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Kommissionens förslag till förordning om ändring av Rådets förordning (EG) nr 1346/2000
av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden (Insolvensförordningen) och meddelande

Småföretagarnas Riksförbund konstaterar med stor tillfredsställelse att kommissionen nu föreslår
förbättrade regler för insolvensförfaranden som rör alla småföretagare inom hela unionen. Förbundet har
tidigare skrivit om Princip II i kommissionens Small Business Act, vilken går ut på att ge hederliga
personer som råkar ut för en konkurs en andra chans. En konkurs ska inte behöva bli ett personligt trauma
och ett livstidsstraff för en duktig företagare som drabbats av otur. Det måste finnas en möjlighet att
komma igen och starta på nytt.
Samtliga förslag är bra men förbundet vill särskilt framhålla följande viktiga punkter.
Enligt förslaget blir det lättare och billigare för borgenärer och små och medelstora företag att anmäla
fordringar i konkurser som gäller företag med verksamheter flera EU-länder. Man behöver inte heller
ombud för att anmäla och bevaka en fordran.
Genom den s.k. europeiska e-juridikportalen kan man få reda på om ett företag inom EU-regionen är på
obestånd och/eller föremål för rekonstruktion eller konkurs. Och i vilket land detta ärende handläggs.
Kommissionen föreslår också i sina synpunkter på en förbättrad juridisk modell för insolvensförfaranden
inom unionen att medlemsländerna, ska försöka åstadkomma så lika regler som möjligt för dessa
situationer.
Kommissionen föreslår att styrelseledamöters styrelseansvar begränsas till tre år, vilket är en
bestämmelse som nu kommer att implementeras i svensk lagstiftning under våren 2013.

Slutligen är kommissionens ambition för framtiden för småföretag berömvärd.
Småföretagarna ska få en andra chans genom att om lagstiftningen innehåller regler om förebyggande
åtgärder och/eller föreskriver ett snabbt konkurs- eller likvidationsförfarande som inte medför
kapitalförstöring. Och inte minst genom god tillgång på riskvilligt kapital kan företagsrekonstruktioner
genomföras långt innan en obeståndssituation kräver en likvidation.
I detta ärende har förbundsordföranden Leif Svensson beslutat och förbundsjuristen, advokat
Wiggo Lindgren, varit föredragande.
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