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Sammanfattning 
 
Regeringen har tillsatt en utredning för att se över behovet av en sänkning av aktiekapitalet i 
privata aktiebolag samt behovet av en ny företagsform utan personligt betalningsansvar 
avsedd för mindre aktiebolag. Den första delen av utredningen, behovet av en sänkning av 
aktiekapitalet, blev klar i maj 2008. Hela utredningen ska vara klar i mars 2009. Europeiska 
gemenskapernas kommission har kommit med ett förslag om europeiskt privat aktiebolag, 
SPE-bolag. Uppsatsens syfte är att titta närmare på dessa utredningar och förslag för att se vad 
det kan få för konsekvenser för aktieägare, borgenärer och bolagsrätten i Sverige.  
 
I  Dir. 2007:132 Ett enklare aktiebolag ges utredaren i uppgift att utreda om det i Sverige 
finns behov av en företagsform utan personligt betalningsansvar avsedd för mindre företag. 
Den som idag vill driva verksamhet utan personligt betalningsansvar är hänvisad att starta ett 
aktiebolag. Reglerna för aktiebolag är omfattande och kan ses som krångliga och saknar ofta 
betydelse om aktiebolaget endast har en aktieägare. Utredaren ska även undersöka om det går 
att förenkla de redan befintliga reglerna i ABL och ABF. 
 
I utredningen om ett sänkt aktiekapital gavs två alternativ av utredaren. Det alternativ som 
förordades var att gränsen för minsta tillåtna aktiekapital sänks till 50 000 SEK för privata 
aktiebolag. I det alternativa förslaget ges möjlighet till successiv inbetalning av aktiekapitalet, 
eventuellt i kombination med en sänkning av minsta tillåtna aktiekapital till 50 000 SEK. 
Efter det att utredningen blev klar har Justitiedepartementet lagt fram ytterligare ett förslag 
som innebär en sänkning av aktiekapitalet till 1 SEK. Anledningen till förslaget var att det 
kommit ett förslag om ett SPE-bolag, som föreslogs ha ett minsta aktiekapital på 1 EUR. 
 
SPE-bolaget föreslås vara en företagsform som kan bildas i medlemsstaterna utan krav på 
gränsöverskridande verksamhet. Syftet med SPE-bolaget är att minska de administrativa - och 
ekonomiska hinder som kan uppstå vid gränsöverskridande verksamhet på grund av att 
reglerna skiljer sig åt mellan medlemsländerna. 
 
De slutsatser som presenteras är att en ny företagsform troligen skulle kunna anpassas bättre 
än den nuvarande lagstiftningen till de små företagens önskemål och behov. Däremot har 
frågan om en speciell företagsform diskuterats tidigare, utan något genomslag och SPE-
bolaget kan tillkomma som ytterligare ett alternativ för den som vill bedriva 
näringsverksamhet utan personligt betalningsansvar. Därför ligger det närmare till hands att 
förenkla de associationsrättsliga reglerna för de mindre företagen.  
 
Vad gäller en sänkning av aktiekapitalet till 50 000 SEK förutspås det inte få några större 
konsekvenser för företagets borgenärer då de i större utsträckning tar hänsyn till andra 
faktorer såsom återbetalningsförmågan. Däremot skulle aktiebolagsformen bli mer tillgänglig 
för de företag som inte har så stort kapitalbehov. Successiv inbetalning gör aktiebolagsformen 
än mer tillgänglig, men försvårar regelverket och medför ökade administrativa kostnader. En 
sänkning av aktiekapitalet till 1 SEK skulle troligen medföra att personliga säkerheter krävs 
vid kreditgivning, vilket skulle urholka principen om det begränsade personliga ansvaret. 
Aktiekapitalets funktion som seriositetsspärr skulle dessutom försvinna helt.  
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1 Inledning 
 
När en privatperson vill starta ett företag i Sverige är det vanligaste sättet att bli enskild 
näringsidkare. När näringsverksamhet bedrivs i den formen finns ingen klar gräns mellan 
företagets ekonomi och den personliga ekonomin. Ett handels- eller kommanditbolag kan 
bildas av två eller flera fysiska eller juridiska personer. I ett handelsbolag är delägarna 
personligt ansvariga för bolagets skulder och i kommanditbolag är minst en delägare 
personligt betalningsansvarig.1 Om en person vill bedriva verksamhet utan att bli personligt 
betalningsansvarig är denne i Sverige hänvisad till att starta ett aktiebolag. Aktiebolaget kan 
bildas av en eller flera personer. Skillnaden mellan ett aktiebolag och en annan företagsform 
är att det i aktiebolaget görs åtskillnad mellan den personliga ekonomin och företagets 
ekonomi.2 Delägare i ett aktiebolag tillåts driva företaget utan personligt betalningsansvar 
under förutsättning att de tillfört aktiebolaget en viss förmögenhet kallad aktiekapital.3 Ägarna 
till aktiebolaget svarar då i princip endast för det aktiekapital de tecknat.4 Aktiebolagsformen 
delas upp i två kategorier, privat och publikt. I det privata aktiebolaget är aktierna inte 
avsedda att spridas till allmänheten och det minsta tillåtna aktiekapitalet är 100 000 SEK. Ett 
publikt aktiebolag kan sälja sina aktier till en vidare krets av personer och ska ha ett 
aktiekapital som uppgår till minst 500 000 SEK.5 Båda dessa lyder under Aktiebolagslagen 
2005:5516(ABL) men vissa regler i denna gäller endast för de publika aktiebolagen. De flesta 
paragrafer, ca 740 st. gäller för både publika och privata aktiebolag. De publika aktiebolagen 
har ca 45 st. tilläggsparagrafer som inte gäller för privata aktiebolag.7 Detta beror bl.a. på att 
de publika aktiebolagen kan vända sig till allmänheten för kapitalanskaffning och har därför 
strängare regler.8 
 
Regeringen har tillsatt en utredning för att se över behovet av en sänkning av aktiekapitalet i 
privata aktiebolag samt behovet av en ny företagsform utan personligt betalningsansvar 
avsedd för mindre aktiebolag.9 Detta är en del i regeringens arbete med att minska de 
administrativa kostnaderna för företag och göra det lättare att bli företagare.10 Den första 
delen av utredningen, behovet av en sänkning av aktiekapitalet, blev klar i maj 2008. Hela 
utredningen ska vara klar i mars 2009.11 Kort efter det att första delen av utredningen, 
utredningen om ett sänkt aktiekapital, blev klar kom europeiska gemenskapernas kommission 
med ett förslag om ett europeiskt privat aktiebolag, SPE-bolag (Societas Privata Europaea).12 
Både inom EU och i Sverige pågår arbetet med att förenkla bolagsrätten för mindre företag13 
och även om inte arbetet är färdigställt är det intressant att få en inblick i hur framtiden 
kommer att kunna se ut för dessa företag.  
 
 

                                                             

1 SOU 2008:49 Aktiekapital i privata aktiebolag s.39 
2 Sandström, T, Svensk aktiebolagsrätt s.16 
3 Sandström, T, s.100 
4 Sandström, T, s.16 
5 Sandström, T, s.56f 
6 Fortsättningsvis kallad ABL 
7 ABL 2005:551 
8 Hemström, C, Bolagens rättsliga ställning s. 71 
9 Dir. 2007:132 Ett enklare aktiebolag s.1 
10 Prop. 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007 utgiftsområde 24 s.27 
11 SOU 2008:49 s.1 
12 KOM(2008)396 Förslag till rådets förordning om stadga för ett europeiskt privat aktiebolag (SPE-bolag) s.1 
13 SOU 2008:49 s. 63 
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1.1 Syfte 
 

Syftet är att klarlägga och analysera de förslag och utredningar som behandlar en sänkning av 
aktiekapitalet i privata aktiebolag samt analysera vad storleken på aktiekapitalet får för 
konsekvenser för aktieägarna och företagets borgenärer. Vidare är syftet att klarlägga 
förutsättningarna för en ny företagsform alternativt förenklade associationsrättsliga regler för 
mindre företag som ges i direktivet till utredningen om en ny företagsform, för att sedan föra 
ett resonemang kring alternativens för- och nackdelar. Slutligen är syftet att visa hur förslaget 
om ett SPE-bolag kan komma att påverka aktiekapitalets storlek och utredningen om behovet 
av en ny företagsform i Sverige.  
 
 

1.2 Undersökningsfrågor 
 
Dessa tre frågor avser att besvara syftet: 

• Vad kan vara motiven till en ny företagsform och vilka andra alternativ finns?  

• Vilka konsekvenser får ett sänkt aktiekapital för aktieägarna och borgenärerna? 

• Hur påverkar förslaget om ett europeiskt privat aktiebolag svensk bolagsrätt? 
 
 
1.3 Avgränsningar 
 
Aktiebolaget som associationsform kommer att behandlas mycket kort i inledningen och 
endast ge läsaren den information som anses nödvändig för förståelsen av uppsatsen i övrigt. 
Vad gäller aktiekapitalet internationellt har EU:s bestämmelser behandlats då de direkt 
påverkar den svenska rätten. Vidare har fokuserats på våra nordiska grannländer samt 
Storbritannien. Fler länder både inom och utanför Europa hade varit intressant att ta med för 
en jämförelse men fick utelämnas av utrymmesskäl. Uppsatsen kommer framförallt att 
behandla hur förändringarna påverkar svenska aktiebolag som har sin huvudsakliga 
verksamhet i Sverige. Därför kommer ingen fördjupning i de problem som uppstår vid flytt av 
företag mellan länder att presenteras även om ett av de främsta skälen till EU:s fjortonde 
bolagsdirektiv och en gemensam företagsform för alla medlemsländer är problemen som 
uppstår vid flytt av ett företag till ett annat land. Problematiken kring flytt av företag är 
komplex och skulle uppta ett alltför stort utrymme i detta arbete. 
 
 
1.4 Metod och material 
 

För att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar kommer en rättsvetenskaplig metod att 
användas där relevanta problem formuleras för att sedan analyseras. Uppsatsen kommer att 
innehålla viss komparativ metod när en jämförelse med bestämmelser i andra länder görs 
samt jämförelse mellan de huvudområden som kommer behandlas. Då stor del av uppsatsen 
bygger på förslag och utredningar till lagar och lagändringar kommer dessa förarbeten utgöra 
stommen i materialet. Författningar och doktrin används för att få information om den 
gällande rättens bakgrund och syften. 
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1.5 Disposition 
 
Kapitel två kommer att behandla aktiekapitalet. Kapitlet kommer framförallt inriktas på syftet 
med ett aktiekapital men även kritik mot aktiekapitalet. Historiken visar hur aktiekapitalet 
vuxit fram och motiverats i svensk rätt sedan år 1848. Det är även intressant att se hur 
aktiekapitalet fungerar internationellt och fokus ligger på våra nordiska grannländer då deras 
rättskultur och rättssystem liknar Sveriges,14 samt Storbritannien då de själva kan besluta om 
aktiekapitalets storlek i ett privat aktiebolag vilket kan medföra ett aktiekapital på endast 1 
GBP. Vidare i kapitel tre presenteras direktivet som kommit från regeringen till utredningen 
om en ny företagsform eller förenklade associationsrättsliga regler för mindre företag. 
Utredningen beräknas vara klar mars 2009, så kapitlet kommer bara att ta upp 
förutsättningarna för eventuella förenklade associationsrättsliga regler eller en ny 
företagsform. Kapitlet kommer även att behandla tidigare överväganden vad gäller behovet av 
en företagsform anpassad för små företag. Samma direktiv ligger till grund för utredningen 
om sänkt aktiekapital som presenterades i ett delbetänkande i maj 2008. Utredningen, 
direktivet och ett kompletterande underlag till utredningen kommer att utgöra stommen i 
kapitel fyra som handlar om en sänkning av aktiekapitalet. Kapitel fem kommer att behandla 
förslaget om en förordning om stadga för ett europeiskt privat aktiebolag, SPE-bolag. 
Analysen i kapitel sex avser visa hur direktivet, utredningen och förslaget hänger samman och 
påverkar varandra samt vilka konsekvenser detta kan få. Kapitel sju utgörs av slutsatsen som 
ska besvara uppsatsens syfte och problem. 
 
 

2 Aktiekapital 
 
Aktiekapitalet i ett svenskt aktiebolag ska uppgå till minst 100 000 SEK i privata aktiebolag 
enligt 1 kap 5 § ABL och minst 500 000 SEK i publika aktiebolag enligt 1 kap 14 § ABL. 
Aktiekapitalet är summan av kvotvärdena för aktierna som ges ut vid företagets bildande. 
Aktiekapitalet bestäms vid aktiebolagets bildande och kan senare både ökas eller minskas 
men aldrig under minimiaktiekapitalet. De som tecknat aktier i bolaget tillskjuter ett belopp 
motsvarande aktiekapitalet i form av kontanta medel eller annan egendom än pengar, så 
kallad apportegendom. Först när full betalning har lämnats för samtliga aktier kan 
aktiebolaget registreras,15 vilket görs hos Bolagsverket16. Aktiekapitalet hör sedan till 
företagets bundna egna kapital.17 
 
 
2.1 Aktiekapitalets syfte 
 
Det främsta syftet med ett minimiaktiekapital är att skydda företagets borgenärer.18 
Aktiekapitalet kan ses som ett krav på att företagets tillgångar överstiger företagets skulder så 
att det finns en viss marginal till borgenärernas säkerhet.19 Aktiekapitalet skapar på så sätt en 
garanti för att företaget har en förmögenhetsmassa av viss storlek och ska vara en buffert som 

                                                             

14 Nergelius, J, Komparativ statsrätt s.5 
15 SOU 2008:49 s.50f 
16 Hemström, C, s.72 
17 SOU 2008:49 s.50f 
18 Andersson, J, Kapitalskyddet i aktiebolag s.19 
19 Ju 2006/8869/L1 Behovet av en ny bolagsform s.5 
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fungerar som säkerhet för fordringsägarna.20 Kapitalskyddet är en återspegling av att 
aktieägarna inte personligen ansvarar för företagets skulder. När aktiekapitalet är inbetalat får 
borgenärerna en form av kompensation för bortfallet av personligt ansvar för företagets 
förpliktelser som inträffar i och med registreringen av aktiebolaget. Företagets borgenärer kan 
t.ex. vara leverantörer, banker, anställda samt staten. Aktiebolaget kan även få förpliktelser 
exempelvis genom ett utomobligatoriskt skadestånd, dvs. förpliktelse som uppstått på annat 
sätt än genom avtal.21 
 
Ett annat syfte med aktiekapitalet är att det kan motverka ekonomisk brottslighet och fungerar 
som inträdesbiljett till frihet från personligt betalningsansvar.22 Det har anförts att det är 
rimligt att kräva ett visst kapitaltillskott för att få använda sig av aktiebolagsformen. Den som 
inte är villig att göra en kapitalinsats bör vara hänvisad till en annan företagsform med 
personligt ansvar för företagets förbindelser.23  
 
 
2.2 Kritik mot aktiekapitalet 
 
Både i Norden och internationellt är aktiekapitalets funktion som kapitalskydd ifrågasatt. En 
fråga är om och i vilken utsträckning frivilliga och ofrivilliga borgenärer kan skydda sina 
egna intressen. Frivilliga borgenärer, dvs. borgenärer som står i kontraktsrelation till 
företaget, kan skydda sina intressen på olika sätt. Banker och kreditinstitut kan kräva olika 
typer av säkerheter, kreditavtal och kreditupplysningar. Leverantörer kan genom 
återtagandeförbehåll, begränsade krediter och information av gäldenären säkra sina intressen. 
Kunder kan delas upp i konsumenter och övriga. Konsumenternas intressen tas tillvara i 
konsument lagstiftningen medan övriga kunder befinner sig i en situation som är jämförlig 
med leverantörernas. Ofrivilliga borgenärer består av bl.a. staten och borgenärer avseende 
utomobligatoriskt skadestånd. Andersson24 menar att staten saknar ett påtagligt skyddsvärde 
då den som lagstiftare skyddar sina egna intressen genom lagstiftningen. Ifråga om det 
utomobligatoriska skadeståndet skulle skyddsbehovet tillgodoses genom det allmänna 
försäkringssystemet.25 
 
Andersson ställer sig även frågande till om de nuvarande borgenärsskyddsreglerna i ABL 
egentligen skyddar borgenärerna. Argumenten för detta är att minimiaktiekapitalet saknar 
anknytning till företagets rörelse och risker samt att värdeöverföringar kan göras ner till 
minimiaktiekapitalet. Han menar även att det redovisningsrättsliga systemet, på vilket 
borgenärsskyddsreglerna vilar, saknar borgenärsperspektiv och istället blir 
investerarorienterat. Dessutom är det tveksamt om borgenärerna fäster någon större vikt vid 
borgenärsskyddsbestämmelserna i ABL.26 
 
 
 
 

                                                             

20 Andersson, J, s.9 
21 SOU 2008:49 s.49ff 
22 Andersson, J, s.19 
23 SOU 2008:49 s. 49f 
24 Jan Andersson är juris doktor och docent i civilrätt vid Uppsala Universitet samt professor vid Högskolan i Jönköping 
25 Andersson, J, s.21f 
26 Andersson, J, s.22 
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2.3 Kapitalbrist och värdeöverföring  
 
I ABL finns regler för att aktiebolaget ska avvecklas innan det hamnar i allvarliga 
betalningssvårigheter. Syftet är att sätta press på styrelsen vid kapitalbrist. Om styrelsen 
misstänker att mer än halva aktiekapitalet är förbrukat ska de genast upprätta en 
kontrollbalansräkning enligt 25 kap 13§ ABL. I det fall den visar att det egna kapitalet 
understiger aktiekapitalet med mer än 50 % måste enligt 25 kap 15§ ABL bolagsstämman 
sammankallas till kontrollstämma nr 1. Kontrollstämman fattar beslut om företaget ska 
avvecklas alternativt att under åtta månader försöka få kontroll på företagets ekonomi. Vid 
kontrollstämma nr 2 som enligt 25 kap 16§ ABL ska hållas senast åtta månader efter den 
första, ska företaget visa en kontrollbalansräkning där hela aktiekapitalet är täckt. Då full 
täckning saknas måste styrelsen för att undvika betalningsansvar begära aktiebolaget i 
likvidation enligt 25 kap 17§ ABL.27  
 
Utdelning av förmögenhet till aktieägarna går under samlingsnamnet värdeöverföring. 
Värdeöverföring betecknar enligt 17 kap 1§ ABL en rad transaktioner som medför att 
förmögenhet lämnar aktiebolaget, exempelvis genom vinstutdelning. Det är endast bolagets 
fria egna kapital som kan tas i anspråk. Det innebär att det måste finnas så mycket 
förmögenhet kvar efter värdeöverföringen att det bundna kapitalet, där aktiekapitalet ingår, är 
helt täckt vilket stadgas i 17 kap 3§ 1 st. ABL. Enligt 17 kap 3§ 2 st. får värdeöverföringen, 
trots att det egna bundna kapitalet hålls täckt, endast ske om det är försvarligt med hänsyn till 
bl.a. bolagets verksamhet, risk och likviditet. Att det är olovligt att dela ut bundet eget kapital 
kallas täckningsprincipen. Reglerna om värdeöverföring tar sikte på att skydda företagets 
borgenärer.28  
 
 
2.4 Aktiekapitalets historik i svenska aktiebolag 
 
Den första svenska aktiebolagslagen, 1848 års förordning om lag angående aktiebolag, 
förutsatte att det skulle finnas ett aktiekapital men uppställde inget krav på aktiekapitalets 
storlek.29 
 
År 1895 föreslogs det att aktiekapitalet skulle vara minst 25 000 SEK. Förslaget ansågs vara 
allt för strängt vartefter riksdagen fastställde kravet till 5 000 SEK.30 
 
I förslaget till 1944 års aktiebolagslag lämnades förslag till höjning av aktiekapitalet med 
hänvisning till att kapitalkravet för aktiebolag i andra länder var väsentligt högre än i Sverige. 
Lagberedningen ansåg dock inte att en höjning var motiverad med mer än den motsvarande 
penningvärdeförändringen och föreslog därför en höjning till 10 000 SEK. Riksdagen lät dock 
5 000 SEK kvarstå som nedre gräns.31 
 
I betänkandet Förslag till lag om aktiebolag m.m. (SOU 1971:15) övervägdes på nytt en 
höjning av aktiekapitalet. Utredningen föreslog en höjning av aktiekapitalet till 20 000 SEK 
vilket motsvarade penningvärdeförändringen, men förslaget blev kritiserat vid 

                                                             

27 Sandström, T, s.319ff 
28 Sandström, T, s.285-295 
29 SOU 2008:49 s.56 
30 SOU 2008:49 s.56 
31 SOU 2008:49 s.57 
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remissförfarandet och många ansåg att gränsen skulle vara betydligt högre av hänsyn till det 
allmänna, de anställda och övriga borgenärer. Regeringen föreslog då att gränsen skulle höjas 
till 50 000 SEK. Syftet med höjningen var att skapa bättre garantier för fordringsägarna och 
göra det svårare för oseriösa företagare att etablera sig i aktiebolagsformen.32 
 
I samband med uppdelningen i privat och publikt aktiebolag som trädde i kraft 1 januari 1995 
så höjdes kapitalkravet åter till det nuvarande kapitalkravet på 100 000 SEK för privata 
aktiebolag och 500 000 SEK för publika aktiebolag. Som skäl till höjningen anförde 
regeringen att det skulle innebära en förstärkning av skyddet för borgenärerna. Det skulle 
även gynna företagen då det antogs bli lättare för dem att få kredit. Det fanns även en 
förhoppning om att en höjning skulle motverka missbruk av aktiebolagsformen för olika slag 
av ekonomisk brottslighet.33 
 
I förarbetena till dagens aktiebolagslag angavs det att aktieägarnas frihet från personligt 
betalningsansvar skulle balanseras av ett aktiekapital även i privata aktiebolag. Det ansågs att 
ett minimibelopp på 100 000 SEK även fortsättningsvis skulle vara en lämplig avvägning 
mellan olika intressen varvid några förändringar av aktiekapitalets storlek inte föreslogs.34 
 
Som tidigare nämnts så måste full betalning för aktierna erläggas innan aktiebolaget kan 
registreras men så har inte alltid varit fallet. Enligt 1895 års aktiebolagslag skulle 
aktiekapitalet vara betalt inom ett år från företagets bildande och i 1910 års aktiebolagslag 
ändrades tiden till två år. 1944 års aktiebolagslag gjorde det möjligt att göra en successiv 
inbetalning av aktiekapitalet men minst hälften av aktiekapitalet krävdes för registrering. I 
förslag till aktiebolagslag m.m. (SOU 1971:15) föreslogs det att bestämmelserna om 
successiv inbetalning skulle finnas kvar men det beslutades sedan att hela aktiekapitalet skulle 
inbetalas för att företaget skulle kunna registreras. Det ansågs angeläget att medlen som skulle 
utgöra aktiekapitalet snabbt tillfördes företaget och att de tidigare reglerna inte hade varit 
tillfredställande på den punkten. Genom att öka kraven på inbetalning och skärpa kontrollerna 
skulle skatteflyktsåtgärder försvåras. Det avgörande motivet för att kräva full betalning innan 
registrering var hänsynen till borgenärsintressena. Aktiebolaget skulle få tillåtelse att uppträda 
i eget namn först när hela aktiekapitalet var inbetalt. Aktiekapitalet sågs som en ersättning för 
bortfallet av det personliga ansvaret för företagets förbindelser.35 
 

 

2.5 Aktiekapitalet internationellt 
 
I de kontinentaleuropeiska länderna finns krav på aktiekapital och det har funnits där sedan 
aktiebolagslagstiftningens uppkomst. Den ses enligt rättstraditionen som en garanti för 
borgenärerna. Den anglosaxiska rättstraditionen, exempelvis Storbritannien, Förenta staterna 
och Australien, har övergivit kravet på ett aktiekapital. Istället har företagen och borgenärerna 
i ökande grad kommit överrens om villkoren genom avtal.36 
 
 
 
 
                                                             

32 SOU 2008:49 s.57f 
33 SOU 2008:49 s.58f 
34 SOU 2008:49 s.59 
35 SOU 2008:49 s.60f 
36 SOU 2008:49 s.66 
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2.5.1 Aktiekapitalet i EG:s bolagsrätt 
 
Inom EU pågår ett arbete för att harmonisera bolagslagstiftningen i medlemsstaterna. Arbetet 
utgår från att det finns två former av bolag med begränsat betalningsansvar och inriktas främst 
på de publika aktiebolagen. Arbetet bedrivs i huvudsak genom bolagsdirektiv som ska 
implementeras i medlemsstaterna.37 I artikel 6 i EG:s andra bolagsdirektiv, kapitaldirektivet, 
framgår det att det ska finnas ett aktiekapital på minst 25 000 EUR hos ett aktiebolag. 
Direktivet är dock endast tillämpligt på den företagsform som är avsedd för stora företag med 
många ägare och därmed inte tillämpligt på svenska privata aktiebolag.38 Däremot kan det 
finnas ett systematiskt intresse att ha direktivet i åtanke även vid utformandet av regler för 
privata aktiebolag.39 
 
 
2.5.2 Aktiekapitalet i Danmark  
 
Danmarks motsvarighet till det svenska publika aktiebolaget är Aktieselskab och till det 
svenska privata aktiebolaget kallas motsvarigheten Anpartsselskab. Ett Aktieselskab ska ha 
ett aktiekapital på minst 500 000 DKK. Ett Anpartsselskab skulle fram till år 1996 ha ett 
aktiekapital på minst 200 000 DKK. År 1996 sänktes kravet till 125 000 DKK. Kapitalkravet i 
Danmark motiveras främst med hänsyn till företagets borgenärer. Sedan år 2006 arbetar en 
kommitté med ett förslag på hur den danska aktiebolagsrätten kan förenklas och en del av 
utredningen gäller kravet på minsta aktiekapital.40  
 
Då ett danskt aktiebolags aktiekapital sjunker till hälften skall styrelsen inom sex månader 
sammankalla till bolagsstämma för att redogöra för företagets ekonomi och föreslå åtgärder. 
Om bolagsstämman inte beslutar om åtgärder för att komma till rätta med kapitalbristen eller 
inte genomför dessa kan Erhvervs- och selskabssstyrelsen besluta om upplösning av 
företaget.41 
 
 
2.5.3 Aktiekapitalet i Norge 
 
Norge har två företagsformer utan personligt ägaransvar. Aksjeselskap är avsedd för små och 
medelstora företag med begränsad ägarkrets och Allmennaksjeselskap är avsedd för större 
företag med stor och växlande ägarkrets. Den förstnämnda har ett krav på ett aktiekapital om 
minst 100 000 NOK och den sistnämnda om minst 1 miljon NOK.42 
 
Ett norskt företag ska ha ett eget kapital som är försvarligt med hänsyn till företagets 
verksamhet. Om det finns anledning att anta att det egna kapitalet är lägre än vad som krävs 
för verksamheten eller om det egna kapitalet motsvarar mindre än aktiekapitalet ska styrelsen 
föreslå åtgärder för att ge företaget ett försvarligt eget kapital. Om inte det genomförs ska 
styrelsen föreslå att företaget likvideras.43 
 

                                                             

37 SOU 2008:49 s.63 
38 Thorell, P, EG:s direktiv i bolags- och börsrätt s.33 
39 SOU 2008:49 s.66 
40 SOU 2008:49 s.67f 
41 SOU 2008:49 s.67 
42 SOU 2008:49 s.71 
43 SOU 2008:49 s.71 
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2.5.4 Aktiekapitalet i Finland 
 
I Finland finns det liksom i Sverige en företagsform utan personligt ägaransvar som uppdelas 
i två kategorier. De privata aktiebolagen benämns Yksityinen osakeyhtiö och de publika 
aktiebolagen Julkinen osakeyhtiö. År 2003 kom ett förslag till en ny aktiebolagslag. Där 
angavs att aktiebolagsrätten är en viktig konkurrensfaktor men att bolagsrättens 
konkurrenskraft inte får stå i konflikt med skyddet för borgenärernas och minoritets 
aktieägares intressen. Arbetsgruppen lämnade inget förslag om ändringar av miniminivån av 
aktiekapitalet men riksdagen sänkte ändå minimiaktiekapitalet från 8 000 EUR till 2 500 EUR 
för de privata aktiebolagen. Minimiaktiekapitalet för publika aktiebolag är 80 000 EUR. 
Lagen trädde i kraft 2006. Sänkningen för privata aktiebolag motiverades med att det skulle 
underlätta företagsetableringar. Full betalning av aktiekapitalet måste vara erlagd före 
registreringen.44 

Om styrelsen i ett finskt aktiebolag misstänker att företagets egna kapital utgör mindre än 
hälften av aktiekapitalet ska styrelsen göra ett bokslut och en verksamhetsberättelse. 
Understiger det egna kapitalet hälften av aktiekapitalet enligt balansräkningen ska styrelsen 
sammankalla bolagsstämman för att besluta om sanering av företagets ekonomi. Om det 
konstateras att företagets egna kapital är negativt ska styrelsen göra en registeranmälan om 
förlusten av aktiekapitalet. Alltså ska företaget istället för att träda i likvidation göra ett 
offentliggörande genom registreringen. På så sätt kan borgenärerna se om ett företag har 
kapitalbrist eller inte.45 
 
 
2.5.5 Aktiekapitalet i Storbritannien  
 
I Storbritannien finns det en företagsform utan personligt betalningsansvar som är uppdelad i 
två kategorier, private limited liability company och public limited liability company. 
Kapitalreglerna skiljer på authoriced och issued share capital vilket gör det möjligt att i 
bolagsordningen ange minimi- och maximikapital så ändring av aktiekapitalet kan göras utan 
ändring av bolagsordningen. Ett publikt aktiebolag ska ha ett aktiekapital om minst 50 000 
GBP och privata aktiebolag kan själva besluta om aktiekapitalets minsta storlek, vilket 
innebär att ett private limited liability company kan ha ett aktiekapital på 1 GBP.46 
 
Borgenärsskyddsreglerna i engelsk rätt ålägger bolagsledningen att inleda ett 
insolvensförfarande då verksamheten går dåligt. En styrelseledamot kan bli ersättningsskyldig 
om denna insåg eller borde ha insett att det inte fanns någon rimlig utsikt att företaget kunde 
undvika att bli insolvent och att denna inte åtagit åtgärder för att minska den förlust som 
företagets borgenärer riskerar att drabbas av. Det är därför viktigt att styrelsen håller sig 
informerade om företagets ekonomiska ställning. Vid kreditgivning till ett nystartat mindre 
företag kräver banken ofta personliga säkerheter eller en ökad nivå på aktiekapitalet.47 
 
 
 
 

                                                             

44 SOU 2008:49 s.68f 
45 SOU 2008:49 s.70 
46 SOU 2008:49 s.72 
47 SOU 2008:49 s.73f 
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3 Förenklade associationsrättsliga regler eller en ny företagsform 
 
I budgetpropositionen för 2007 som kom 12 oktober 2006 anförde regeringen att de avser att 
se över frågan om det behövs en ny företagsform med begränsat ansvar och ett enkelt 
regelverk.48 Justitiedepartementet har därefter upprättat en promemoria i ämnet som kom ut 1 
november 2006.49 Den 20 mars 2007 avslog riksdagen i Civilutskottets betänkande motioner 
som gällde behov av ny företagsform med hänvisning till pågående beredningsarbete.50 Den 
19 september 2007 utfärdades vid regeringssammanträdet ett kommittédirektiv där det 
beslutats att en särskild utredare ska lämna förslag till förenklingar för aktiebolagen samt 
överväga om det behövs en ny företagsform utan personligt betalningsansvar anpassad för 
näringsverksamhet i liten skala. Utredningen om detta ska vara klar senast 31 mars 2009.51 
 
 
3.1 Förenklade associationsrättliga regler för små aktiebolag 
 
Regeringen vill underlätta för små aktiebolag att driva sin verksamhet och har som mål att 
företagens kostnader pga. de statliga regelverken ska minskas med 25 % till år 2010. Med 
bakgrund av detta har det tidigare tillsatts en utredning som fått i uppdrag att föreslå 
lagändringar som krävs för att ta bort revisionsplikten för de små företagen samt en särskild 
utredare som ska föreslå förenklingar av redovisningsreglerna. Som tidigare nämnts är 
regleringen i ABL omfattande och flertalet av de privata aktiebolagen har endast en ägare. 
Därför vill regeringen även se över möjligheten till ändringar i ABL och ABF som innebär 
förenklingar för aktiebolagen. Det ska även övervägas om det finns behov av en ny 
företagsform för små verksamheter.52  
 
Utredaren ska  

• Se om reglerna som tillkommit pga. EG:s bolagsrättsliga lagstiftning är onödigt 
betungande,  

• Se om det genom materiella ändringar eller redaktionella ändringar i ABL eller ABF 
går att göra ytterligare förenklingar, speciellt för de små aktiebolagen,  

• Lämna förslag på hur information om ABL kan spridas till de små aktiebolagen,  

• Utarbeta nödvändigt författnings förslag samt utreda konsekvenserna av dessa.  
 

I sitt arbete ska utredaren inrikta sig på de små aktiebolagen. Syftet är att minska deras 
administrativa börda så långt som möjligt utan att riskera skyddet för företagets borgenärer, 
skattekontrollen och bekämpandet av ekonomisk brottslighet.53 
 
 
 
 
 

                                                             

48 Prop. 2006/07:1 Utgiftsområde 24 s.27 
49 Ju 2006/8869/L1 s.1 
50 Civilutskottets betänkande, 2006/07:CU11 s.1 
51 Dir. 2007:132 s.1 
52 Dir. 2007:132 s.1f 
53 Dir. 2007:132 s.7 
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3.2 En ny företagsform 
 
3.2.1 Bakgrund till en ny företagsform 
 
Justitiedepartementet har i promemorian 2006 granskat behovet av en ny företagsform. I 
Sverige är den som vill driva verksamhet utan personligt betalningsansvar hänvisad till att 
bilda ett aktiebolag. Aktiebolaget skall vara antingen publikt eller privat och kommer att lyda 
under ABL. Av de aktiebolag som finns i Sverige har sannolikt majoriteten en enda ägare. 
Regleringen i ABL är mycket omfattande och många paragrafer saknar betydelse för 
aktiebolag med en ägare då de reglerar samverkan mellan olika aktieägare.54 
 
Då ABL är en omfattande lag kan den ses som komplicerad även då många av reglerna kan 
åsidosättas om samtliga aktieägare är överrens.55 Detta innebär att många inte vågar ta steget 
att starta ett aktiebolag.56 Speciellt det stora antalet bestämmelser som rör förhållandet mellan 
aktieägarna väcker frågan om det finns behov att skapa en företagsform som är mindre 
genomreglerad.57 
 
En ny företagsform avsedd för företag med en enda ägare skulle enligt Justitiedepartementet 
kunna utgå ifrån ABL. Från aktiebolagens regelverk skulle det kunna tas bort regler som 
gäller uppdelning på andelar i form av aktier, regler om bolagsordning samt förenkla reglerna 
om frivillig likvidation då det inte finns skilda ägarintressen. Det behöver inte heller finnas 
några regler om bolagsstämma och regelverket om bolagets organisation skulle kunna göras 
enklare. Om ABL användes som grund skulle det vara förhållandevis enkelt att ta fram en ny 
företagsform. Alternativet är att bygga upp ett regelverk för en ny företagsform från grunden, 
vilket kan vara mer tidskrävande och erfarenheter från omvärlden att skapa nya 
företagsformer för små företag är inte de bästa.58 Däremot skulle det sannolikt ge bättre 
förutsättningar att ta fram enkla regler.59 
 
Regeringen har i direktiv 2007:132 beslutat att en särskild utredare skall lämna förslag till 
ändringar i ABL och Aktiebolagsförordningen 2005:55960 (ABF) för att förenkla reglerna 
framförallt för små aktiebolag. Utredaren ska även överväga om det finns behov av en ny 
företagsform utan personligt betalningsansvar anpassad för näringsverksamhet i liten skala. 
Uppdraget ska redovisas senast 31 mars 2009.61 
 
 
3.2.2 Andelsbolag 
 
Behovet av en ny företagsform har utretts en gång tidigare i SOU 1978:66 Andelsbolag. 1974 
års bolagskommitté fick då ett uppdrag av regeringen där de skulle pröva om det behövdes en 
särskild företagsform för de mindre företagen. I andra länder var det vanligt att det vid sidan 
av aktiebolaget fanns en särskild företagsform där verksamhet kunde drivas utan personligt 

                                                             

54 Ju 2006/8869/L1 s.1 
55 Ju 2006/8869/L1 s.2 
56 Broberg, A, Nya redovisningsregler för aktiebolag s.158 
57 Ju 2006/8869/L1 s.2f 
58 Ju 2006/8869/L1 s.3f 
59 Broberg, A, s.158 
60 Fortsättningsvis kallad ABF 
61 Dir. 2007:132 s.1 
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betalningsansvar för deltagarna. Det var en sådan företagsform som utredningen skulle 
undersöka om det fanns behov av.62 
 
Bakgrunden för uppdraget var att de mindre företagen hade stor betydelse för samhället och 
det därför var angeläget att underlätta nyetableringar för dessa företag och ge dem goda 
förutsättningar att överleva. Företagen kunde välja mellan att bedriva verksamheten som 
enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag. Aktiebolagets fördelar, 
förutom möjligheten att vända sig till allmänheten för kapitalanskaffning, var den personliga 
friheten från betalningsansvar samt vissa organisatoriska fördelar. De två sist nämnda 
fördelarna gjorde att även fåmans- och enmansbolag valde aktiebolagsformen för att bedriva 
verksamhet.63  
 
En aktie kunde fritt överlåtas vilket grundades i att aktiebolaget var en utpräglad kapital 
association där delägarens person träder i bakgrunden. Då aktiebolagsformen även användes 
för mindre verksamhet där företaget oftast byggts upp kring en bestämd personkrets 
förvärvades aktier i ett sådant företag inte på grund av ett investeringsintresse utan för att 
åstadkomma en fastare bindning mellan aktieägaren och företaget. Aktieägarna var ofta 
medlemmar i företagets styrelse. För dessa företag kunde ett intrång genom att någon 
utomstående köpte aktier i företaget vara oönskat om företaget var uppbyggt på personliga 
egenskaper och relationer. Det fanns två möjligheter att begränsa aktieägarens rätt att fritt 
förfoga över sin aktie. I bolagsordningen kunde föreskrivas hembudsskyldighet för förvärvare 
av aktie eller förbehåll om förbud för utlänningar och vissa rättssubjekt att förvärva företagets 
aktier.64 Sveriges dåvarande aktiebolagslag var anpassat till större företag och gjorde inte 
någon skillnad mellan aktiebolag som hade en större eller mindre ägarkrets. Därför hade de 
särskilda problemen som fåmansbolagen hade till stor del skjutits åt sidan. Ett av problemen 
var principen om aktiens fria överlåtbarhet som visade sig när aktiebolaget vill hålla 
delägarkretsen sluten. 65 
 
Kommittén fann det angeläget att utforma det associationsrättsliga regelsystemet med 
ansvarsbegränsning så att det kunde väljas även för mindre verksamheter som skulle drivas av 
ett fåtal personer. Friheten från personligt betalningsansvar upplevdes av många företagare 
som en förutsättning för deras engagemang i verksamheten. Därför fann kommittén det 
nödvändigt att lösa problemen för fåmansbolag med utgångspunkt i det aktiebolagsrättsliga 
systemet. Ett alternativ att överväga var en vidgad avtalsfrihet vad gäller 
omsättbarhetsbegränsningar i den gällande aktiebolagslagen.66 
 
Utökade mjöligheter att begränsa aktiernas överlåtbarhet genom en vidgad avtalsfrihet i 
aktiebolagslagen saknade intresse för de aktiebolag som var beroende av kapitalanskaffning 
från allmänheten. Kommittén fann att sådana ändringar ändå kunde göras för att lösa 
problemen för fåmansbolag inom ramen för lagen för aktiebolagslagen, men lagen skulle då 
blir mera svåröverskådlig vilket skulle strida mot syftet med 1975 års aktiebolagsreform, 
vilken skulle åstadkomma förenklingar. Reformen skulle medföra att aktier som inte var fritt 
överlåtbara skulle sakna den väsentliga egenskapen att aktien är ett omsättningsbart 
värdepapper. Även detta talade emot en reform i form av ändringar i aktiebolagslagen.67 

                                                             

62 SOU 1978:66 Andelsbolag s.115 
63 SOU 1978:66 s.116ff 
64 SOU 1978:66 s.119ff 
65 SOU 1978:66 s.124f 
66SOU 1978:66 s.127f  
67 SOU 1978:66 s.129 
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Med anledning av detta fann kommittén att övervägande skäl talade för att en speciell 
företagsform avsedd för de slutna företagen skulle skapas. Förutom de regler som skulle 
mjöliggöra att hålla delägarkretsen sluten skulle även andra önskemål från småföretagarhåll 
kunna tillgodoses. Den danska lagstiftningen om Anpartsselskaber skulle kunna tjäna som 
förebild för hur lagstiftningen skulle läggas upp. Den särskilda bolagsformen skulle innebära 
att ingen deltagare behövde riskera hela sin personliga ekonomi i verksamheten och inte 
heller svara personligen för företagets förpliktelser. Bolagsformen var främst tänkt för de 
mindre företagen med ett begränsat antal delägare. Den nya bolagsformen, som kommittén 
valde att kalla för andelsbolag, skulle skilja sig från aktiebolaget främst när det gällde 
förutsättningarna för och innebörden av delägarskapet. Aktierna skulle inte få säljas till en 
obestämd allmänhet och i bolagsordningen skulle få föreskrivas begränsningar i möjligheten 
att överlåta andel i företaget. Dessutom skulle samtliga bolagsmän ha rätt att ta del av 
information om hur företaget förvaltas.68 
 
I ett aktiebolag skulle aktiekapitalet vid tiden för utredningen uppgå till minst 50 000 SEK. 
Kapitalinsatsen skulle vara betydande med hänsyn till borgenärerna och skulle vara en 
kompensation för bortfallet av personligt betalningsansvar. Även kommittén fann att 
kapitalinsatsen borde vara tämligen hög i företag där verksamheten bedrevs utan personligt 
betalningsansvar för delägarna samtidigt som nyetableringen av företag inte fick försvåras. 
Många nystartade företag hade inte ett kapitalbehov som uppgick till 50 000 SEK varvid 
kommittén fann att minimiaktiekapital gränsen för den nya företagsformen borde sättas lägre 
än nivån för aktiebolag. Detta skulle kunna kompenseras med strängare regler för när 
företaget skulle träda i likvidation. Utredningen ansåg att ett minimiaktiekapital på 20 000 
SEK var en rimlig avvägning.69 
 
Utredningens förslag om ett andelsbolag avslogs av regeringen på grund av stark remisskritik. 
I stället skulle regler som gällde mindre företag övervägas ytterliggare inom 
Justitiedepartementet.70  
 
 
3.2.3 Uppdelning av aktiebolaget  
 
År 1995 delades aktiebolaget upp i två kategorier. Anledningen var att det i samtliga EU-
länder fanns antingen två typer av bolag utan personligt betalningsansvar för delägarna eller 
två kategorier av aktiebolag. Sverige behövde anpassa sin rättsordning till de krav som 
ställdes i EG:s bolagsrättsliga direktiv. Direktiven förutsatte att det fanns två bolagsformer 
eller bolagskategorier och inriktade sig på de publika. Om Sverige inte delade in aktiebolaget 
i två kategorier eller skapade en ny företagsform skulle direktiven gälla för samtliga 
aktiebolag vilket bl.a. skulle leda till att samtliga aktiebolag var tvungna att ha ett högt 
aktiekapital.71  
 
Sverige hade att välja på att skapa en ny företagsform eller dela in aktiebolagen i två 
kategorier. Liksom Norge och Finland valde Sverige att bilda två kategorier då det inte ansågs 
att bolags typerna skulle bli så olika att det motiverade två skilda lagar. Kategorierna kom att 
kallas för publika respektive privata aktiebolag.72  
                                                             

68 SOU 1978:66 s.130ff 
69 SOU 1978:66 s.133ff 
70 Bet. 1991/92:LU1 Ekonomiska föreningar m.m. 
71 Prop. 1993/94:196 Ändringar i aktiebolagslagen (1975:1385) m.m. s.73f 
72

 Prop. 1993/94:196 s.74 



 18 

3.2.4 Ett enklare aktiebolag 
 
Både i EU och i Sverige har det funnits önskemål och överväganden om att införa en ny 
företagsform utan personligt betalningsansvar för verksamhet i mindre skala. Orsaken är att 
regelsystemet uppfattas som krångligt och att ABL i hög grad är konstruerad för de större 
företagens förutsättningar och behov. Trots det har i de flesta fall den befintliga regleringen 
förenklats i stället för införandet av en ny företagsform. Detta beror på att skapandet av en ny 
företagsform är en stor och svår fråga.73 
 
I utredningen som nu pågår ska utredaren i ett första steg analysera behovet av en ny 
företagsform och överväga för- och nackdelar med detta. Om resultatet av utredningen visar 
att det finns skäl att gå vidare får en utredare i uppdrag att lägga fram förslag till en ny 
lagstiftning i ett andra steg. Direktivet inriktar sig alltså på behovet av en ny företagsform inte 
på utformningen av denna.74 
 
För att utreda behovet ska utredaren 

• Se vilka problem som finns för små aktiebolag i det befintliga bolagsrättsliga 
regelsystemet,  

• Se om de materiella reglerna är alltför omfattande och komplexa för de små 
aktiebolagens behov, 

• Se om vissa typer av mindre verksamheter bör särbehandlas i något avseende,  

• Ta ställning till om det behövs en ny företagsform utan personligt betalningsansvar 
samt om behovet finns ange inriktning och huvudsakliga kännetecken för den nya 
företagsformen,   

• Se hur andra europeiska länder och Nordamerika ställer sig gällande införandet av en 
ny företagsform utan personligt ägaransvar för små verksamheter.75 

 
 

4 Sänkning av aktiekapitalet i privata aktiebolag 
 
I kommittédirektiv 2007:132 beslutade regeringen att en särskild utredare ska ta ställning till 
om kravet på lägsta tillåtna aktiekapital för privata aktiebolag bör sänkas samt utarbeta 
nödvändiga författningsförslag.76 Utredaren, jur.dr. Carl Svernlöv, lämnade delbetänkandet 
Aktiekapital i privata aktiebolag i maj 2008.77 Den 30 oktober 2008 publicerade 
Justitiedepartementet en promemoria som ett kompletterande underlag till utredningen.78 
Utredaren skriver att de föreslagna ändringarna bör kunna träda i kraft 1 juli 2009.79 
 
 
 
 

                                                             

73 Dir. 2007:132 s.8 
74 Dir. 2007:132 s.9 
75 Dir. 2007:132 s.10 
76 Dir. 2007:132 s.1 
77 SOU 2008:49 s.1 
78 Promemoria minsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag - kompletterande underlag s.1  
79 SOU 2008:49 s.15 
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4.1 Direktivet till utredningen om ett sänkt aktiekapital  
 
Kravet på aktiekapital för privata aktiebolag i Sverige har ifrågasatts. Det har diskuterats om 
kravet bör sänkas eller tas bort helt. I Europa ses en trend mot sänkta eller slopade krav på 
aktiekapital i bolag som motsvarar ett svenskt privat aktiebolag. På ett av 
Justitiedepartementet ordnat samrådsmöte diskuterades aktiekapitalet och det framfördes skäl 
både för och emot en sänkning. Det nuvarande minimiaktiekapitalet kan utgöra ett hinder mot 
startande av företag, speciellt för tjänste- och kunskapsföretag som inte har behov av dyra 
tillgångar. Ett annat skäl till en sänkning av aktiekapitalet är att det blir vanligare att 
aktiebolag startas i länder med lägre krav på aktiekapital och sedan bedriver verksamhet 
genom en filial i Sverige.80 
 
Utredaren har i uppdrag att överväga om kravet på aktiekapital bör sänkas och vilken nivå 
som i så fall är lämplig. Utgångspunkten ska vara att svenska aktiebolag ska ha ett visst 
aktiekapital men att detta inte är högre än vad som är rimligt ur borgenärssynpunkt. De nivåer 
på aktiekapitalet som utredaren bör överväga är 50 000 SEK och 20 000 SEK alternativt att 
det inte finns någon lägsta nivå.81 
 
Utredaren ska  

• Analysera de för- och nackdelarna med det lägsta tillåtna aktiekapitalet för privata 
aktiebolag som finns idag, 

• Överväga vilket det lägsta tillåtna aktiekapitalet för privata aktiekapital bör vara, 

• Analysera de konsekvenser som en sänkning av aktiekapitalet skulle kunna få. Det 
gäller konsekvenser på t.ex. skatteområdet samt aktiebolagens möjlighet till upplåning 
och kreditvärdighet.  

• Även konsekvenserna för företagets borgenärer ska analyseras och utredaren ska ta 
ställning till om en sänkning av aktiekapitalet ska kompletteras med andra åtgärder för 
att trygga borgenärernas ställning.  

• Slutligen ska utredaren utarbeta nödvändiga författningsförslag.82  
 
 
4.2 Utredningen om ett sänkt aktiekapital  
 
4.2.1 För- och nackdelar med gällande bestämmelser om lägsta tillåtna aktiekapital 
 
Kravet på ett minsta aktiekapital har i svensk rätt främst motiverats med skyddet för 
företagets borgenärer som har ett intresse i att det finns en marginal mellan företagets 
tillgångar och skulder. Speciellt för icke-anpassade borgenärer dvs. borgenärer som inte har 
möjlighet att träffa avtal med företaget och därigenom inte kan skaffa sig relevanta säkerheter, 
uppfyller aktiekapitalet en viktig funktion. Anpassade borgenärer dvs. borgenärer som har 
möjlighet att träffa avtal med företaget, kan säkra sina intressen på andra sätt exempelvis 
genom återtagandeförbehåll eller personlig borgen. Den vanligaste kritiken på ett 
minimiaktiekapital är att beloppet är så lågt att det kan förbrukas relativt snabbt och att det 

                                                             

80 Dir. 2007:132 s.3f 
81 Dir. 2007:132 s.4 
82 Dir. 2007:132 s.4f 
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saknar koppling till det enskilda företagets kapitalbehov och risker. Om kravet på ett 
minimiaktiekapital avskaffades skulle olika avtal mellan företaget och borgenärerna få större 
betydelse vilket kan medföra en ökad transaktionskostnad.83 
 
Ett annat skäl som anförts till aktiekapitalets fördel är att det underlättar kapitalanskaffning 
till aktiebolaget. Kreditgivaren kan försäkra sig om att det råder balans mellan företagets egna 
och externa kapital. Om aktiekapitalet sänks eller tas bort helt kan bankerna istället ställa 
ökade krav på företaget och aktieägarna genom säkerheter såsom personlig borgen. 
Aktiekapitalet ensamt är dock inte den enda faktor som avgör om företaget beviljas kredit 
eller inte. Även faktorer såsom återbetalningsförmåga, tillgångar, omsättning och 
framtidsutsikter spelar in.84 
 
Det har anförts att ett lagstadgat krav på minsta aktiekapital kan förhindra att 
aktiebolagsformen används för oseriösa syften. Om en företagare har en genomtänkt affärsidé 
bör han vara beredd att själv göra en kapitalinsats. Aktiekapitalet fungerar på så sätt som en 
seriositetsspärr. Även om kravet på ett minsta aktiekapital inte helt stoppar missbruket av 
aktiebolagsformen så är det åtminstone ett visst hinder för den som vill starta ett aktiebolag i 
oseriöst syfte.85 
 
Ett argument för en sänkning av aktiekapitalet i Sverige är att det inom EU pågår en trend mot 
sänkta eller slopade krav på en minsta nivå på aktiekapitalet. Det är fullt möjligt att fritt välja i 
vilket land inom EU som företaget ska startas i och sedan driva verksamheten genom en filial 
i en annan medlemsstat. Antalet filialer i Sverige med bolagsregistrering i en annan 
medlemsstat är lågt varvid utredaren finner att det inte är ett övertygande argument för att 
sänka minimigränsen för aktiekapital i Sverige.86 
 
I Sverige pågår ett arbete för att underlätta för mindre företag genom exempelvis minskning 
av deras administrativa börda och borttagande av revisionsplikten. En annan del av detta 
arbete är översynen av aktiekapitalet. Det är inte klart om ett sänkt krav på aktiekapital skulle 
öka nyföretagandet men i en jämförelse med Finland visar att efter det att den finländska 
aktiebolagslagen förändrats bl.a. genom en sänkning av aktiekapitalet, så har det bildats fler 
nya aktiebolag. Många av dem som startar verksamhet idag väljer att göra det som enskild 
näringsidkare. Många av dessa verksamheter ingår i tjänstesektorn och har ett lågt 
investeringsbehov vilket leder till att inte alla har ett kapitalbehov om 100 000 SEK. För dem 
kan kravet på lägsta aktiekapital ses som ett hinder för att starta ett aktiebolag. Även om det 
inte är ett mål att öka antalet aktiebolag på bekostnad av andra företagsformer, så har 
företagsformen vissa fördelar gentemot de andra företagsformerna. Den största fördelen ur 
företagarens perspektiv är att företagets ekonomi hålls åtskiljt från den privata ekonomin. 
Aktiebolagsformen har även ett gott rykte vilket kan vara en fördel vid kontakten med 
leverantörer och handel med utlandet. Med hjälp av en sänkning av minsta tillåtna aktiekapital 
skulle även företag med låga kapitalbehov ha tillgång till de fördelar som aktiebolagsformen 
ger.87 
 
 

                                                             

83 SOU 2008:49 s.82ff 
84 SOU 2008:49 s.84f 
85 SOU 2008:49 s.85ff 
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 21 

4.2.2 Vilket lägsta tillåtna aktiekapital för privata aktiebolag är lämpligt? 
 
Enligt direktivet ska utredaren ta ställning till om aktiekapitalet kan sänkas och ska särskilt 
överväga nivåerna 50 000 SEK, 20 000 SEK eller ingen lägsta nivå överhuvudtaget. 
Utredaren ska även se över möjligheten till successiv inbetalning av aktiekapitalet.88 
 
Utredningen förordar att aktiekapitalet sänks till 50 000 SEK utan möjlighet till successiv 
inbetalning.89 Som alternativ till det förslaget ger utredningen en möjlighet till successiv 
inbetalning av aktiekapitalet. Aktiekapitalet i det alternativa förslaget skulle då fortfarande 
vara 100 000 SEK eller sänkas till 50 000 SEK.90  
 
Det främsta motivet utredaren funnit till en sänkning av aktiekapitalet är att 
aktiebolagsformen blir mer tillgänglig för vissa företagare. Det handlar främst om företag 
vilka inte har ett kapitalbehov uppgående till 100 000 SEK. En stor del av de företag som idag 
startas bedriver verksamhet inom tjänstesektorn där behovet av materiella tillgångar inte är så 
stort. För dessa företag kan kravet på kapital ses som ett hinder att välja aktiebolagsformen. 
En sänkning av aktiekapitalet kan därför öka valfriheten för dessa näringsidkare.91 
 
Utredningen har kommit fram till att en sänkning av aktiekapitalet bör ske för att fler mindre 
företag ska få tillgång till aktiebolagsformen. Med hänsyn till de effekter som en sänkning 
innebär bör nivån inte vara lägre än 50 000 SEK. Vid en avvägning mellan ett aktiekapital på 
50 000 SEK och 20 000 SEK förutses kravet från anpassade borgenärer på exempelvis 
säkerhet och information bli mindre vid en sänkning till 50 000 SEK. En sänkning av 
aktiekapitalet innebär en försämring för icke-anpassade borgenärer och denna blir mer 
påtaglig om gränsen sänks till 20 000 SEK än till 50 000 SEK. Ett lågt aktiekapital minskar 
aktiekapitalets funktion som seriositetsspärr och minskningen blir tydligare vid en sänkning 
till 20 000 SEK än till 50 000 SEK.92 
 
Utredningen har inte kommit fram till att det finns skäl att ta bort kravet på ett 
minimiaktiekapital. Ett borttagande av gränsen för minimiaktiekapitalet skulle vara positivt 
såtillvida att aktiekapitalet kan bestämmas utifrån företagets verksamhet, omfattning och 
risker så det står i proportion till den utövade verksamheten. Vad som även talat för ett 
borttagande av minimiaktiekapitalet är att det knappast ger något egentligt borgenärsskydd. 
Att utredningen inte förordar ett borttagande av minimiaktiekapitalet beror på att banker och 
andra kreditinstitut kan komma att kräva ökade säkerheter som t.ex. personlig borgen samt 
ökad information av företaget. Om de anpassade borgenärerna ställer krav på personliga 
säkerheter som kompensation för aktiekapitalet inskränks principen om det begränsade 
personliga ansvaret vilket kan vara negativt för aktiebolagsformens användbarhet och 
attraktivitet. De individuella avtalen skulle öka vilket medför ökade transaktionskostnader. Ett 
borttagande av minimiaktiekapitalet skulle dessutom ha betydelse för de icke-anpassade 
borgenärerna som inte har möjlighet att träffa avtal med företaget. Kapitalkravet har som 
tidigare nämnts även en betydelse som seriositetsspärr vilken skulle försvinna om kravet på 
aktiekapital tas bort.93 
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89 SOU 2008:49 s.94 
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Utredningen har som alternativ till de förordade förslaget om en sänkning på aktiekapitalet 
med 50 000 SEK föreslagit en möjlighet till successiv inbetalning av aktiekapitalet, eventuellt 
i kombination med en sänkning av minimiaktiekapitalet till 50 000 SEK.94 Det har tidigare i 
Sverige funnits möjlighet till successiv inbetalning av aktiekapitalet.95 Förslaget innebär att 
aktietecknare vid aktiebolagets bildande ska betala in minst en fjärdedel av de tecknade 
aktierna. I stiftelseurkunden ska anges inom vilken tid resterande aktiekapital ska betalas och 
det bör inte finnas någon tidsgräns i lagen. En betalningsförpliktelse för aktieägarna gentemot 
aktiebolaget uppstår för den del av aktierna som är obetalda. Aktieägarna är personligt 
betalningsansvariga till dess att full betalning erlagts. Fördelen med successiv inbetalning är 
att stiftarna erbjuds en större flexibilitet vid aktiebolagets bildande och tillgängligheten till 
aktiebolagsformen skulle öka. En successiv inbetalning av aktiekapitalet kan föra med sig att 
de anpassade borgenärerna ställer högre krav på säkerheten och informationen innan 
aktiekapitalet är helt inbetalt. Det medför även ett ökat administrativt arbete vilket inte är 
önskvärt då ett arbete pågår med att sänka företagens administrativa kostnader. Det finns 
dessutom en risk att bestämmelserna om successiv inbetalning av aktiekapitalet kan uppfattas 
som krångliga.96 
 
I nuvarande lagstiftning får en skuld på grund av aktieteckning inte kvittas mot en fordran hos 
företaget. En aktie som överlåts innan den är fullt betald medför att förvärvaren tillsammans 
med överlåtaren blir ansvarig för betalningen. Dessa bestämmelser blir tillämpliga även vid 
successiv inbetalning. En aktie som inte betalts inom den tid som framgår av 
stiftelseurkunden eller efter anmaning av styrelsen ska kunna förklaras förverkad av styrelsen. 
En förverkad aktie kan vid successiv inbetalning vara delvis betald av aktieägaren. Det belopp 
som betalats på en förverkad aktie ska inte återbetalas om inte aktien övertagits och betalats 
av en annan. En successiv inbetalning av aktiekapitalet medför att styrelsen måste registrera 
de betalningar som kommer in till Bolagsverkat så tecknade aktier kan bli offentliga och 
kontroll av att betalningarna skett i rätt tid kan utföras.97 
 
 
4.2.3 Konsekvenser av en sänkning av lägsta tillåtna aktiekapital till 50 000 SEK eller möjlighet 
till successiv inbetalning av aktiekapitalet 
 
Det främsta syftet med utredningen om ett sänkt aktiekapital är att underlätta för små företag 
att etablera sig och driva verksamhet. En sänkning av aktiekapitalet utgör en del av hur detta 
kan underlättas. Genom en sänkning av aktiekapitalkravet kan flera välja aktiebolagsformen 
för sin verksamhet. En sänkning till 50 000 SEK bedöms inte öka de administrativa 
kostnaderna för företaget. Det alternativa förslaget innebär en ökad administrativ börda och 
även en risk att regelverket ses som krångligt, men medför en större valfrihet för företagen. 
Även om möjligheten till successiv inbetalning av aktiekapitalet införs kan företagen välja att 
betala in hela aktiekapitalet vid aktiebolagets bildande.98 
 
Det går inte att visa att en sänkning av aktiekapitalet i sig skulle leda till ett ökat 
nyföretagande i Sverige. Däremot skulle en sänkning kunna innebära att antalet nybildande 
aktiebolag ökar på bekostnad av enskilda firmor och handelsbolag, vilket kan medföra en viss 
ökad arbetsbelastning för Bolagsverket. En möjlighet till successiv inbetalning av 

                                                             

94 SOU 2008:49 s.99 
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96 SOU 2008:49 s.99ff 
97 SOU 2008:49 s.99ff 
98 SOU 2008:49 s.113f 



 23 

aktiekapitalet skulle påverka Bolagsverkets arbetsuppgifter i större omfattning och kräver att 
Bolagsverkets datasystem byggs ut samt viss programutveckling för att övervaka om 
inbetalning sker i rätt tid. Utredningen föreslår att de utökade resurserna delvis finansieras 
genom höjning av registreringsavgiften.99  
 
En sänkning av aktiekapitalet till 50 000 SEK tros inte ge någon större effekt vad gäller 
anpassade borgenärers agerande gentemot ett privat aktiebolag. Möjligtvis kan sänkningen av 
aktiekapitalet innebära en utökad avtalsanvändning som medför kostnader inom näringslivet. 
Inte heller förslaget om successiv inbetalning väntas ge några större effekter för anpassade 
borgenärer förutom att det kan ställas högre krav på säkerheter tills hela aktiekapitalet är 
inbetalt. Vad gäller staten som icke-anpassad skatteborgenär bedöms en sänkning av 
aktiekapitalet inte innebära några större konsekvenser. Kapitalkravet har redan idag ett så lågt 
värde att det snabbt kan förbrukas och är inte kopplat till företagets verksamhet och risk.100 
 
En sänkning av aktiekapitalet väntas bli en fördel för de företag där kapitalbehovet inte är så 
stort. Många företag inom tjänstesektorn har ett lågt kapitalbehov och får därmed en större 
tillgång till aktiebolagsformen. Av de kvinnor som 2006 startade företag avsåg 94 % bedriva 
verksamhet inom tjänstenäringen. Kvinnor har i stor utsträckning valt enskild firma som 
företagsform men med en sänkning av aktiekapitalet kan de få större tillgång till 
aktiebolagsformen. Män är redan idag mer benägna att starta verksamhet i aktiebolagsform än 
kvinnor.101 
 
En sänkning av aktiekapitalet innebär en risk för att aktiebolagsformen väljs för oseriös 
verksamhet. Denna risk blir större vid möjlighet till successiv inbetalning då aktiebolaget kan 
användas redan när en fjärdedel av aktiekapitalet betalats. I andra länder finns inget som tyder 
på att ett förändrat aktiekapital ökar problemen med oseriös verksamhet och ett krav på 
minsta aktiekapital stoppar i och för sig inte missbruk även om det innebär ett visst hinder. En 
sänkning av aktiekapitalet innebär att detta hinder blir lägre.102  
 
 
4.2.4 Författningsförslag 
 
Om förslaget om en sänkning av aktiekapitalet för privata aktiebolag till 50 000 SEK antas 
innebär det inga större förändringar i ABL. Förslaget berör främst 1 kap 5§ ABL där det i 
nuvarande lydelse stadgas att aktiekapitalet skall uppgå till minst 100 000 SEK.103 Om 
förslaget går igenom är den föreslagna lydelsen ”Om aktiekapitalet är bestämt i kronor, ska 
det uppgå till minst 50 000 kr.”104 
 
Förslaget till 1 kap 5§ ABL kan bli aktuell även vid successiv inbetalning om 
minimiaktiekapitalet samtidigt sänks till minst 50 000 SEK. Om förslaget om successiv 
inbetalning antas medför det flera förändringar i ABL. I 2 kap 5§ ABL ska de föreskrivas att 
det i stiftelseurkunden ska anges inom vilken tid aktierna ska betalas om successiv betalning 
av aktiekapitalet används. I 2 kap 21a § ABL stadgas på vilka grunder styrelsen kan förklara 
rätten till aktien förverkad om den inte betalas i rätt tid samt att styrelsen kan låta någon 
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annan överta aktien och betalningsansvaret om den inte betalas inom utsatt tid. Om aktien 
förklaras förverkad enligt ovanstående återbetalas det belopp som betalats på aktien endast 
om aktien övertagits och betalats av annan enligt 2 kap 21b § ABL. De ändringar som föreslås 
i 2 kap 23§ innebär att minst en fjärdedel av minsta tillåtna aktiekapital måste betalas för att 
ett privat aktiebolag ska kunna registreras. Om successiv inbetalning av aktiekapitalet väljs 
ska styrelsen senast en månad efter tiden för betalning för aktie gått ut anmäla till 
Bolagsverket hur många aktier som betalats och med vilket belopp enligt en ny paragraf, 2 
kap 27a§ ABL. I 2 kap 27b § ABL regleras förutsättningarna för att Bolagsverket ska 
registrera full betalning. För att en aktie ska registreras som fullt betald ska full och godtagbar 
betalning erläggas. Om betalning erlagts i pengar ska ett intyg visas upp från ett kreditinstitut. 
Om betalningen skett med apportegendom ska ett revisorsyttrande uppvisas.105 
 
I 2 kap 27c§ ABL bestäms att om full betalning inte erläggs är 25 kap 11§ ABL tillämplig. I 
25 kap 11§ st 1 p 5 ABL föreskrivs att Bolagsverket ska besluta att aktiebolaget ska gå i 
likvidation om aktiebolaget inte kommit in med anmälan om betalning av aktie enligt 2 kap 
27a§ ABL. I de fall det i bolagsordningen finns angivet ett minimi- och maximikapital och 
full betalning erlagts för det registrerade minimiaktiekapitalet men inte för de registrerade 
aktiekapitalet ska Bolagsverket registrera att aktiekapitalet minskats med det sammanlagda 
obetalda beloppet. De aktier som inte är fullt betalda blir då ogiltiga enligt 2 kap 27d§ 
ABL.106 
 
 
4.3 Kompletterande underlag till utredningen om minsta tillåtna 
aktiekapital     
 

4.3.1 Bakgrund till förslag om sänkning av minsta tillåtna aktiekapital till 1 SEK 
 
Justitiedepartementet har upprättat en promemoria med ett mer långtgående alternativ än 
utredningens förslag om en sänkning av aktiekapitalet i privata aktiebolag till minst 50 000 
SEK samt förslaget om successiv inbetalning av aktiekapitalet som presenterades i SOU 
2008:49. Alternativet som Justitiedepartementet önskar få remissinstansernas synpunkter på i 
samband med att utredningens förslag i SOU 2008:49 remitteras innebär att kravet på minsta 
tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag sänks till 1 SEK.107  
 
Bakgrunden till Justitiedepartementets förslag är ungefär den samma som för utredningen, 
vilken fann 50 000 SEK som en lämplig nivå på aktiekapitalet alternativt möjlighet till 
successiv inbetalning av aktiekapitalet. Utredningens förslag ligger i linje med utvecklingen i 
omvärlden mot ett sänkt aktiekapital. Den faktor som har fått Justitiedepartementet att 
upprätta en promemoria med ett förslag till en sänkning av aktiekapitalet till 1 SEK är att EG- 
kommissionen efter det att utredningen lämnade sitt förslag i maj 2008 kommit med ett 
förslag till förordning om privata Europabolag, SPE-bolag. Syftet med ett SPE-bolag är att 
stärka små och medelstora företags konkurrenskraft och föreslås kunna bildas utan krav på 
gränsöverskridande verksamhet. Mer om SPE-bolag tas upp i nästa kapitel. Kommissionen 
anser att aktieägarna är de som bäst kan avgöra hur stort aktiekapitalet behöver vara i ett SPE-
bolag. Därför förskrivs i förslaget till förordningen endast att aktiekapitalet ska uppgå till 
minst 1 EUR och det finns inte möjlighet för medlemsstaterna att ställa krav på ett högre 
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aktiekapital. Med anledningen av detta vill Justitiedepartementet ha remissinstansernas 
synpunkter på ett minsta tillåtna aktiekapital i svenska privata aktiebolag på 1 SEK.108 
 
 
4.3.2 Konsekvenser av en sänkning av lägsta tillåtna aktiekapital till 1 SEK 
 
En rad bestämmelser i ABL är relaterade till aktiebolagets aktiekapital. Även om minsta 
tillåtna aktiekapital sänks till 1 SEK kommer det i alla aktiebolag finnas ett krav på 
aktiekapital vilket innebär att dessa bestämmelser inte påverkas generellt. Vid betalning av 
aktierna i företaget ska pengarna enligt 2 kap 17§ ABL sättas in på ett särskilt konto. 
Kostnaden för att öppna ett konto kan synas hög i jämförelse med ett mycket lågt aktiekapital 
men de allra flesta företag har sannolikt användning av ett konto i en bank eller annat 
kreditinstitut varvid en ändring av 2 kap 17§ ABL inte krävs.109 
 
Vad gäller de bestämmelser om värdeöverföringar som finns som skydd för företagets 
borgenärer finner Justitiedepartementet att den grundläggande bestämmelsen i 17 kap 3§ ABL 
inte behöver ändras. Bestämmelsen, som innehåller två led, fungerar i princip på samma sätt 
oberoende av hur stort aktiekapitalet är. Det första ledet, beloppsspärren, innebär att det efter 
en värdeöverföring måste finnas full täckning för det bundna egna kapitalet. Det andra ledet, 
försiktighetsregeln, innebär att värdeöverföringen endast får ske om det är försvarligt med 
hänsyn till bl.a. verksamhetens art, omfattning och risker.110 
 
Justitiedepartementet har i frågan om reglerna för likvidation vid bristande täckning av 
aktiekapitalet utarbetat två alternativa författningsförslag. Alternativ ett innebär att 
bestämmelsen om likvidationsplikt på grund av kapitalbrist behålls. Detta förslag innebär att i 
ett aktiebolag med 1 SEK i aktiekapital skall tillämpa reglerna om det egna kapitalet 
understiger 0,50 SEK.111 En konsekvens av detta alternativ kan vara att ett aktiebolag som har 
ett högre aktiekapital kan möta en förlust genom en minskning av aktiekapitalet och på så sätt 
undgå de regler som finns när aktiebolagets egna kapital understiger hälften av det 
registrerade aktiekapitalet. Alternativ två innebär att reglerna om likvidationsplikt pga. 
kapitalbrist avskaffas för privata aktiebolag. Om reglerna avskaffas finns inga bestämmelser 
om hur aktiebolagets ledning ska agera vid kapitalbrist vilket kan vara till nackdel för 
borgenärer och aktieägare om en förlustbringande verksamhet tillåts drivas vidare. 
Alternativet kommer att sätta större fokus på konkursinstitutet och straffbestämmelser om 
brott mot borgenärer.112 
 
 

5 Europeiskt privat aktiebolag - SPE-bolag 
 
Formellt sett är det inte möjligt att flytta ett svenskt aktiebolag från Sverige då ett aktiebolag 
som är bildat i Sverige måste vara registrerat i Sverige och ha sitt säte på en svensk ort. Inom 
EU är målet att det ska råda fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital. Arbete pågår 
även för att den fria rörligheten ska inkludera bolag.113 
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För att underlätta för företagen att driva verksamhet i två eller flera EU-länder utan att driva 
dotterbolag i varje land och därmed följa den gällande inhemska lagstiftningen är det sedan 
2004 möjligt att bilda ett Europabolag, SE-bolag (Societas Europea), som är ett publikt 
aktiebolag. Genom ett SE-bolag kan verksamheten bedrivas i flera EU-länder inom ett och 
samma aktiebolag.114 Europabolagen styrs av SE-förordningen,115 vilken är direkt tillämplig i 
medlemsstaterna. Förordningen innehåller en rad hänvisningar till den nationella lagstiftning 
som gäller för publika aktiebolag i den medlemsstaten där företaget har sitt säte. 
Europabolagets aktiekapital skall uppgå till minst 120 000 EUR.116 Kommissionen arbetar 
även för att ta fram ett nytt direktiv, det fjortonde bolagsdirektivet, som ska ålägga 
medlemsstaterna att införa bestämmelser i sina rättsordningar som gör det möjligt för 
nationella aktiebolag att flytta mellan olika medlemsländer.117 
 
SE-bolaget är ett publikt aktiebolag.118 Inom EU pågår nu ett arbete för att ta fram en 
företagsform även för privata aktiebolag inom EU. Företagsformen kallas SPE-bolag.119 
 
I december 2005 presenterades en genomförbarhetsanalys för SPE-bolag. I juni 2006 hade 
europaparlamentets utskott för rättsliga frågor och inre marknaden en offentlig utfrågning om 
SPE-bolag.120 Den 1 februari 2007 antogs Europaparlamentets resolution med 
rekommendationer till kommissionen om stadga för europeiska privata aktiebolag.121 Detta 
kan ses som ett direktiv till kommissionens förslag till rådets förordning om stadga för ett 
europeiskt privat aktiebolag (SPE-bolag) som framlades 1 juni 2008.122 Förslaget föreslås 
träda i kraft den 1 juli 2010 under förutsättning att medlemsländerna enhälligt godkänt 
förordningen samt att Europaparlamentet ger sitt godkännande.123  
 
 
5.1 Europaparlamentets resolution till stadgan för SPE-bolag 
 
Med anledning av en handlingsplan för modernare bolagsrätt och effektivare företagsstyrning 
i EU har europaparlamentet utfärdat en resolution som ligger till grund för kommissionens 
förslag om ett europeiskt privat aktiebolag.124 
 
I resolutionen anges det att det finns ett behov av europeiska privata aktiebolag för små och 
medelstora företag som verkar gränsöverskridande. Ett SPE-bolag ska kunna bildas inom 
gemenskapen av en eller flera fysiska eller juridiska personer som inte nödvändigtvis måste 
vara bosatta i en medlemsstat. SPE-bolaget ska vara en juridisk person vars skuldförbindelser 
bör vara begränsade till bolagets tillgångar. Ett SPE-bolag ska vara ett alternativ till de 
nationella företagsformerna och ska kunna bildas från grunden, utifrån ett befintligt företag 
eller genom en sammanslagning mellan företag.125 Ett SPE-bolag ska även ha möjlighet att 
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fusioneras, flytta sitt säte samt ha möjlighet att bli ett Europabolag (SE-bolag). 
Europaparlamentet anser att när det gäller upplösning, likvidation, insolvens och 
betalningsinställelse bör de bestämmelser som råder på platsen för aktiebolagets säte och för 
den företagsform som gäller för företag som motsvarar europeiska privat aktiebolag 
tillämpas.126 
 
Europaparlamentet anser att de europeiska privata aktiebolagens aktiekapital bör uppgå till 
10 000 EUR vid tidpunkten för registrering,127 vilket ändrades till 1 EUR i förslaget till SPE-
bolag,128 se nästa kapitel. Vidare anser europaparlamentet att bolagsorganen bör vara 
solidariskt ansvariga för skada i form av minskade tillgångar då detta sker till förmån för vissa 
bolagsorgan, aktieägare eller personer i dess närhet så till vida de inte handlat i aktiebolagets 
intresse.129  
 
 
5.2 Förslaget till stadga för ett europeiskt privat aktiebolag 
 
5.2.1 SPE-bolagets syfte och mål  
 

Syftet med ett SPE-bolag är att underlätta för små och medelstora företag att bedriva 
affärsverksamhet och etablera sig på den inre marknaden. Förslaget är anpassat till de små och 
medelstora förtegens behov och gör det möjligt för företagare att bilda SPE-bolag med samma 
enkla och flexibla bolagsrättsliga bestämmelser i alla medlemsstater.130 Målet med förslaget 
är att öka de små och medelstora företagens konkurrenskraft och minska de kostnader som 
uppkommer av att de nationella reglerna skiljer sig åt. Detta genom att skapa rättsliga 
bolagsramar som är anpassade till de små och medelstora företagens behov och är väl kända 
över hela EU.131 
 
 
5.2.2 Problem vid gränsöverskridande verksamhet 
 
Över 99 % av EU:s företag är små eller medelstora och endast 8 % av dessa företag handlar 
över gränserna. Det finns flera rättsliga och administrativa hinder för dessa företag att starta 
en gränsöverskridande expansion. Ett av dessa är kostnaderna vid grundandet av företaget. 
Det gäller kostnader för bl.a. registrering, rättshjälp och minimi – startkapitalet. De 
administrativa kostnaderna och startkapitalet är de samma för inhemska och utländska 
företagsgrundare medan kostnaden för rättshjälp ofta blir högre för en utländsk grundare då 
den måste bekanta sig med nya företagsformer. Ett annat hinder för gränsöverskridande 
verksamhet kan vara de kostnader och svårigheter för företagets drift som uppkommer av att 
de nationella bestämmelserna skiljer sig åt. Det gäller bestämmelser om t.ex. företagets 
organisation, företagsorgan och aktieägarnas rättigheter. Det tredje stora hindret kan vara brist 
på förtroende för utländska associationsformer. Genom att bilda ett SPE-bolag skulle 
möjligheten finnas att driva verksamheten i en företagsform som är gemensam för alla 
medlemsstater. 132 
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För att komma till rätta med problemen har kommissionen granskat fyra olika alternativ. Det 
första är att några åtgärder inte vidtas utan att den befintliga lagstiftningen tillämpas. Detta 
alternativ minskar inte de rättsliga och administrativa hinder som företagen stöter på när de 
vill expandera på den inre marknaden133 och företagen ställs inför 27 olika bolagsrättsliga 
regelverk.134 Det andra alternativet är att harmonisera medlemsstaternas bolagsrätt så de har 
samma bestämmelser för grundande och drift av företag.135 Alternativet skulle innebära stora 
förändringar i den nationella lagstiftningen och skulle inte stå i proportion till målet med 
förslaget.136 Ett tredje alternativ är att anpassa stadgan för SE-bolag så att den även innefattar 
små och medelstora företag. En företagsform som passar alla företag skulle bli mycket 
komplex och avsevärda förändringar skulle behöva göras.137 Det fjärde alternativet är det som 
bäst löser de problem som nämnts ovan. Alternativet innebär att en ny europeisk 
företagsform, SPE-bolag, som är anpassad för små och medelstora företag bildas.138  

Ett SPE-bolag skulle erbjuda enhetliga regler för grundandet i hela EU och ge små och 
medelstora företag en europeisk kvalitetsstämpel, vilket väntas förenkla affärsverksamhet 
över gränserna.139 Att samma företagsform kan användas i flera medlemsstater skulle 
innebära en minskning av behovet av rättslig rådgivning vid grundandet och driften av 
dotterbolag. Ett SPE-bolag är ett alternativ som kan existera parallellt med nationella 
företagsformer varvid dessa inte behöver genomgå någon förändring.140 
 
 
5.2.3 SPE-bolag 
 
Ett SPE-bolag skall liksom svenska privata aktiebolag vara en juridisk person som förfogar 
över ett aktiekapital. Dess aktieägare är inte ansvariga för mer än det belopp de tecknat sig 
för. SPE-bolaget är ett privat aktiebolag vilket innebär att dess aktier inte kan bjudas ut till 
allmänheten.141 
 
Kommissionen har föreslagit att det inte ska finnas några inskränkningar för bildandet av ett 
SPE-bolag utan det ska kunna bildas av en eller flera bolagsstiftare, fysiska personer och/eller 
juridiska personer. SPE-bolaget kan bildas från grunden, genom ombildning eller uppdelning 
av ett befintligt företag eller genom fusion av befintliga företag.142 SPE-bolagsformen ställer 
inga krav på gränsöverskridande verksamhet vilket gör att den kan komma att konkurrera med 
nationella företagsformer. Att detta alternativ ändå valts beror på att det ger en stor rättslig 
säkerhet och ökar företagsgrundares valmöjligheter.143 
 
Ett SPE-bolag regleras först och främst av bestämmelserna i förordningen. Många frågor, 
speciellt de som rör den interna organisationen, ska regleras i bolagsordningen.144 Det innebär 
att stadgan för SPE-bolag omfattar företagets viktigaste egenskaper så som begränsat ansvar, 
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namn och aktiekapital samt de aspekter som får relevans för tredje part exempelvis 
borgenärsskyddet. Däremot får aktieägarna fritt besluta om mer interna frågor så som 
bolagsstämma och förvaltningsstruktur.145 Den nationella lagstiftningen reglerar de frågor 
som inte omfattas av förordningen eller bolagsordningen. Det gäller t.ex. arbets-, insolvens- 
och skatterätt. Den nationella lagstiftning som ska tillämpas är den där SPE-bolaget har sitt 
säte och som gäller för privata aktiebolag.146  
 
Ett SPE-bolag ska ha sitt säte och sitt huvudkontor eller huvudsakliga verksamhet i en 
medlemsstat.147 Det finns inget krav på att aktiebolagets säte och huvudkontor måste vara i 
samma medlemsstat, en sådan bestämmelse skulle strida mot EG-domstolens dom i Centros 
målet, där domstolen fastslog att det är tillåtet för ett företag att ha sitt säte i en medlemsstat 
utan att driva näringsverksamhet där och sedan driva en filial med verksamhet i en annan 
medlemsstat.148 Alltså kan SPE-bolaget etablera sitt säte och sitt huvudkontor eller 
huvudsakliga verksamhet i olika medlemsstater.149 
 
 
5.2.4 Kapital och utdelning i SPE-bolaget 
 
Minimikapitalkravet i ett SPE-bolag föreslås uppgå till 1 EUR, inte som i resolutionen vilken 
föreslog ett minsta aktiekapital på 10 000 EUR. Det låga kravet på kapital motiveras med att 
det skall underlätta företagsetableringar.150 Ett SPE-bolag ska bli tillgängligt för företagare i 
alla medlemsstater och med tanke på skillnad i levnadsstandard skulle ett obligatoriskt 
minimiaktiekapital göra företagsformen mindre tillgänglig för företagare i vissa 
medlemsstater. 151 Ett högt lagstadgat minimiaktiekapital har ofta motiverats som ett skydd 
för företagets borgenärer men undersökningar visar att dessa fokuserar mer på andra aspekter 
än kapitalet t.ex. kassaflödet. Kommissionen anser även att ett företags aktieägare är de som 
bäst kan fastställa vilka kapitalbehov företaget har och att det är omöjligt att fastställa ett 
lämpligt aktiekapital för alla företag. Vad gäller utdelning till aktieägarna måste SPE-bolaget 
göra en kontroll av balansräkningens ställning och tillse att företagets tillgångar tillfullo 
täcker dess skulder efter utdelningen.152 
 
 
5.2.5 SPE-bolagets organisation 
 
Aktieägarna i ett SPE-bolag kan relativt fritt bestämma om företagets interna organisation. 
Bolagsordningen ska ange vilken majoritet och beslutförhet som krävs vid omröstning, hur 
ledningsstrukturen ser ut samt ledningspersonernas mandatperioder och behörighetskriterier. 
Bolagsordningen ska även ange den metod som ska användas när aktieägarna fattar beslut, det 
finns inget krav på att bolagsstämmor måste hållas. Som skydd för minoritets aktieägare finns 
två bestämmelser i förordningen, den ena är rätten att begära ett beslut ifrån aktieägarna och 
den andra är rätten att begära att domstol eller förvaltningsorgan utser en oberoende expert. 
Företagets ledningspersoner ska handla i företagets bästa intresse och ska agera med den 
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aktsamhet och skicklighet som rimligtvis kan krävas vid utövandet av verksamheten. 
Förordningen fastställer ledningspersonernas ansvar för förlust eller skada som uppkommit då 
ledningspersonerna underlåtit att fullgöra sina uppgifter enligt förordningen, bolagsordningen 
eller ett beslut av aktieägarna.153 
 
 
5.2.6 Sverige och medlemsstaternas ståndpunkter 
 
Flera av medlemsstaterna är positiva till förslaget om ett SPE-bolag då det kan underlätta för 
små och medelstora företag. Även Sveriges regering är positiv och välkomnar initiativet men 
påpekar att andra europeiska associationsformer inte fått så stort genomslag.154 Som exempel 
finns endast fyra st. SE-bolag registrerade i Sverige.155 Därför finner regeringen det viktigt att 
SPE-bolagets regelverk anpassas efter behovet och blir enkelt att tillämpa. Liksom vissa andra 
medlemsstater är de tveksamma till att så många frågor ska regleras i bolagsordningen vilket 
kan leda till kostnader och besvär för stiftarna och företagets borgenärer. Sveriges regering 
tycker även att det är viktigt att det finns regler som skyddar borgenärer, minoritets aktieägare 
och arbetstagare medan flera andra länder är tveksamma på aktiekapitalets storlek och att det 
inte finns något krav på gränsöverskridande inslag för att starta ett SPE-bolag. Även de flesta 
remissinstanserna är positiva till förslaget även om några finner att 1 EUR är ett för lågt 
aktiekapital ur borgenärssynpunkt och kan leda till att oseriösa personer startar ett SPE-
bolag.156 
 
Om förslaget om SPE-bolag antas blir förordningen direkt tillämplig i medlemsstaterna. 
Förslaget påverkar inte de regler som finns i ABL men vissa frågor gällande bl.a. företagets 
upplösning, ombildning av ett nationellt företag till ett SPE-bolag samt påföljder vid 
överträdelse av bestämmelserna i förordningen ska regleras av nationell rätt.157  
 
 

6 Analys 
 
6.1 En sänkning av aktiekapitalet 
 
I den litteratur samt de förarbeten som behandlat aktiekapitalet har det framförts att 
aktiekapitalets främsta syfte är att skydda företagets borgenärer. Det syftet verkar inte vara 
lika viktigt i dag. Både i utredningen om ett sänkt aktiekapital och i förslaget till stadga om 
SPE-bolag anges att de anpassade borgenärerna inte fäster någon större vikt vid 
aktiekapitalets storlek utan fokuserar mer på företagets återbetalningsförmåga. Aktiekapitalets 
främsta syfte har därmed försvunnit, men innehar fortfarande en funktion som skydd för de 
icke anpassade borgenärerna och som seriositetsspärr mot oseriösa företagare. Den stora 
frågan är då hur stort aktiekapitalet behöver vara för att fylla sin funktion. 
 
I den utredning som gjorts föreslås en sänkning av aktiekapitalet till 50 000 SEK. Så lågt har 
aktiekapitalt inte varit sedan år 1973. Jämfört med våra nordiska grannländer ligger Sveriges 
nuvarande krav på aktiekapital ungefär i linje med kapitalkravet i Danmark och Norge. 
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Finland har nyligen sänkt sitt aktiekapital till en relativt låg nivå om 2 500 EUR. Sänkningen 
verkar ha fallit väl ut, åtminstone på kort sikt, genom att fler aktiebolag registrerats. I 
Danmark pågår liksom i Sverige en utredning som gäller kravet på minsta aktiekapital. Det 
verkar gå en trend mot ett sänkt aktiekapital inom EU och det är viktigt att haka på den 
trenden för att inte riskera att företag etablerar sig i en annan medlemsstat för att slippa hårda 
kapitalkrav.  
 
I den utredningen som gjorts i Sverige angående kravet på minsta aktiekapital ansågs det att 
50 000 SEK var den lägsta rimliga nivån. Justitiedepartementets förslag på ett minsta tillåtna 
kapital på 1 SEK kan i förhållande till den grundliga utredningen framstå som något 
framtvingad och inte så väl genomtänkt. Det skäl som Justitiedepartementet framfört som 
motivering till ett så lågt aktiekapital är att det i förslaget om ett SPE-bolag föreslås ett 
aktiekapital i SPE-bolag på minst 1 EUR. Det kan ställas i kontrast till utredningens argument 
mot ett så lågt aktiekapital. Utredningen finner att principen om det begränsade personliga 
ansvaret, vilket är en av aktiebolagets stora fördelar, kan komma att urholkas vid ett allt för 
lågt aktiekapital eftersom borgenärerna i större utsträckning kan komma att ställa krav på 
personliga säkerheter. Aktiekapitalets funktion som seriositetsspärr skulle dessutom försvinna 
helt. Justitiedepartementets argument bygger endast på ett förslag till en förordning om ett 
SPE-bolag. Det är inte säkert att en sådan företagsform överhuvudtaget kommer bli 
verklighet. Även om ett SPE-bolag blir verklighet är det inte säkert att kapitalkravet blir så 
lågt som 1 EUR. I resolutionen till förslaget anförde europaparlamentet att aktiekapitalet i ett 
SPE-bolag bör uppgå till 10 000 EUR. Dessutom har flera medlemsländer och remissinstanser 
varit tveksamma till det låga aktiekapitalet i förslaget till ett SPE-bolag. De nackdelar som i 
utredningen om ett sänkt aktiekapital tas upp med ett för lågt aktiekapital, exempelvis 
sänkning av seriositetsspärren och ökade krav på personliga säkerheter, har inte nämnts i 
förslaget till SPE-bolag men dessa aspekter borde gälla även för ett SPE-bolag. Däremot är 
det förstårligt att det blir svårare att finna en rimlig nedre gräns på aktiekapitalet för ett SPE-
bolag än för en nationell företagsform då flera länder med varierande ekonomiska 
förhållanden är inblandade och ett högt aktiekapital skulle kunna ge konkurrensfördelar till de 
länder som har en högre levnadsstandard. Vad som även kan tala för Justitiedepartementets 
förslag på ett minimiaktiekapital på 1 SEK för svenska privata aktiebolag är att det fungerar i 
andra länder. Storbritannien är ett exempel även om bankerna, precis som utredningen 
befarar, ofta ställer krav på personliga säkerheter vid kreditgivning.  
 
 
6.2 Successiv inbetalning av aktiekapitalet 
 
Utredningens alternativa förslag är att möjlighet ges till successiv inbetalning av 
aktiekapitalet, eventuellt i kombination med att kravet sänks till 50 000 SEK. Förslaget skulle 
innebära att endast 25 000 SEK alternativt 12 500 SEK behöver inbetalas för att aktiebolaget 
ska kunna registreras. Fördelen med förslaget är att fler skulle få möjlighet att bilda 
aktiebolag. Den största nackdelen med förslaget är att reglerna blir fler och krångligare samt 
att kostnaden för administration kommer att öka både hos Bolagsverket och för företagen. 
Detta strider mot det arbete som pågår med att förenkla reglerna för mindre företag och sänka 
deras administrativa kostnader. Det kan framstå som ganska märkligt att möjligheten till 
successiv inbetalning läggs fram som ett alternativ när det samtidigt pågår en utredning om 
hur de associationsrättsliga reglerna kan förenklas. Det har tidigare i Sverige varit möjligt att 
successivt inbetala aktiekapitalet. Den möjligheten togs bort främst med hänsyn till företagets 
borgenärer. Då de idag visat sig att borgenärerna inte fäster någon större vikt vid 
aktiekapitalet borde det avseendet inte hindra möjligheten till successiv inbetalning.  
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Eftersom det inte finns någon tidsgräns för när hela aktiekapitalet måste vara inbetalt kan ett 
företag under en mycket lång tid ha endast en fjärdedel av minimiaktiekapitalet som 
aktiekapital. Om många företag väljer att inte betala in hela aktiekapitalet skulle möjligheten 
till successiv inbetalning av aktiekapitalet i stort sätt ha samma effekt som ett lågt aktiekapital 
krav. Då är fördelen med ett lågt aktiekapital krav att regelverket inte är lika omfattande och 
krångligt. De nackdelar som finns med ett lågt aktiekapital krav dvs. krav på personliga 
säkerheter, minskat borgenärsskydd och minskat skydd mot oseriösa företagare finns även vid 
möjlighet till successiv inbetalning så länge hela aktiekapitalet inte är inbetalt. Det är därför 
förstårligt att utredningen förespråkar en sänkning av aktiekapitalet till 50 000 SEK framför 
möjligheten till successiv inbetalning. Av de tre alternativ som finns att ta ställning till, 
sänkning av aktiekapitalet till 50 000 SEK, sänkning av aktiekapitalet till 20 000 SEK eller 
möjlighet till successiv inbetalning, är sänkningen av aktiekapitalet till 50 000 SEK det 
alternativ som verkar ha minst nackdelar och är enklast att genomföra. Endast 1 kap 5 § ABL 
behöver ändras och de nuvarande reglerna om värdeöverföring och tvångslikvidation fyller 
fortfarande sin funktion vid en sänkning av minsta tillåtna aktiekapital till 50 000 SEK. 
 
 
6.3 Kapitalbrist och värdeöverföring 
 
Justitiedepartementet har i förslaget om en sänkning av aktiekapitalet till 1 SEK utarbetat två 
alternativ om reglerna för likvidation vid bristande täckning av aktiekapitalet. Det ena 
alternativet är att de nuvarande reglerna behålls vilket innebär att reglerna skulle tillämpas om 
det egna kapitalet blir lägre än 50öre. Det andra alternativet är att dessa regler avskaffas. Det 
första alternativet innebär en risk att företag med ett högre aktiekapital sänker aktiekapitalet 
för att undvika tvångslikvidation. Det andra alternativet kan vara förödande för företagets 
borgenärer då verksamheten tillåts drivas vidare. Det första alternativet kan då vara att 
föredra, även om 50 öres marginal känns väl lågt och reglerna till stor del tappar sin funktion. 
Då inget av alternativen känns helt tillfredställande bör ytterligare alternativ utarbetas. 
 
Om aktiekapitalet sänks till 1 SEK kan det vara intressant att titta på reglerna som finns i 
Storbritannien som inte har något krav på lägsta tillåtna aktiekapital för privata aktiebolag, 
vilket innebär att de kan ha 1 GBP som aktiekapital. Om samma regler tillämpades i Sverige 
skulle ledningen vara tvungen att inleda ett insolvensförfarande om verksamheten går dåligt. 
En styrelseledamot skulle dessutom kunna bli ersättningsskyldig om den insåg eller borde ha 
insett att företaget inte skulle klara sig och inte vidtagit åtgärder för att minska borgenärernas 
förlust. Det blir då en bedömningsfråga om styrelsen insåg eller borde ha insett att företaget 
inte skulle klara sig, vilket kan vara svårt att bevisa. Ett sätt kan vara att styrelsen ska bevisa 
att den inte har insett att aktiebolaget skulle bli insolvent för att slippa bli betalningsansvarig. 
Den omvända bevisbördan skulle sätta högre krav på företagets styrelse att hålla sig 
uppdaterade om företagets ekonomi och vidta åtgärder vid kapitalbrist. Kraven kan ses som 
hårda men det har tidigare anförts att aktiekapitalet kan ses som en kompensation för 
bortfallet av det personliga betalningsansvaret. Då borde en minskning av minsta tillåtna 
aktiekapitalet till 1 SEK kunna kompenseras med högre krav för att undvika att bli personligt 
betalningsansvarig.  
 
Ett annat förslag är att se på de regler som finns i Finland. Finland har förvisso inte ett 
aktiekapitalkrav på 1 EUR men nivån är relativt låg. Förslaget skulle innebära att om 
aktiebolagets egna kapital är negativt ska styrelsen göra en registeranmälan. Aktiebolaget 
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behöver då inte träda i likvidation men på så sätt blir företagets förlust offentlig för 
borgenärerna.  
 
Vad gäller värdeöverföring anser Justitiedepartementet att de regler som finns i 17 kap 3 § 
ABL är tillräckliga. Om det andra ledet i 17 kap 3§ ABL respekteras, vilket innebär att 
värdeöverföringen endast får ske om det är försvarligt med hänsyn till bl.a. verksamhetens art, 
omfattning och risker, borde ingen förändring av den regeln behövas även om aktiekapitalet 
sänks till 1 SEK. Om inte hänsyn tas till ovanstående faktorer kan bestämmelserna i 17 kap 3 
§ bli otillräckliga ur borgenärssynpunkt då det efter värdeöverföringen endast måste finnas 1 
SEK som marginal mellan bolagets tillgångar och skulder. Vad som anses vara försvarligt är 
en bedömningsfråga vilken kan vara svår att avgöra. Reglerna borde därför kompletteras för 
att motstå lockelsen att föra ut alltför mycket pengar från företaget. 
 
 
6.4 Ny företagsform 
 
Behovet av en ny företagsform utreddes år 1978. Utredningen fann att en speciell 
företagsform, kallad andelsbolag, avsedd för slutna bolag borde skapas men förslaget 
avvisades. Det främsta skälet till att utredningen förespråkade en ny företagsform var att små 
företagare skulle kunna hålla delägarkretsen sluten genom att aktier inte fritt kunde överlåtas. 
Några sådana motiv går inte att finna i direktivet till utredningen om en ny företagsform som 
väntas bli klart i mars år 2009, som mer inriktas på att förenkla reglerna för små företag och 
skapa en företagsform som är anpassad efter deras behov. Därför kan det vara svårt att finna 
vägledning om hur en ny företagsform skulle kunna se ut genom att titta på förslaget om 
andelsbolag. Vad som är intressant att se i 1978 års utredning är att kommittén fann att en 
speciell företagsform var att föredra framför förändringar i den dåvarande aktiebolagslagen 
eftersom förändringarna skulle göra lagen mer svåröverskådlig. Det är samma problem som i 
dagens aktiebolagslag som är mycket omfattande och är det främsta motivet till utredningen 
om en ny företagsform eller förenklade associationsrättsliga regler. 
 
Inte heller år 1995 när aktiebolagsformen delades upp i privata och publika aktiebolag ansågs 
det att en speciell företagsform för privata aktiebolag var motiverad. Förslaget om SPE-bolag 
kommer troligtvis tas i beaktande vid utredningen om det i Sverige behövs en ny företagsform 
för mindre företag som vill bedriva verksamhet utan personligt betalningsansvar. I SPE-
bolaget ska finnas frihet från personligt betalningsansvar och många frågor kring SPE-
bolagets interna förhållanden får regleras av bolaget självt i bolagsordningen. Frågan är om 
det behövs en ny företagsform i Sverige om förslaget om ett SPE-bolag antas. Ett SPE-bolag 
kan då finnas som alternativ till det privata aktiebolaget då det kan startas utan krav på 
gränsöverskridande verksamhet.  
 
Med tanke på att en speciell företagsform inte var motiverad 1995, att förslaget om 
andelsbolag avslogs samt att SPE-bolag kan komma att finnas som ytterligare ett alternativ 
för den som vill bedriva näringsverksamhet är det tveksamt om det finns behov av en ny 
företagsform. Det kan ligga närmare till hands att i stället förenkla de befintliga 
associationsrättsliga reglerna för mindre företag.  
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6.5 Förenklade associationsrättsliga regler 
 
Att skapa en ny företagsform innebär ett stort arbete, men en helt ny lagstiftning skulle 
tillfullo kunna anpassas efter de små företagens särskilda önskemål och behov. Här finns en 
chans att bygga upp ett regelverk som tar hänsyn till de mindre företagen. Alternativet, att 
förenkla de associationsrättsliga reglerna, skulle vara enklare att genomföra men svårare att få 
att överensstämma med de små företagens önskemål och behov då de även måste inkludera 
regler för de större aktiebolagen. Det krävs att ABL är omfattande om den ska täcka allt från 
enmansbolag till stora koncerner med tusentals ägare. Trots att det är stor variation i storleken 
på dessa företag är reglerna i ABL ungefär de samma, ca 45 st. paragrafer skiljer mellan de 
privata och publika aktiebolagen.  
 
De regler som inte har betydelse för aktiebolag med en ägare är exempelvis regler om styrelse 
och vd:s uppgifter, förhållandet mellan aktieägare, hur beslut ska fattas och reglerna om 
bolagsstämma. Ett sätt att göra det enklare för enmansföretag utan att skapa en ny 
företagsform eller göra ändringar i ABL kan vara att rensa bort de regler som inte berör dessa 
företag och ge ut en regelsamling med endast relevanta regler i form av en handbok, som även 
skulle kunna förklara krångliga regler på ett mer lättbegripligt sätt.  
 
Ett annat alternativ kan vara att dela upp aktiebolagen i tre kategorier, privata aktiebolag med 
en ägare, privata aktiebolag med flera ägare och publika aktiebolag. De paragrafer som rör 
alla kategorier av aktiebolag skulle kunna presenteras direkt under varje kapitel. Därefter 
skulle det i slutet av varje kapitel kunna kompletteras med bestämmelser som berör privata 
aktiebolag med flera ägare under en särskild rubrik och låta rubriken med särskilda 
bestämmelser för publika aktiebolag stå kvar. På så sätt blir det tydligare vilka regler som 
måste tas i beaktande vid just den företagsform som är aktuell. Lagen blir då inte mindre 
omfattande, men förhoppningsvis skulle det underlätta för företagen att finna de regler som är 
relevanta för fallet. 
 
 
6.6 SPE-bolag 
 
SPE-bolaget kan komma att bli ett alternativ för den som vill starta näringsverksamhet utan 
personligt betalningsansvar i Sverige. Det som kan ses som en fördel med ett SPE-bolag är att 
många frågor om bolagets interna organisation får regleras i bolagsordningen vilket ger en 
stor frihet för företagen att själva besluta om hur SPE-bolaget ska förvaltas. Även det låga 
kapitalkravet kan vara lockande. Trots dessa aspekter är det osäkert hur stor genomslagskraft 
SPE-bolaget kommer få. Föregångaren, SE-bolaget, har inte lyckats attrahera Sveriges 
företagare i någon större grad, endast fyra st. SE-bolag finns registrerade hos Bolagsverket. 
En ny företagsform kan säkert kännas osäkert och främmande både för aktieägare och 
kreditgivare. I kombination med ett så lågt aktiekapital är det möjligt att kreditgivare inte är 
villiga att ställa krediter utan krav på personliga säkerheter.  
 
Även om ett SPE-bolag främst regleras genom bestämmelser i förordningen och 
bolagsordningen kommer nationell rätt tillämpas i vissa frågor. Det gäller t ex insolvensrätten, 
vilket innebär att ett SPE-bolag som har sitt säte i Sverige ska tillämpa de insolvensregler som 
finns här. Vid ett aktiekapital på 1 EUR kommer ledningen tvingas inleda ett 
insolvensförfarande då aktiekapitalet är mindre än 0,5 EUR. Samma problem blir då som vid 
en sänkning av aktiekapitalet till 1 SEK, att reglerna om tvångslikvidation blir otillräckliga ur 
borgenärssynpunkt då det grundar sig på ett högre aktiekapital.  
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I ett SPE-bolag kan utdelning ske om företagets tillgångar till fullo täcker dess skulder. Det 
andra ledet som finns i ABL, att värdeöverföringen ska vara försvarlig, saknas i förslaget till 
SPE-bolag. Det innebär att det efter värdeöverföringen inte behöver finnas någon marginal till 
borgenärernas säkerhet och det finns heller inte någon koppling till företagets verksamhet och 
ställning. Reglerna i förslaget skulle behöva kompletteras med åtminstone en 
försiktighetsregel såsom i ABL. 
 
Ett skäl till förslaget om ett SPE-bolag är att kostnaderna för att starta ett företag ofta är högre 
för en utländsk grundare då denne i större utsträckning behöver rättshjälp. Med anledning 
därav borde aktiekapitalet inte behöva vara så lågt som 1 SEK i svenska privata aktiebolag för 
att företag ska välja en nationell företagsform i stället för att etablera sitt säte i ett land med 
lägre aktiekapital och driva verksamheten genom en filial i Sverige. En sänkning av 
aktiekapitalet till 50 000 SEK borde vara tillräckligt för att svenska företagare ska välja det 
svenska privata aktiebolaget framför att etablera sitt säte i exempelvis Storbritannien. Utan 
några närmare efterforskningar antas att kostnaden att etablera och registrera sitt företag i ett 
annat land och sedan driva verksamheten genom en filial i Sverige snabbt är uppe i 50 000 
SEK. En kapitalinsats på 50 000 SEK i företaget är inte heller någon kostnad utan en tillgång 
för företaget.  
 
 

7 Slutsats 
 
Förslaget om ett SPE-bolag har redan påverkat utredningen om en sänkning av aktiekapitalet 
för privata aktiebolag i Sverige. I ett SPE-bolag föreslås det att aktiekapitalet ska uppgå till 
minst 1 EUR. Den utredning som gjorts angående en sänkning av aktiekapitalet visade att 
50 000 SEK var en lämplig nivå på aktiekapitalet. I och med att förslaget om SPE-bolag lades 
fram kompletterades den svenska utredningen med ett förslag på sänkning av aktiekapitalet 
till 1 SEK, just med hänvisning till SPE-bolagets låga kapitalkrav.  
 
En sänkning av aktiekapitalet till 50 000 SEK kommer medföra att fler får tillgänglighet till 
aktiebolagsformen. Det gäller framför allt företag inom tjänstesektorn vilka inte har så stort 
kapital behov. Sänkningen kommer troligtvis inte medföra några större konsekvenser för 
företagets anpassade borgenärer då de i större utsträckning tar hänsyn till företagets 
återbetalningsförmåga än till storleken på aktiekapitalet. För de icke anpassade borgenärerna 
kommer sänkningen att innebära ett lägre skydd. Vad gäller aktiekapitalets funktion som 
seriositetsspärr kommer kravet på aktiekapital fortfarande utgöra ett visst hinder mot oseriös 
verksamhet även om hindret blir lägre.  
 
Att bedriva näringsverksamhet i aktiebolagsform innebär vissa fördelar exempelvis frihet från 
personligt betalningsansvar. En sänkning av aktiekapitalet till 1 SEK skulle med all säkerhet 
ge fler chansen att använda sig av aktiebolagsformen. Sänkningen innebär även en 
minimering av risken att företagen väljer att flytta sitt säte utomlands för att åtnjuta lägre 
kapitalkrav. Risken med ett så lågt aktiekapital är att borgenärerna i högre utsträckning kan 
komma att ställa krav på personliga säkerheter, vilket skulle urholka principen om frihet från 
personligt betalningsansvar. Skyddet för de icke anpassade borgenärer skulle avsevärt 
försämras och aktiekapitalet skulle mista sin funktion som seriositetsspärr. Det är även 
osäkert om de nuvarande reglerna om tvångslikvidation är tillräckliga för att skydda 
borgenärernas intresse om aktiekapitalet sänks till 1 SEK. Reglerna om tvångslikvidation vid 
bristande täckning av aktiekapitalet kan behöva en översyn även om minsta tillåtna 
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aktiekapital inte sänks till 1 SEK i svenska privata aktiebolag. Om förslaget om SPE-bolag 
antas kommer dessa regler tillämpas på de SPE-bolag som har sitt säte i Sverige. Reglerna 
tappar sin funktion och blir otillräckliga vid ett så långt kapitalkrav. Justitiedepartementets 
alternativ, att behålla de befintliga reglerna eller helt avskaffa dem, känns inte tillfredställande 
ur borgenärssynpunkt.  
 
I frågan om det i Sverige behövs en ny företagsform för mindre aktiebolag eller om det räcker 
att förenkla de befintliga associationsrättsliga reglerna är fördelen med en ny företagsform att 
den helt skulle kunna anpassas till just de små företagens behov. Regelverket skulle bli 
mindre och mer lätt överskådligt, speciellt om företagsformen inriktade sig på företag med 
endast en ägare, då många regler i ABL reglerar förhållandet mellan aktieägare. Tidigare 
utredningar om behovet av en speciell företagsform för små företag har inte gett någon 
utdelning varvid det är tveksamt om så blir fallet nu. Ett alternativ till en ny företagsform är 
att förenkla de associationsrättsliga reglerna för mindre företag, vilket är mindre tidskrävande. 
Förenklingsarbetet kan bli svårt då ABL ska tillfredsställa behovet hos så väl små aktiebolag 
med en enda ägare som hos stora publika aktiebolag med många ägare, vilket kräver att lagen 
är omfattande. Om förslaget om SPE-bolag antas innebär det att ytterligare en företagsform 
blir tillgänglig för svenska företagare. Då företagsformen inte uppställer något krav på 
gränsöverskridande verksamhet kan den konkurrera med de redan befintliga 
företagsformerna. SPE-bolaget utgör ett alternativ för dem som vill starta en verksamhet utan 
personligt betalningsansvar, därför kan intresset för en ny företagsform utan personligt 
betalningsansvar minska om förslaget antas. Då kan det ligga närmare till hands att förenkla 
de redan befintliga regelverken för svenska aktiebolag än att skapa ett ytterligare alternativ.  
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