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ÄNDRINGAR TILL LAGEN OM ANDELSFÖRETAG MED BEGRÄNSAT ANSVAR

NYA REGLER GÄLLANDE FÖRETAGETS NETTOFÖRMÖGENHET OCH 

NEDSÄNKNING AV ANDELSKAPITAL   

Ändringar till den ryska lagen om andelsföretag med begränsat ansvar (OOO), som följer lag No. 228-FZ1 
om borgenärsrättigheter, trädde i kraft 1.1.2012.

Lagändringarna befullmäktigar myndigheterna att förbereda och fastställa regler för hur ett andelsföretags 
nettoförmögenhet  skall  beräknas.  I  och  med  lagändringarna  ska  andelsföretag  i  fortsättningen inkludera 
information  gällande  företagets  nettoförmögenhet  i  årsredovisningen  samt  på  begäran  tillhandahålla  en 
intressent tillgång till information om företagets nettoförmögenhet. 

Enligt  de  ändringar  som trädde i  kraft  i  årets  början måste  ett  andelsföretag i  fortsättningen sänka  sitt 
andelskapital  till  samma  nivå  som  företagets  nettoförmögenhet  ligger  på  endast  om  företagets 
nettoförmögenhet enligt årsredovisningen varit lägre än företagets andelskapital två verksamhetsår i följd. 
Företagets  första  verksamhetsår  tas  inte  i  beaktande.  Tidigare  var  andelsföretag  tvungna  att  sänka  sitt 
aktiekapital om nettoförmögenheten efter första verksamhetsåret var mindre än andelskapitalet under något 
av de följande verksamhetsåren enligt årsredovisningen.

Reglerna  gällande  anmälningskyldighet  till  borgenärer  har  också  ändrats.  Istället  för  att  anmäla  en 
nedsänkning av andelskapitalet till varje känd borgenär skillt, ska andelsföretag i fortsättningen anmäla en 
nedsänkning av andelskapitalet till registermyndigheterna (skattemyndigheten) och publicera en kungörelse 
gällande nedsänkningen av andelskapitalet i den officiella tidningen för information om juridiska personer 
(Vestnik gosudarstvennoj registratsii).     

De ovannämnda lagändringarna behandlas mera i detalj här nedan.  
 

1. Företagets nettoförmögenhet  

Grovt sett motsvarar företagets nettoförmögenhet skillnaden mellan företagets tillgångar och dess skulder. 

De lagändringar som trädde i kraft i  årsskiftet befullmäktigar myndigheterna att  förbereda och fastställa 
regler för  hur ett  andelsföretags nettoförmögenhet  skall  beräknas. De myndigheter  som är  ansvariga för 
fastställandet av reglerna nämns inte i lagen. För ryska aktiebolag fastställs dessa regler av finansministeriet 
och det federala finansmarknadsorganet. Tills regler för beräknandet av ett andelsföretags nettoförmögenhet 
fastställs, tillämpas de regler som gäller aktiebolag analogiskt till andelsföretag också i fortsättningen.

1 Lag No. 228-FZ av 18.7.2011 om ändringar till vissa lagar för att förbättra borgenärens rättigheter vid nedsänkning av andelskapital och när 
juridisk persons nettoförmögenhet är lägre än dess aktiekapital.  
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I  och  med  de  ändringarna  till  lagen  om  andelsföretag  med  begränsat  ansvar  skall  dessa  företag  i 
fortsättningen inkludera information gällande företagets nettoförmögenhet i sin årsredovisning. Obligatorisk 
information innefattar:

– information  om bolagets  nettoförmögenhet  samt  dess  förhållande  till  andelskapitalet  för  de  tre 
senaste  verksamhetsåren,  dvs.  verksamhetsåret  för  vilket  årsredovisningen förbereds  och  de  två 
tidigare verksamhetsåren;

– information  om de  händelser  och  omständigheter,  som enligt  företagsledningen  bidragit  till  att 
företagets nettoförmögenhet blivit mindre än andelskapitalet;

– information om de åtgärder som företagsledningen ämnar vidta för att höja nettoförmögenheten till 
samma nivå med andelskapitalet.
   

Andelsföretag  har  därmed  i  fortsättningen  en  skyldighet  att  inkludera  information  om  bolagets 
nettoförmögenhet i årsredovisningen. Om företagets nettoförmögenhet är mindre än dess andelskapital, ska 
bolaget delge information om de orsaker som lett till att nettoförmögenheten blivit mindre än andelskapitalet, 
samt information om hur företagsledningen ämnar åtgärda situationen, i årsredovisningen. 

Andelsföretag är i fortsättningen också skyldiga att delge information om företagets nettoförmögenhet till 
intressenter på begäran. 

2. Nedsänkning av andelskapital  

Tidigare var andelsföretag tvungna att sänka sitt andelskapital om företagets nettoförmögenhet visade sig 
vara  mindre  än  andelskapitalet  i  slutet  av  vilket  som  helst  verksamhetsår,  exklusive  det  första 
verksamhetsåret.  Om  nettoförmögenheten  var  mindre  än  det  lagenliga  minimiandelskapitalet,  var 
bolagsmännen skyldiga att fatta beslut på att likvidera bolaget.

I  och  med  ändringarna  till  lagen  om  andelsföretag  med  begränsat  ansvar måste  ett  andelsföretag  i 
fortsättningen sänka sitt andelskapital till samma nivå med företagets nettoförmögenhet endast om företagets 
nettoförmögenhet enligt årsredovisningen varit lägre än företagets andelskapital två verksamhetsår i följd. 
Fortsättningsvis beaktas företagets första verksamhetsår inte. Bolagsmännen är inte skyldiga att likvidera 
företaget trots att företagets nettoförmögenhet skulle vara mindre än minimiandelskapitalet.   

Om  företagets  nettoförmögenhet  underskrider  värdet  av  bolagets  andelskapital  under  två  efterföljande 
verksamhetsår, ska bolagsmännen fatta beslut om att sänka andelskapitalet eller alternativt om att likvidera 
bolaget  inom sex  månader  från  slutet  av det  verksamhetsår  under  vilket  nettoförmögenheten  för  andra 
gången i rad var mindre än företagets andelskapital. 

Myndigheternas  rätt  att  söka  likvidation  av  bolaget  då  bolagsmännen  inte  fattar  beslut  om  att  sänka 
andelskapitalet eller om att likvidera bolaget hävs i och med de ikraftträdande lagändringarna.
 

3. Kungörelse  

Ett  andelsföretag  vars  bolagsmän  har  fattat  ett  beslut  att  sänka  företagets  andelskapital  skall  anmäla 
nedsänkningen  av  andelskapitalet  till  det  förenade  registret  på  juridiska  personer  inom tre  arbetsdagar. 
Företaget skall också publicera en kungörelse gällande nedsänkningen av andelskapitalet i  den officiella 
tidningen där information on juridiska personer publiceras (Vestnik gosudarstvennoj registratsii) två gånger 
med en månads intervall.    

Kungörelsen skall innehålla följande information:
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– företagets namn, en förkortning av namnet, och bolagets adress;
– det tidigare andelskapitalet samt det nya andelskapitalet;
– hur andelskapitalets nedsänkning verkställts; och
– till vilken adress borgenärer ska skicka sina krav, samt företagets kontaktuppgifter.

Andelsföretag är  inte  längre  skyldiga  att  skillt  meddela  om nedsänkningen av andelskapitalet  till  kända 
borgenärer.

4. Borgenärsanspråk  

Borgenärer som vill göra anspråk på en fordran som borgenären har gentemot andelsföretaget har rätt att 
kräva  att  andelsföretaget  presterar  en  oförfallen  fordran,  om  fordran  har  uppkommit  före  den  första 
kungörelsen om nedsänkningen av andelskapitalet publicerades. 

En borgenär måste ställa sitt krav på prestation inom 30 dagar från det att kungörelsen om nedsänkningen av 
andelskapitalet publicerades för andra gången. Om det är omöjligt för andelsföretaget att prestera, ska den 
rättshandling som ligger bakom fordran upphävas och borgenären ersättas möjlig skada.

En domstol har dock rätt att förkasta ett krav på prestation, om andelsföretaget visar att nedsänkningen av 
aktiekapitalet inte kränker borgenärens rättigheter eller ställer en tillräcklig säkerhet för fordran.        

Vi svarar gärna på eventuella frågor gällande dessa ändringar samt på andra frågor gällande rysk bolagsrätt. 

Med vänlig hälsning,

Jan Långstedt
Partner, LL.M
Epost: jan.langstedt@mklaw
Tel: +358400538022
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