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A är kodare och delägare i spelfirman X Ab. A som är företagets hjärna grundade bolaget 
tillsammans med hankeiten B, och som står för kapitalet och driften av företaget. 
Ägandeförhållandet mellan parterna är A:10% och B:90%.  
 
Inledningsvis gick samarbetet väl, men efter ett tag har A börjat tycka, att B inte alls förstår 
A:s vision för företaget, utan att hen endast är intresserade av att mjölka företaget på 
fördelar till sig själv. A är inte heller helt säker på om B som styrelseordförande verkligen 
sköter företaget så väl som hen lovat.  
 
A funderar i synnerhet över frågan om varför hen inte fått någon utdelning för förra året, 
trots att spelen som de tillverkar blivit riktigt populära, och företaget därför borde ha skapat 
åtminstone en del vinst. A är även något irriterad över att B med företagets pengar nyligen 
åkt till Silicon Valley utan att ta med A; i synnerhet då resan med bedömning av vad B lagt 
upp Instagram verkar ha varit en extravagant partyresa tillsammans med B:s vänner. B har i 
efterhand hävdat att resan varit nödvändig i marknadsföringssyfte. A är tveksam och vill inte 
motta förklaringen, i synnerhet då B mer eller mindre tömt företagets kassa och köpt 
flygbiljetterna på företagets kreditkort. Nu är A orolig över företagets framtid, då B:s 
ageranden kan ha skadat företaget ekonomiskt.  
 
A funderar över vilka möjligheter hen har att agera i den nuvarande situationen. Har inte B 
använt företagets pengar i privat bruk? Kan A kräva tillbaka pengar av B till företaget och 
kan A få B att gå med på att dela ut vinst för räkenskapsåret? Om A och B inte kan tvinga B 
returnera pengarna, vilka möjligheter har A då att lämna allting och starta ett nytt företag? 
 
Ge en rättslig bedömning på A:s problem och presentera rättsliga lösningar.  


