
Inlämningsuppgift 10 - Civil 7 
 
 
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.  
 
  



Inlämningsuppgift 10 – Facit  
 
 
Av samfundets firma framgår att det rör sig om ett aktiebolag och lagen om aktiebolag 
(aktiebolagslagen) är tillämplig. (0,5) 
 
I aktiebolagslagen finns stadganden om minoritetsrättigheter som skyddar minoriteten mot 
majoritetens maktmissbruk. (0,5) Med minoritet avses de som äger 1/10 av aktiestocken. (0,5) 
Minoriteten har rätt till minoritetsvinstutdelning och kan kräva att det hålls en extra 
bolagsstämma och särskild granskning. (0,5) Eftersom A har 10 % av aktierna kan A kräva 
minoritetsvinstutdelning, att det hålls en extra bolagsstämma och en särskild granskning. (0,5) 
 
I aktiebolagslagen regleras förutsättningar för utdelning av bolagets medel: att bolaget i den 
senast fastställda balansräkningen har utdelningsbara medel och att utdelningen inte leder till 
att bolaget blir insolvent. Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman. (0,5) 
 
Som vinst kan inte delas ut ett större belopp än vad styrelsen föreslagit. (0,5) Aktieägare som 
innehar minst 1/10 av aktierna kan kräva att såsom vinst utdelas minst 50 % av vad som återstår 
av räkenskapsperiodens vinst. (0,5) En aktieägare kan ändå inte kräva att man såsom vinst ska 
dela ut mer än 8 % av bolagets egna kapital. (0,5) X ab antas ha utdelningsbara medel. Förutsatt 
att bolaget inte blir insolvent kan B kräva i utdelning minoritetens minimiutdelningsrätt 50 % av 
räkenskapsperiodens vinst, men inte mer än 8 % av bolagets egna kapital. (0,5) 
 
Om bolagets medel har betalats ut till aktieägarna i strid med bestämmelserna i 
aktiebolagslagen, ska de med ränta återbära det belopp som de tagit emot. (0,5) 
 
Ur beskrivningen framgår att B använt bolagets medel till en privat resa. Resan kan anses utgöra 
en vinstutdelning, trots att ingen vinstutdelning skulle ske. (0,5) Vinstutdelningen har även varit 
så stor, att den riskerar göra företaget insolvent. (0,5) Därmed har utdelningen skett i strid med 
aktiebolagslagen och B är skyldig att återbetala de medel hen lyft, samt ränta. (0,5) 
 
En styrelsemedlem är skyldig att ersätta en skada som hen vid fullgörandet av sitt uppdrag 
uppsåtligen eller av oaktsamhet i strid med sin omsorgsplikt förorsakat bolaget. 
Skadeståndsansvar förutsätter att aktiebolagslagen eller bolagsordningen överträds. (0,5) En 
skadeståndstalan för bolagets räkning ska väckas inom fem år från utgången av den 
räkenskapsperioden under vilken det beslut eller den åtgärd som är föremål för talan vidtogs. 
(0,5) 
 
Utbetalningen av medel, trots att ingen utdelning skulle ske, och med följden att bolagets 
fortsatta verksamhet öventyrats, bryter klart mot en styrelsemedlems omsorgsplikt. (0,5) B:s 
handlande kan även anses vara uppsåtligt eller åtminstone oaktsamt. Därmed är B skyldig att 
ersätta eventuell skada som hen vållat företaget. (0,5) 
 
En minoritet som äger mindre än 1/10 av aktierna och rösterna har rätt att kräva inlösning av sina 
aktier av majoritetsägaren, om denne äger mer än 9/10 av aktierna och rösterna. (0,5) A äger 10 
% av aktierna, vilket inte utgör mindre än 1/10 av aktierna, och kan därför inte kräva inlösning av 
sina aktier. (0,5) 
 


