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Remissvar 

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om harmonisering 

av vissa delar av insolvensrätten 

Svenskt Näringsliv har inbjudits att lämna synpunkter på förslagen i promemorian. Svenskt 

Näringsliv är det samlade näringslivets röst med drygt 60 000 små, medelstora och stora 

företag. Dessa är organiserade i 48 bransch- och arbetsgivarorganisationer. 

 

Inledning 

Svenskt Näringsliv väljer att lämna synpunkter på nedanstående avsnitt i kommissionens 

direktivförslag. I övriga delar har Svenskt Näringsliv inget att erinra. 

 

Förberedd försäljning (s.k. prepack-förfarande) 

Kommissionen föreslår ett särskilt förfarande för förberedd försäljning. Förfarandet ska 

möjliggöra att gäldenärens verksamhet fortsätter att drivas vidare av en aktör som förvärvar 

hela eller delar av verksamheten. Förfarandet delas upp i två faser, en förberedelsefas och 

en avvecklingsfas. Efter ansökan hos domstol ska en administratör utses som ska hålla i 

försäljningsprocessen och under fasen ska gäldenären vara fredad mot utmätning.  

 

Svenskt Näringsliv invänder mot förslaget. Framför allt gäller det möjligheten för gäldenären 

att avbryta verkställighetsåtgärder. Svenskt Näringsliv menar att förberedda försäljningar 

typiskt sett bör genomföras före ett insolvensförfarande, i nära samverkan med berörda 

borgenärer. Att införa ett nytt system, likande det kommissionen föreslår, riskerar att påverka 

fordringsägarnas position på ett negativt sätt och i slutänden kreditmarknadens funktionssätt.   

 

Företagsledares handlingsplikt 

Kommissionen förslår att företagsledare ska ha en skyldighet att ansöka om att ett 

insolvensförfarande inleds inom tre månader från att hon eller han borde ha insett att 

företaget var insolvent. Vidare föreslås ett skadeståndsansvar för skada som uppstår till följd 

av att företagsledaren inte uppfyller sin skyldighet. 

 

Svenskt Näringsliv invänder mot förslaget. Frågan om en insolvensrättslig handlingsplikt har 

prövats tidigare i Sverige, senast i arbetet med den nya lagen om företagsrekonstruktion. I 

det sammanhanget valde lagstiftaren att inte gå vidare med frågan. Svenskt Näringsliv 

menar att företagsledares handlingsskyldigheter måste ses i ett större sammanhang och 



2 (2) 

 

prövas mot andra delar av lagstiftningen för att uppnå en balans mellan villkoren för att starta 

och driva företag och det ansvar som följer. Idag återfinns ansvarsregler i inom bland annat 

bolags-, skatte- och straffrätten, någon ytterligare ansvarsregel är därför inte påkallad. Skulle 

kommissionens förslag bli verklighet bör det i så fall medföra att andra delar av den svenska 

lagstiftningen ses över så att det sammantagna ansvaret för företagsledare inte utökas.  

 

Förenklat förfarande för mikroföretag 

Kommissionen föreslår ett förenklat insolvensförfarande för mikroföretag inom vilket en 

domstol eller myndighet administrerar avveckling och försäljning av eventuella tillgångar. 

Någon förvaltare behöver inte utses och gäldenären behåller rådigheten över sina tillgångar 

under förfarandet. 

 

Svenskt Näringsliv invänder mot förslaget. Redan idag erbjuder det svenska 

konkursförfarandet möjligheter för mindre företag att avvecklas på ett effektivt sätt, även i 

situationer då företaget saknar tillgångar för att täcka avvecklingskostnaderna. Att införa ett 

parallellt system där gäldenären har fortsatt rådighet och där det saknas av domstolen 

utsedd förvaltare riskerar att leda till att andra intressenters behov av insyn och kontroll går 

förlorad. Det kan i sin tur medföra att till exempel kreditgivares ställning försämras, vilket 

försämrar kreditmarknadens funktionssätt och i slutänden kan bli konkursdrivande.  
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