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LAGRÅDET                  

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-06-21 

 

Närvarande:  f.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. justitierådet 

Lars K Beckman och regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson. 

 

Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning 

 

Enligt en lagrådsremiss den 16 juni 2005 (Justitiedepartementet) har 

regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

1.  lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:000), 

2.  lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, 

3.  lag om ändring  i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden. 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Lotta Hardvik 

Cederstierna. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Förslaget till ändring i aktiebolagslagen 

 

32 kap. 17 § 

 

Enligt det remitterade förslaget får firman för ett aktiebolag med sär-

skild vinstutdelningsbegränsning följas av beteckningen (svb). 

 

Enligt den motsvarande bestämmelsen för publika aktiebolag,  

28 kap. 7 §, skall ett sådant bolags firma följas av beteckningen 

(publ), om det inte av bolagets firma framgår att bolaget är publikt. 
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Utredningens förslag (SOU 2003:98 s. 128) innebar att firman för ett 

aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning i princip skulle 

följas av en beteckning av vilken framgick att bolaget tillhörde denna 

kategori. 

 

Både utredningen och regeringen har som skäl för sina förslag i den-

na del angett att en användning av nämnda beteckning kan bidra till 

bolagets goodwill och därigenom främja möjligheterna för denna ka-

tegori av bolag att anskaffa riskkapital. 

 

Den gällande föreskriften rörande publika bolags firma har sin grund i 

en bestämmelse i EG:s andra bolagsrättsliga direktiv (77/91/EEG), 

det s.k. kapitaldirektivet, där det i artikel 1 sägs att namnet på ett pu-

blikt bolag skall innehålla eller åtföljas av en beteckning som skiljer 

sig från den som föreskrivs för andra bolagsformer. 

 

Det nu framlagda förslaget innebär att en särskild kategori av privata 

aktiebolag skapas, en kategori som i väsentliga avseenden skiljer sig 

från privata aktiebolag i allmänhet. Mot denna bakgrund är, enligt 

Lagrådets mening, frågan om ett tillägg till firman inte bara en fråga 

om goodwill för bolaget utan också en fråga om tydlig och lättillgäng-

lig information i förhållande till presumtiva investerare och andra ak-

törer som har anknytning till kapitalförvaltning. Lagrådet anser därför 

att goda skäl talar för att, efter mönster för vad som gäller för publika 

bolag, föreskriva att firman för ett aktiebolag med särskild vinstutdel-

ningsbegränsning skall följas av beteckningen (svb), om det inte av 

bolagets firma framgår att det är fråga om ett bolag av detta slag. 
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Övriga lagförslag   

 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 

 


