetablering%20i%20Tyskland%20-
%20Bolagsformer%20-%20Part%202.pdf  (hämtad 2015-04-16). 

130 Dornseifer, s. 290. 
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I Tyskland har man gjort följande inom associationsrätten; AG regleras i ”Aktiengesetz” 

(AktG) medan reglerna för GmbH finns i ”GmbH-gesetz” (GmbHG). Ska man dra en pa-

rallell till svensk rätt kan tänkas att Sverige i så fall skulle haft två ABL; en för publika och en 

för privata aktiebolag. Så är som bekant inte fallet. Men om vi istället tänker oss att AG är att 

jämföra med AB medan GmbH är att jämföra med ett svenskt HB blir det något mer likt. 

Denna jämförelse är heller inte korrekt, men vi leker med tanken. Ytterligare en aspekt att ta 

med i denna tankeföreställning är att tyska AG har mer omfattande kapitalskyddsregler än 

GmbH, vilket ger oss ytterligare vissa likheter med det svenska aktiebolagets kapitalskydds-

regler i jämförelse med de handelsbolagsrättsliga kapitalskyddsreglerna. Som utgångspunkt 

har de tyska och svenska kapitalskyddsreglerna samma syfte; att bolagets förmögenhet inte 

ska minskas på ett otillbörligt vis. Dock kan sägas att de tyska regleringarna är mer hårda och 

långtgående än de svenska reglerna.131  

Med dessa bolagsformer och paralleller i åtanke ska den mest väsentliga bolagsformen ur vår 

situation beröras, GmbH & Co KG. Som nämnt är detta ett kommanditbolag där komple-

mentären är ett GmbH. Kommanditbolaget är alltså en personassociation medan GmbH är 

en kapitalassociation. Detta ger oss likheter med scenariot i vårt fall, NJA 2014 s. 604 där 

kommanditbolaget är en personassociation medan aktiebolaget är en kapitalassociation. Det 

blir således en blandning mellan bolagsformer. I tysk rätt ses GmbH & Co KG som en 

personassociation. Vad man ibland gör är dock att använda de aktiebolagsrättsliga reglering-

arna på detta bolag ändå. Detta tycker vi återigen pekar på likheten med NJA 2014 s. 604 ef-

tersom det är vad HD försöker utreda där. Vad Tyskland dock är steget före Sverige med är 

att erkänna denna konstellation som en egen bolagsform. Om Sverige skulle gjort det kan 

tänkas en variant på ett KB och AB. Men där är vi inte ännu. Det Tyskland dock inte har 

gjort är att de inte upprättat en specifik lag för denna bolagsform. Istället använder man 

HBG och GmbHG, där HBG används för den del av bolaget som rör KG medan GmbHG 

används för den del av bolaget som rör GmbH. Det som dock är en variant för Sverige att ta 

efter är denna distinktion. Vi tänker oss att det skulle fungera att avsluta såväl ABL som 

HBL med ett kapitel om just den specifika bolagsformen.  Detta är ett alternativ till vad som 

ovan nämndes, att man skulle kunna skapa en hel lag för den nya bolagsformen. Vi tror att 

båda lösningarna är värda att fundera på.  

                                                
131 57-58 §§ AktG.  
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Vad som kanske är allra mest intressant att belysa i vårt fall är användandet av 30 § GmbHG.  

Paragrafen används då en delägare i ett GmbH & Co KG samtidigt är andelsägare i ett 

GmbH och då tar emot utbetalning från GmbH. Paragrafen gäller även om andelsägaren i 

ett GmbH tar emot en prestation som kommer från kommanditbolaget, om utbetalningen i 

fråga påverkar förmögenheten i det GmbH som har positionen av en komplementär i ett 

KG. Minskningen av andelskapitalet i GmbH kan göras på två sätt. Det första är att kom-

plementären GmbH har tillfört kapital i GmbH & Co KG. Om en utbetalning görs från 

GmbH & Co KG kommer ju således GmbHs kapitalinsats minska. Det andra alternativet är 

att GmbH & Co KG genomför en prestation som resulterar i en överskuldsättning. Då blir 

komplementären, GmbH, ansvarig för denna förlust i enlighet med det ansvar denne ålagts. 

Liksom i svensk rätt blir nämligen komplementären ansvarig för bolagets förpliktelser.132 

Detta anser vi är ytterligare ett alternativ på hur situationen då ett aktiebolag är komplemen-

tär i ett kommanditbolag kan regleras. Om varken lag eller kapitel i redan befintliga lagar 

upprättas skulle någon eller några specifika paragrafer kunna läggas till i såväl ABL som 

HBL. I dessa paragrafer kan då regleras vilka situationer (utbetalningar och andra prestation-

er) som ska omfattas och hur dessa ska behandlas när det just rör sig om konstellationen ak-

tiebolag som komplementär i ett kommanditbolag.  

Eftersom kapitalskyddsreglerna i tysk och svensk rätt som nämnt är någorlunda lika och det i 

Tyskland dessutom finns bestämmelser133 som liknar återbäringsskyldigheten i svensk rätt 

tycker vi att bakgrunden och följden av värdeöverföringar påminner starkt om varandra i re-

spektive land. På grund av detta borde Sverige därmed kunna anpassa sin lagstiftning angå-

ende bolagsformer och dess handlande på ett liknande sätt som Tyskland gjort. 

                                                
132 128 § HGB. 
133 31 § GmbHG. 
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7  Slutsats 
Numera är det fastställt att ABL:s värdeöverföringsregler, genom analogi, även är tillämpliga 

på indirekta värdeöverföringar. Detta klargjordes i mål NJA 2014 s. 604 där ett aktiebolag 

var komplementär i ett kommanditbolag. Kommanditbolaget genomförde en värdeöverfö-

ring, vilket gjorde att även aktiebolagets förmögenhet minskades, som i sin tur innebar att 

värdeöverföringen och relationen mellan bolagen var indirekt. Detta låg till grund för frågan 

om huruvida även indirekta värdeöverföringar bör omfattas av de aktiebolagsrättsliga värde-

överföringsreglerna i ABL:s 17 kapitel. Högsta domstolens motivering till domslutet grunda-

des i att även ett underordnat handelsbolag, som ägs av ett aktiebolag, kan ingå rättshand-

lingar som kan skada aktiebolagets borgenärer.  

Domen resulterar i att borgenärsskyddet i ABL upprätthålls, inte enbart genom att täcka vär-

deöverföringar utan även genom att omfatta indirekta värdeöverföringar. Även om det är vi-

talt att alltid tillgodose borgenärskyddet, anser vi att HD lägger för stor vikt vid just den fak-

torn och att övriga aspekter helt lämnas utan beaktning. Problematik kring vad en indirekt 

värdeöverföring innebär, hur den ska beräknas och när en sådan faktiskt föreligger är något 

som bortses i bedömningen. Ingen hänsyn tas heller till omsättningsintresset vilket resulterar 

i att ökat ansvar läggs på medkontrahenter som ingår rättshandlingar med handelsbolag där 

aktiebolag är bolagsman. Det är även komplicerat vilket bolag som har rätt att föra talan gäl-

lande en indirekt värdeöverföring då ett kommanditbolag omfattas av HBL medan ett aktie-

bolag regleras i ABL. Frågan huruvida talan om indirekta värdeöverföringar ska föras han-

delsbolags- eller aktiebolagsrättsligt samt om vilket bolag som har talerätt är problem som 

väcks i och med konstellationen aktiebolag som komplementär.  Det är även här reglerna om 

återbäringsskyldighet i 17 kap. 6 § ABL och bristtäckningsansvar i 17 kap. 7 § ABL spelar in. 

Det bolag som har rätt att göra dessa paragrafer gällande är det bolag som faktiskt lidit skada 

av värdeöverföringen, oberoende av om denna varit direkt eller indirekt.  

Enligt vår mening är en utvidgning av värdeöverföringsreglerna inte den mest lämpliga lös-

ningen på problemet eftersom, som ovan visat, flertalet områden lämnas oberörda. Vi anser 

istället att det finns flera alternativ till utvidgade värdeöverföringsregler. Dessa alternativ är 

att fokusera på skadeståndsregler eller att efterlikna den tyska associationsrätten där en egen 

bolagsform förts in för denna sortens konstellation. Även om fallet är det första på området 

finns det ingen anledning att tro att det slutar här. Därför tycker vi att ett bättre alternativ 

hade varit att imitera den tyska rätten och skapa dels en egen bolagsform för kommanditbo-

lag med aktiebolag som komplementär, dels en tillhörande lag eller del av lag gällande den 
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specifika bolagsformen. På så sätt hade reglerna kring detta bolag tydliggjorts och risken för 

tolkningsproblem och lagval hade minimerats. Ett ytterligare sätt skulle vara att inte ens god-

känna aktiebolag att vara bolagsman i kommanditbolag. Det är en åtgärd som kan ses lång-

sökt och drastisk, men utgör fortfarande ett alternativ. På så sätt skulle problemen elimineras 

men det får ändå vägas mot fördelarna med att tillåta aktiebolaget som bolagsman.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att området, i och med domen, inte bör anses fullt 

reglerat. Liknande scenarion kommer troligtvis uppstå i framtiden där den problematik vi 

framfört kommer ställas i centrum. Ett typexempel skulle kunna vara en koncern med en 

lång bolagskedja. Då ägarandelarna varierar storleksmässigt är det sannolikt att det belopp 

som enligt 17 kap. 7 § ABL ska återbäras blir svårberäknat. Därtill hör att det även blir svårt 

att se om en värdeöverföring ens har inträffat samt vilket bolag som tagit beslutet om den. 

På så vis blir värdeöverföringen väldigt abstrakt. Detta medför enligt oss att det kommer be-

höva regleras ytterligare kring beräknings- och ansvarsfrågan. Med detta sagt tycker vi att det 

ska bli intressant att följa rättsutvecklingen på detta område och vi tror inte det dröjer länge 

förrän ett liknande fall är uppe till prövning.  
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