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Bolagsverket har inga synpunkter på betänkandet utöver de nedanstående.
Bolagsverket vill förtydliga att det praktiska inflytandet över förvaltningen av en rörelse, kan
komma att övergå från en viss ägare, och den styrelse som den i regel har tillsatt, inte bara
genom konkurs och tvångslikvidation. Det kan också ske genom en vanlig civilrättslig
ägarövergång, såsom köp byte gåva etc. Och det kan även ske genom frivillig likvidation,
fusion och delning.
I frågan om aktiebolag bör man uppmärksamma att ett beslut om frivillig likvidation nog
rätt ofta fattas i ett läge där det egentligen också finns grund för tvångslikvidation t.ex. på
grund av underkapitalisering. En sådan frivilligt beslutad likvidation blir formellt sett en frivillig likvidation. I frågan om hur likvidator utses och hur likvidationen ska genomföras finns
i stort inte några skillnader mellan frivillig likvidation och tvångslikvidation. Men det bör
uppmärksammas att en likvidator ersätter styrelsen som legal ställföreträdare för bolaget.
Detta till skillnad från en konkursförvaltare som i stället bestämmer över konkursboet (som
är en annan juridisk person än det bolag som gått i konkurs). Och att konkursförvaltaren
därigenom har ett mycket stort inflytande på allt av ekonomisk betydelse i konkursbolaget.
I sammanhanget kan nämnas att Bolagsverket registrerar företagstagsrekonstruktion efter
underrättelser från tingsrätten. Ackord har varit, är för närvarande inte, men kan, på grund
av inkommande EU-rättsakter, komma att åter bli föremål för registrering hos oss, i någon
form.
Vad gäller möjligheten att hämta uppgifter från Bolagsverket om inträffade konkurser och
tvångslikvidationer vill Bolagsverket, för fullständighetens skull nämna att det i Bolagsverkets register i och för sig inte finns någon primär åtskillnad eller särskild uppmärkning av
egenskapen hos en likvidation i frågan om den är en tvångslikvidation eller en frivillig likvidation. Men att vi ändå lär kunna särskilja dessa i formellt hänseende, nämligen utifrån vem
som fattat beslutet om likvidation (företaget, Bolagsverket eller tingsrätten). Man bör också
känna till följande. Frågan om likvidation, och om vad som registreras är annorlunda reglerad handelsbolagen och kommanditbolagen osv. än för aktiebolagen och de ekonomiska
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föreningarna. Se lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag och handelsregisterlagen (1974:157). Konsekvensen av detta är bl.a. att Bolagsverkets register är mindre fullständiga för HB och KB.
Bolagsverket vill betona vikten av att Bolagsverket och de inblandade myndigheterna utnyttjar kommunikation genom e-tjänster (eller likvärdiga elektroniska hjälpmedel, helst helt
automatiserade sådana). Detta så att överföring av information och inhämtning av underrättelser eller andra uppgifter kan genomföras så effektivt som möjligt. Alla myndigheter
torde omfattas av regeringens krav på, och önskan om, en generellt ökad digitalisering
inom det offentliga Sverige.
Bolagsverket föreslår samverkan med de berörda myndigheterna i frågan om hur överföring av uppgifter m.m. ska kunna genomföras.
Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen Peter Källenfors. Föredragande var Bolagsjuristen Lars AG Carlsson.
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