
Turn Around Management

Vad är det ?

Aktiviteter för att rädda ett företag 
med ekonomiska problem



Vilka metoder finns

• Tidiga diskussioner med intressenter som banker, leverantörer, personal, 
hyresvärd

• Bilaterala förhandlingar med någon eller några av intressenterna 

• omförhandling av lånevillkor (mjuka lån, nya mjukare covenanter, 
waivers av covenanter) 

• villkorsändringar i hyresavtal (annan uppsägningstid, annat sätt att 
beräkna hyran, andra lokaler, mindre lokaler)

• villkorsändringar i avtal med leverantörer (längre betalningstid, 
ändrade krav på kvantiteter) 

• annan affärsmodell, konsignation, kommission

• personalförändringar (nerdragning av antal, justerade scheman, 
lönemodeller)



Frivilligt ackord

• Innebär att enskilda borgenär/enskilda borgenärer som t.ex. bank 
leverantör, hyresvärd sätter ner (efterger) viss del av sina fordringar

• Är ett ”vanligt” civilrättsligt avtal

• Binder endast avtalsparterna 



Företagsrekonstruktion
(skuldsanering för näringsidkare)

• Regleras i lag – beslutas av domstol

• Rekonstruktör

• Betalningsinställelse (frysningsprincipen)
Skydd mot konkurs – andrum med betalningar

• Lönegaranti

• Kontant betalning

• Särskilda regler om avtal ingångna före rekonstruktionen

• Nya skulder med rekonstruktörens godkännande (superförmånsrätt)

• Kan leda till offentligt ackord

• Bolaget lever vidare 



Offentligt ackord

Under företagsrekonstruktion:

• Alla oprioriterade borgenärer behandlas lika (vissa undantag) 

• Nedskrivning till lägst 25 %

• 75 % av fordringsägare med 75 % av fordringar binder samtliga borgenärer 
(också de som röstar emot eller inte röstar alls)

• Ackordslikviden betalas normalt kontant

• Problemet är ofta att ordna finansiering av den betalningen

• Om rekonstruktionen lyckas överlever företaget



Konkurs

• Regleras i Konkurslagen – beslutas av domstol

• Konkursförvaltare

• All personal sägs upp

• Lönegaranti (en gång till om konkursen föregåtts av företagsrekonstruktion)

• Har till syfte att omvandla alla tillgångar till pengar och dela ut dem enligt  
regler som anges i lagen

• I flera fall kan hela eller delar av verksamheten säljas för att möjliggöra 
fortsatt drift – ofta till mycket låga priser

• I konkurs testas upplägg som konsignation/kommission

• Efter slututdelning upphör bolaget att existera 


