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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2016 beretts tillfälle att 
avge yttrande över Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om företagsrekonstruktion och en andra chans för företagare (EU-direktiv om 
vissa insolvensfrågor). 
 
Sammanfattning 

 
Advokatsamfundet är i huvudsak positivt till förslaget till direktiv om vissa 
insolvensfrågor. Advokatsamfundet motsätter sig dock att det införs krav på att vissa 
omstruktureringar ska kunna äga rum utan att det utses en rekonstruktör, som bland annat 
har att säkerställa att borgenärernas intressen tillgodoses. 
 
Förslagets syfte 

 
Förslagets huvudsakliga syfte är att minska de största hindren för den fria rörligheten för 
kapital, som beror på skillnader i medlemsstaternas regler för omstrukturering och 
insolvens.  
 
Målsättningen är att alla medlemsstater ska införa centrala principer för förebyggande 
omstrukturering, ge entreprenörer en andra chans samt effektivisera insolvensförfaranden. 
Förslaget innebär dock inte en harmonisering av centrala aspekter av insolvens, såsom vad 
som krävs för att inleda ett insolvensförfarande, företrädesordningen till betalning eller de 
närmare reglerna för återvinning.  
Förslaget har tre huvuddelar; (i) ramar för förebyggande omstrukturering (avdelning II), 
(ii) en andra chans för entreprenörer (avdelning III), samt (iii) åtgärder för att göra 
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förfaranden för omstrukturering, insolvens och en andra chans effektivare (avdelning IV). 
Övriga delar av förslaget (avdelning I, V och VI) är mer generellt tillämpliga på förslaget.  
 
Avdelning I 

 
Avsnittet behandlar i huvudsak förslagets syfte, tillämpningsområde samt definitioner av 
de begrepp som används i förslaget.  
 
Advokatsamfundet är positivt till att det införs ett direktiv, som syftar till att försöka 
tidigarelägga gäldenärens åtgärder för att komma till rätta med sina ekonomiska problem. 
Ett av de största generella hindren mot en framgångsrik rekonstruktion är just att 
gäldenären dröjer med att vidta nödvändiga åtgärder för att rädda verksamheten. Ett 
tidigareläggande av aktiva åtgärder bör leda till att möjligheterna för en gynnsam 
omstrukturering ökar samtidigt som det minskar de negativa konsekvenserna för bl.a. 
borgenärer och anställda.   
 
Det är vidare positivt att det införs ett direktiv, som innebär att samtliga medlemsstater 
åläggs införa lagstiftning som ger entreprenörer en andra chans genom skuldavskrivning. 
Även målsättningen att effektivisera bl.a. insolvensförfaranden är vällovlig. 
Advokatsamfundet ställer sig bakom målet att handläggande domstolar (rättsliga eller 
administrativa myndigheter) ska vara specialiserade på insolvensfrågor.  
 
Avdelning II 

 
Kapitel 1  

 
Tanken bakom förslaget i denna del är att en gäldenär på ett tidigt stadium ska upptäcka 
och vidta åtgärder när det föreligger risk för insolvens och därmed undvika fullgången 
insolvens, liksom ett därpå följande formellt insolvensförfarande.  
 
Det kan noteras att förslaget inte innehåller något krav på att gäldenärens ekonomiska 
problem ska vara av viss karaktär för att berättiga denne till ett tvingande skydd mot 
borgenärerna (jfr preambel avsnitt 17). Även om ett av huvudsyftena med förslaget är just 
att gäldenärerna tidigare än i dag ska vidta verksamma åtgärder för att komma till rätta 
med sina ekonomiska problem, kan det ifrågasättas om det inte vore lämpligt med någon 
form av kriterium för att komma i åtnjutande av ett verkställighetsskydd och skydd mot att 
medkontrahenter i ömsesidigt förpliktande avtal vidtar dispositioner för att skydda sina 
intressen, se kapitel 2 artikel 7 punkten 5. En svårighet i detta avseende är visserligen att 
det inte finns något harmoniserat insolvensbegrepp, men det borde dock gå att ställa upp 
ett krav på bristande likviditet eller liknande (jfr i detta avseende 2 kap. 6 § lagen om 
företagsrekonstruktion).  
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Kapitel 2 

 
Som Advokatsamfundet uppfattar förslaget ska medlemsstaterna tillhandahålla ett 
förfarande för förebyggande omstrukturering, där gäldenären åtminstone delvis behåller 
kontrollen över sina tillgångar och verksamheten. Utifrån ett svensk perspektiv innebär 
förslaget sannolikt att det måste införas vissa regler, utöver de som i dag finns i lagen 
(1996:764) om företagsrekonstruktion, som ger en gäldenär utrymme att förhandla en 
omstruktureringsplan med sina borgenärer utan att det utses en rekonstruktör. Förslaget 
utgår således från att det ska finnas en möjlighet till ”egen förvaltning”, i vart fall så länge 
gäldenären inte behöver ett generellt verkställighetsskydd enligt artikel 6.   
 
När gäldenären behöver ett generellt skydd mot verkställighetsåtgärder eller avsikten är 
att det ska beslutas om ett klassöverskridande ”cram-down”, tillåter däremot förslaget (se 
artikel 3 punkten 3) att det utses en rekonstruktör eller motsvarande. I dessa situationer 
skulle således den nuvarande ordningen enligt lagen om företagsrekonstruktion kunna 
tillämpas efter vissa lagändringar.  
 
Förslaget synes däremot innebära att medlemsstaterna ska tillhandahålla ett ramverk där 
en gäldenär – utan biträde av en utsedd rekonstruktör – ska kunna få till stånd en mot sina 
borgenärer tvingande ”cram-down”, givet att det kan genomföras utan ett beslut om 
generellt skydd mot verkställighetsåtgärder. Även om denna situation normalt sett torde 
vara ovanlig, ställer sig Advokatsamfundet tveksamt till behovet och lämpligheten av ett 
sådant mot borgenärerna tvingande förfarande, som inte övervakas av en av domstol 
utsedd rekonstruktör. Motivet bakom förslaget i denna del är att minska 
struktureringskostnaderna för små och medelstora företag. Möjligheten för denna typ av 
företag att genomföra en av domstol (rättslig eller administrativ myndighet) fastställd 
omstruktureringsplan utan biträde av en rättslig rådgivare, bedömer dock 
Advokatsamfundet som små. Risken är därför att kostnaden för rådgivning blir densamma 
för företaget, men där borgenärernas intresse av att det utses en av domstol godkänd 
rekonstruktör inte upprätthålls.  
 
Advokatsamfundet ser således risker med en ordning där gäldenären ges ett starkt skydd 
mot borgenärerna utan att det finns någon aktör som tillvaratar borgenärernas intressen 
under förhandlingarna om en omstrukturering. Detta gäller inte minst utifrån ett svenskt 
perspektiv där domstolen under en företagsrekonstruktion intar en relativt passiv roll. För 
att nå en balans mellan gäldenärens och borgenärernas intresse är därför 
Advokatsamfundets uppfattning att det i samtliga fall där gäldenären kan erhålla 
tvingande åtgärder mot borgenärerna ska finnas en rekonstruktör utsedd, som bl.a. har till 
uppgift att säkerställa att borgenärernas rätt inte överträds. I förlängningen kan en annan 
ordning antas minska tilltron till förfarandet och därmed motverka möjligheten att få till 
stånd framgångsrika omstruktureringar. Ur kostnadssynpunkt torde den av 
Advokatsamfundet föreslagna ordningen inte medföra några större skillnader mot om 
gäldenären anlitar egna juridiska rådgivare, som enbart har att ta hänsyn till dennes 
intressen.  
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Advokatsamfundet ställer sig, med den reservation som angivits ovan, bakom förslaget 
med avseende på avbrytande av enskilda verkställighetsåtgärder (artikel 6) och 
verkningarna av detta (artikel 7), som i huvudsak följer av de nuvarande svenska reglerna 
i lagen om företagsrekonstruktion. Artikel 7 syftar också till att underlätta en 
omstrukturering genom att gäldenärens medkontrahenter i ömsesidigt förpliktande avtal 
ska få begränsade möjligheter att innehålla en prestation eller häva avtal med anledning av 
skulder, som uppstod före avbrytandet av verkställighetsåtgärder. Förslaget innebär också 
att s.k. ipso jure-klausuler ska sakna rättslig verkan och inte kunna åberopas av en 
medkontrahent i ett avtalsförhållande. Advokatsamfundet ställer sig även bakom förslaget 
i denna del och noterar att förslaget är i linje med de förslag, som lämnas i 
Entreprenörskapsutredningens betänkande ”Entreprenörskap i det tjugoförsta 
århundrandet”, SOU 2016:72. 
 
Kapitel 3 

 
Detta kapitel i förslaget innehåller regler om antagande och verkningar av en 
omstruktureringsplan avseende gäldenären. 
 
Innehållet i en omstruktureringsplan behandlas i Artikel 8 i förslaget. En 
omstruktureringsplan ska bl.a. innehålla information om nuvärdet på gäldenärens 
verksamhet, borgenärernas identitet och fordringar med angivande av skuldkategori, de 
klasser som borgenärerna grupperats i samt de närmare villkoren i planen med avseende 
på varaktighet, skuldomläggning, konvertering och ny finansiering.  
 
Utifrån ett svensk perspektiv kan det konstateras att en omstruktureringsplan enligt 
förslaget ska innehålla uppgifter, som i dag återfinns i olika dokument som ska 
tillhandahållas under en företagsrekonstruktion, bl.a. i ansökan om rekonstruktion, 
rekonstruktionsplanen och i en begäran om ackordsförhandling. En omstruktureringsplan 
ska även innehålla ytterligare uppgifter än som i dag ingår i nämnda handlingar i en 
rekonstruktion.  
 
Den stora skillnaden mot i dag är dock att omstruktureringsplanen ska kunna prövas och 
bekräftas av en domstol (rättslig eller administrativ myndighet) och som därmed blir 
bindande mot varje part som identifieras i planen.  
 
Som Advokatsamfundet uppfattar förslaget sträcker sig möjligheterna att få till stånd en 
bindande omstruktureringsplan längre än vad som följer av nuvarande svenska 
rekonstruktionslagstiftning. Förslaget sträcker sig även i vissa avseenden längre än de 
förslag som ges i Entreprenörskapsutredningens betänkande ”Entreprenörskap i det 
tjugoförsta århundrandet”, SOU 2016:72. Förslaget synes t.ex. innebära att 
finansieringslösningar, som anges i en omstruktureringsplan, blir bindande för parterna. 
Det förefaller också som en omstruktureringsplan ska kunna innebära vissa tvingande 
förändringar på ägarnivå. Förslaget är dock med avseende på ägarförändringar relativt 
allmänt hållet och ställer i princip inte upp några närmare konkreta regler. Förslaget utgår 
dock ifrån att en omstruktureringsplan och den mekanism och rättsverkan, som följer av 
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en fastställd plan även binder aktieägare. Detta förutsätter emellertid att detta medges 
enligt nationell rätt (preambel avsnitt 24 och 44).  
 
Borgenärernas intressen vid ett fastställande av en omstruktureringsplan säkerställs enligt 
förslaget genom att det bl.a. ställs upp vissa majoritetskrav, men även genom 
tillämpningen av testet om borgenärernas bästa intresse (artikel 10 punkten 2 b) och 
regeln om absolut prioritet (artikel 11 punkten 1 c).  
 
Advokatsamfundet ställer sig bakom förslaget och att det införs en harmonisering mellan 
medlemsländerna på detta område. Det kan antas att ett direktiv kommer att främja det 
övergripande syftet att motverka hinder mot fri rörlighet av kapital. Det kan också antas 
att ett direktiv kommer att leda till en fortsatt harmonisering av insolvenslagstiftningen 
mellan medlemsstaterna, vilket är positivt.  
 
Ett direktiv med ett innehåll enligt förslaget skulle innebära att det i svensk rätt måste 
införas nya och mer avancerade regler på rekonstruktionsområdet, vilket enligt 
Advokatsamfundet är välkommet. Sedan lång tid tillbaka har den svenska lagstiftningen 
på detta område ansetts vara otillräcklig och varit i behov av mer kraftfulla verktyg för 
rekonstruktion av ett företag för att därigenom kunna undvika en värdeförstörande 
konkurs. Om direktivet antas måste den svenska rekonstruktionslagstiftningen uppdateras 
och utvecklas. Det finns inför en sådan lagstiftning skäl att bl.a. utreda möjligheten att 
genom fastställande av en rekonstruktionsplan förändra ägandet i ett företag. Enligt 
Advokatsamfundet borde därför en översyn för svenskt vidkommande innebära att det 
införs nya regler, som även sträcker sig längre än vad som föreslås i 
Entreprenörskapsutredningens betänkande ”Entreprenörskap i det tjugoförsta 
århundrandet”, SOU 2016:72.   
 
Kapitel 4 

 
Medlemsstaterna ska enligt detta kapitel säkerställa att ny eller tillfällig finansiering 
uppmuntras och skyddas på lämpligt sätt. Syftet är att främja en gäldenärs möjlighet att 
erhålla finansiering även inför eller under ett omstruktureringsförfarande. Genom 
förslaget införs begränsningar att återvinna sådan finansiering.  
 
Även vissa andra transaktioner, som genomförts för att främja förhandlingar om en 
omstruktureringsplan, ska få ett starkare skydd mot återvinning enligt förslaget.  
 
Advokatsamfundet har inget att erinra mot förslaget i dessa delar. Det noteras att 
direktivet kommer att innebära att reglerna om återvinning vid företagsrekonstruktion och 
konkurs måste ses över och att det antagligen också kommer att krävas vissa ändringar i 
4 kapitlet konkurslagen (till vilket även lagen om företagsrekonstruktion hänvisar).  
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Kapitel 5 

 
Enligt förslaget (artikel 18) ska medlemsstaterna föreskriva regler, som säkerställer att 
företagsledare till en gäldenär har vissa skyldigheter att agera inför en hotande insolvens.  
 
Advokatsamfundet ser positivt på förslaget i detta avseende, eftersom det för svenskt 
vidkommande skulle leda till en nödvändig översyn av regelverket kring vilka 
skyldigheter en företagsledare har i samband med företag i ekonomisk kris samt vilka 
påföljder som kan drabba företagsledaren vid överträdelse av sådana skyldigheter.  
 
I dag saknas en allmän skyldighet för företagsledare att vidta åtgärder vid insolvens och 
endast mer kvalificerade överträdelser av borgenärernas intressen kan leda till ansvar 
(jfr 11 kap. 1, 3 och 4 §§ brottsbalken). Indirekt är det i stället de kritiserade reglerna om 
företrädaransvaret för skatteskulder och kontrollbalansräkning enligt aktiebolagslagen, 
som i viss utsträckning påskyndar företagsledare att vidta åtgärder vid ekonomisk kris. 
Det finns sedan länge ett stort behov av att se över dessa regler och då särskilt med 
avseende på det stränga, och i många fall slumpmässiga, personliga ansvar för skulder, 
som kan drabba en företagsledare som inte följt nämnda regler.  
 
Avdelning III 

 
Denna del av förslaget innehåller bestämmelser om hur medlemsstaterna ska säkerställa 
att överskuldsatta entreprenörer ska få en andra chans genom skuldavskrivning.  
 
Genom införandet av lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare synes Sverige 
uppfylla de bestämmelser, som anges i förslaget. Det är dock positivt med en 
harmonisering mellan medlemsstaterna på detta område, vilket bland annat skulle minska 
behovet av och risken för ”forum-shopping”.  
 
Avdelning IV 

 
Förslaget i denna del syftar till att åstadkomma effektivare förfaranden för 
omstrukturering, insolvensförfaranden och för att ge entreprenörer en andra chans genom 
skuldavskrivning.  
 
Det är positivt att det genom förslaget ställs krav på utbildning och fortbildning av de 
domstolar (rättsliga eller administrativa myndigheter) och personer, som ska hantera bland 
annat insolvensförfaranden. Bestämmelserna är dock i huvudsak mycket allmänt hållna 
och ger ett stort utrymme för de enskilda medlemsstaterna att bedöma om de uppfyller de 
regler, som ställs upp i direktivet. Enligt förslaget utgör det ett effektivt sätt att uppnå 
målet i denna del att inrätta specialdomstolar (preambel avsnitt 39).  
 
För Sveriges del finns det, utifrån det övergripande syftet med förslaget att skapa 
effektivitet, skäl att utreda om det ska införas specialdomstolar för hantering av 
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insolvensförfaranden eller om sådana förfaranden ska koncentreras till vissa allmänna 
domstolar.  
 
Advokatsamfundet får i detta avseende även hänvisa till Entreprenörskapsutredningens 
betänkande med förslag om en koncentration av handläggningen av företags-
rekonstruktioner, inklusive omstruktureringar, till vissa allmänna domstolar (se 
Entreprenörskapsutredningens betänkande ”Entreprenörskap i det tjugoförsta 
århundrandet”, SOU 2016:72, del 2, avsnitt 6.1).  
 
Det är enligt Advokatsamfundet motiverat att göra en övergripande översyn av hur 
handläggningen av samtliga insolvensförfaranden, inklusive omstruktureringar enligt 
förslaget, i framtiden ska ske. I detta sammanhang bör också den beredning, som för 
närvarande pågår vid Justitiedepartementet av Domstolsverkets och Kronofogde-
myndighetens rapport ”En mer rationell konkurshantering” nämnas. Det vore olyckligt om 
den rapporten skulle leda till lagstiftning utan att det först beaktas hur samtliga 
insolvensförfaranden, inklusive omstruktureringar, i framtiden ska handläggas i ljuset av 
det föreslagna direktivet och den harmonisering mellan medlemsstaterna som direktivet 
syftar till. Den nämnda utredningen saknar helt denna dimension och om rapportens 
förslag skulle leda till lagstiftning, skulle svensk insolvensrätt snarare skärma sig från 
övriga medlemsstater än gå mot en harmonisering.  
 
Avdelning VI och VII 

 
Advokatsamfundet har inget att erinra mot förslaget i dessa delar.  
 
SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
 
 
 
 
Anne Ramberg/ 
 
 
    genom Maria Billing 
 


