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Advokaten 2001 nr. 5 fall 17 
Upprättande av bolagsstämmoprotokoll med beslut 
om ansökan om likvidation utan dokumenterat sam-
tycke från en av aktieägarna. Erinran tilldelad. 
X har i en anmälningsskrift, som kom in den 27 december 1999, 
framställt anmärkningar mot advokaten A i huvudsak enligt föl-
jande. 

X äger samtliga aktier i ett bolag med firma AB L. Detta bolag 
ägde 25 % av aktierna i ett bolag med firma Fastighets AB M – 
M-bolaget. Övriga aktieägare i detta bolag var Y AB till 50 % och 
Z AB till 25 %. Mellan delägarna har träffats ett aktieägaravtal. 

Bolagets verksamhet skulle vara inriktad på att från V-stads uni-
versitet förvärva ett markområde i P-stad och där uppföra en ho-
tellbyggnad. 

Bolagets aktiekapital var endast 50 000 kr. För att undvika att 
bolaget skulle tvångslikvideras betalade AB L under oktober 1998 
in sin del av vad som krävdes för en höjning av aktiekapitalet till 
100 000 kr. 

Vid ett möte den 15 december 1998 på advokatfirman C:s kontor 
mellan X, Y och A ville de båda senare att Y AB skulle få lösa ut 
AB L för 1 krona, vilket X motsatte sig. 

A framhöll för X att han inte hade något val, därför att Y AB, om 
X inte lät det bolaget överta AB L för 1 krona, skulle komma att 
besluta om likvidation av M-bolaget och starta verksamheten på 
nytt utan medverkan av AB L. A framhöll också att AB L med 
endast 25 % av aktierna i M-bolaget inte hade något att säga till 
om. 

Den 21 december 1998 blev X under ett besök i S-stad uppringd 
av A, som meddelade att M-bolaget skulle likvideras, eftersom X 
vägrade att sälja sina aktier för 1 krona. X motsatte sig en likvida-
tion men A nämnde på nytt att X inte hade något att säga till om 
eller sätta emot. 

X fick sedan en kopia av ett protokoll från en bolagsstämma, som 
påstods ha hållits den 21 december 1998 i M-bolaget och vid vil-
ken AB L påstods ha deltagit genom X, vid vilken bolagsstämma 
noterats att den varit utlyst i laga ordning, att alla beslut fattats 
enhälligt samt att det beslutats att M-bolaget skulle försättas i 
likvidation och uppdragits åt A att inge ansökan om detta. 
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Protokollet hade upprättats av A och justerats av Y. 

Kallelse skulle ha skett senast den 7 december 1998 men någon 
kallelse hade aldrig skickats ut. Om detta har A naturligtvis varit 
fullt medveten. 

Den 23 december 1998 tillställde X A ett fax, i vilket han påpeka-
de felaktigheterna. 

I början av januari 1999 fick X veta att likvidationsansökan av A 
ingivits till PRV och att vid ansökningen hade fogats en kopia av 
protokollet från den 21 december 1998. 

Den 4 januari 1999 fick X från A ett fax, i vilket denne helt felak-
tigt uppgivit att han och X vid ett telefonsamtal den 18 december 
1998 varit ense om att likvidationsansökan skulle upprättas och 
att alla åtgärder som A vidtagit varit i enlighet med samtliga ak-
tieägares önskemål. 

X:s juridiska ombud, advokat B, tillskrev A samma dag och fick 
några dagar senare samma besked. 

X är beredd att inför disciplinnämnden beediga sina uppgifter. 

A har i ett yttrande av den 13 januari 2000 tillbakavisat X:s an-
märkningar under åberopande av i huvudsak samma uppgifter, 
som X uppgivit sig ha erhållit från A och att X gick med på att A 
upprättade ett bolagsstämmoprotokoll om detta. 

Ytterligare skriftväxling har förekommit. 

 

Nämnden gör följande bedömning. 
A borde inte utan X:s uttryckliga och dokumenterade samtycke 
givit protokollet den utformning det fått. Han har därför handlat i 
strid med god advokatsed. 

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap. 7 § and-
ra stycket rättegångsbalken. 

Utredningen visar inte i övrigt att A brutit mot god advokatsed. 


