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Remissvar Promemoria: Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag (DS
2019:6)
Almi Företagspartner AB (Almi) har beretts tillfälle att yttra sig över remisspromemorian om
lägre kapitalkrav för aktiebolag. I promemorian föreslås att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i
privata aktiebolag ska sänkas från 50.000 kr till 25.000 kr. Utredningen redogör för
nuvarande förutsättningar inom Europeiska unionen som visar att kapitalkravet i Sverige i en
jämförelse med övriga länder ligger på en högre nivå. De senaste åren har fler länder sänkt
sin nivå för lägsta kapitalkrav och Sverige bör inte avvika väsentligt från omvärlden på den
punkten.
Almis verksamhet består huvudsakligen av en kombination av affärsutveckling, lån och
riskkapital. Målgruppen är små och medelstora företag med tillväxtpotential i hela landet.
Almi har även specifikt fokus att främja tillväxt i företag som bedrivs av kvinnor och
personer med utländsk bakgrund. Almis verksamhet ska stärka det svenska näringslivets
utveckling och verka för en hållbar tillväxt samt medverka till att konkurrenskraftiga, och
därmed hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler. Almi kan genom sitt
uppdrag erbjuda betydelsefulla insatser till fler företag genom sänkta kapitalkrav för
aktiebolag. Ett sänkt kapitalkrav kan möjliggöra för fler människor att starta aktiebolag också
inom Almis fokusgrupper: kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Almi tillstyrker
mot denna bakgrund förslaget att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag sänks
till 25.000 kr men vill också peka på några aspekter som bör beaktas i det fortsatta arbetet.
Vid införandet av en ny nivå för kapitaltillskott vill Almi betona vikten av balans så att nya
aktörer inte utesluts från denna bolagsform i alltför hög omfattning p.g.a. ett för högt
kapitalkrav samtidigt som krav och regler behövs för tilltro från marknaden. Almi bedömer
det föreslagna kapitalkravet om 25.000 kr som en lämplig nivå där kapitaltillskottet
fortfarande borgar för en seriös och hållbar affärsidé för bolagsformen aktiebolag kopplat till
de krav som ställs på tillämpningen av denna bolagsform. Vissa lagar och krav bör dock ses
över för att begränsa risker kopplat till bedrägeri och oseriös verksamhet. Exempelvis bör
förutsättningar för tvångslikvidation när aktiekapitalet anses förbrukat utredas vidare
tillsammans med de avvecklingsregler för aktiebolag (som idag bedöms som dyrt och
krångligt) vilka kan komma att påverkas av en sänkning av aktiekapitalet.
Almi Företagspartner AB
Klarabergsviadukten 70, Box 70394, 107 24 Stockholm, Tel 0771-55 85 00, almi.se
Organisationsnummer 556481-6204, Styrelsen har sitt säte i Stockholm

2 (2)
Slutligen kan noteras att aktiekapitalet har som funktion att trygga bolagets förpliktelser och
att skydda borgenärerna. En sänkning av aktiekapitalet kan i längden leda till ökning av
borgenärskrav på tillkommande säkerheter i större utsträckning än vad som är fallet vid
nuvarande nivå. Almi bedömer dock att detta kommer kunna hanteras av marknaden.
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