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Huvudändamål 
 

Att förbättra och utveckla 
innovations- och 

entreprenörskapsklimatet 
 
 
 
 

• Utredare:   Pontus Braunerhjelm 
• Huvudsekreterare: Johan Kreichbergs  



 
 
Särskilt uppdrag avseende 
företagsrekonstruktion 
 
Sekreterare: Prof . Annina H Persson och Andreas Sundberg 
 
- Näringsdepartementet 
- Finansdepartementet 
- Utbildningsdepartementet 
- Bankföreningen 
- Skatteverket 
- Svenskt Näringsliv 
- Företagarna 
- Kronofogdemyndigheten 
- Praktiska experter 
- m.fl. 

 
 



 
 

Allmänna överväganden 

- Möjliggöra en ”andra chans” 
- Rädda värden och arbetstillfällen 
- Öka borgenärernas förtroende 
- Förbättra möjligheter till krediter och tillväxt 
- Samordning mellan rekonstruktion och konkurs  



SÄRSKILDA ÖVERVÄGANDEN 

• Passa alla typer av företag  
• Särskilt beakta förutsättningar för mindre och medelstora 

företag 
• Överväga ändringar betr. rekonstruktörens roll och 

befogenheter samt företagsledningens roll 
• Domstolens roll 
• Stärka borgenärernas förtroende 
• Fristående ackord 
• Utformning och beslut avseende ansökningsförfarandet och 

rekonstruktionsplanen 
• Kostnader 
• Ändamålsenlig ordning mellan rekonstruktion och konkurs 
• Internationella jämförelser 
 
 



Praktiska överväganden 

Högre krav på ansökan och förutsättningar för 
rekonstruktion – rätt eller fel?  

 
• Krav på ”inte uteslutet”, ”antagligt” eller ”sannolikt” 

att rekonstruktionen lyckas. Vilket krav bör ställas? 

• Stöd från största borgenärerna. Intyg till ansökan?  

• Krav på likviditetsbudget för löpande drift? 

• ”Utförlig” redogörelse över verksamhet och 
ekonomi. 

• ”Fristdag” redan när ansökan ges in – ej först vid 
beslut 



 

Högre krav på rekonstruktören – rätt eller fel?  
• Stöd från största borgenärerna. Intyg till ansökan?  

• Krav på oberoende och seriositet – Advokatsamfundets 
och IFFR:s etiska regler riktlinjer: Ska bara specialiserade 
advokater och tjänstemän på Ackordscentralerna kunna 
vara rekonstruktörer? Hantering lönegaranti. 

• Ambulance chasing? 

• Ej sätta annan i sitt ställe – krav på att själv vara aktiv. 

• Anlita sakkunniga dock OK. 

• Arvodet prövas av domstol? 

• Skadestånd 
  

Forts. praktiska överväganden 



 

Förfarandet och domstolen – rätt eller 
fel? 
  
• Specialdomstolar med ekonomisk kompetens 
• Krav på rekonstruktionsplan - verkställbar? 
• Gäldenärens avtal - ska nya avtal som ingås utan 

rekonstruktörens samtycke vara giltiga? 
• Förhållandet mellan gäldenären och rekonstruktören 
• Equity swaps eller finska modellen (rekonstruktören tar 

över) 
• Fristående ackord (mindre företag) 

  

Forts. praktiska överväganden 



Fortsättning praktiska 
överväganden 

• Ingen lägsta ackordsprocent 

• Ej lyckad rekonstruktion – automatisk konkurs? 

• Rekonstruktören kan bli konkursförvaltare? 


