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Deryckerut 
fir att ridda 

dig .frc\n 
konkurs 

• Konkurs ar som ett rott skynke 
for varje foretagare. Men det finns 
alternativ: foretagsrekonstruktion 
kan radda firman. Det du behover 
gora ar att soka hjalp i tid. 

Av Ingrid Kindahl 

D 
et kan finnas tusen anledningar till 
a~t ett foretag rakar i svarigheter. 
Dalig affarside, slappt ledarskap, 
brist pa ordning och reda. I varsta 
fall kan det leda till konkurs. 

Sa behover det inte bli, enligt radarparet 
Sten-Anders Fellman och Peter Smedman. 
Den forre ar ekonom, den andre jurist och 
tidigare chef for Ackordscentralen. Sedan 
200I har de jobbat tillsammans med fore
tagsrekonstruktioner. 

Manga kanner till den amerikanska 
chapter I I -regeln, som ger foretag skydd 
undan konkurslagen nar det rekonstrueras. 
Men fa kanner till att det finns en liknan
de lag i Sverige: Lagen om 

maste du betala alia fakturor som kommer 
in - kontant. 

- Det kan bli dramatiskt. En gang fick 
jag ett fax fran tingsratten minuten innan 
en star kund forsokte dra sig ur en upp
gorelse. Genom att jag kunde visa klock
slaget pa faxet blev kunden tvungen att 
halla fast vid sin bestallning, berattar 
Peter Smedman. 

HAN OCH Sten-Anders Fellman komplette
rar varandra perfekt. Sten-Anders - sjalv 
framgangsrik foretagare och affarsangel -
har utarbetat en metod for att fa fram en 
tillforlitlig likviditetsplan. 

- En rekonstruktion kraver att det finns 
nog med pengar for att driva foretaget 
under den har tiden. Finns inte det, da 
blir det konkurs, sager han. 

Tingsra.tten beviljar en rekonstruktions
tid pa tre manader i taget. Hur lang tid 
den tar beror pa omstandigheterna. 

Nar Sten-Anders Fellman och Peter 
Smedman tar sig an ett uppdrag utses 
Peter Smedman oftast till rekonstruktor av 

tingsratten medan Sten-Anders 
foretagsrekonstruktion . 

Det som kravs ar att du 
som foretagare vander dig till 
en rekonstruktor. Han eller 
hon gor en bedomning av 
laget, skickar en ansokan till 
tingsratten och far ett besked 
inom nagra timmar. Beviljas 
rekonstruktionen innebar det 
att du inte behover betala 

"Vi gar verkligen 
all in, vi aker till 

Fellmans kunskaper om fore
tagande ar avgorande for 
bedomningen. Tillsammans 
lyckas de rekonstruera ungefar 
50 procent av de foretag de 

foretaget och 
bosatter oss 
dar sa lange 
detbehovs" 

gar in i. 
-Vi gar verkligen all in. Vi 

aker till foretaget och bosatter 
oss dar sa lange det behovs, 
sager Sten-Anders Fellman. 

nagra skulder som harror fran fore den tid
punkten. Ingangna avtal med kunder och 
leverantorer galler. Efter den tidpunkten 

HUR FAR FORETAGARNA tag i dem? Jo, i sin 
vanmakt satter de sig och surfar - hela 
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natten. Pa morgonen ringer de den dyna
miska duon som rycker ut direkt. I dorren 
mots de av en halogd foretagare som inte 
har sovit pa flera natter. De raddande ang
larna tar inte over foretaget - men de blir 
"supervisors" under rekonstruktionstiden . 

- Det ar ime sakert att vi verkligen blir 
nagra anglar. Det far den forsta noggranna 
genomgangen av foretaget visa. Ibland kan 
det vara enkelt- en star kund har inte 
betalat. Problemen kan ocksa vara djupare 
och vi maste fila pa affarsiden. Och som 
sagt- i halften av fallen blir det konkurs 
i alia fall, sager Peter Smedman. 

Om det finns storre problem ar det 
rekonstruktorens jobb att fa fart paden ofta 
forlamade foretagsledningen. Rationalise
ringsatgarder ska genomforas och onodiga 
til!giingar omvandlas till rorelsekapital. 

Vilket ar det vanligaste felet som fore
tagare gor? 

- De vagrar se sanningen, att pengarna 
hailer pa att ta slur. De ar overoptimistiska 
och tror att alit ska losa sig i morgan, sager 
Sten-Anders Fellman. 

Det vilar inga ledsamheter over Fellman/ 
Smedman. De har manga roliga historier 
att beratta. Som nar de var pa vag till ett 
foretag i Falun. De satte sig i bilen i Stock
holm och i Sala ringde telefonen. Det var 
foretagets sryrelseordforande. Hans bud
skap var att rekon
struktorerna lika 
garna kunde vanda 
om forVD var 
ham tad av polis 
och satt i haktet 
i Borlange. Liksom 
bokforingen. 

- Vi ryckte ime 
det var skal nog att 
avbryta resan utan 

"Manga vagrar 
se sanningen 

ochtroratt 
alltkommer 

att losasig 
imorgon" 

stannade i Borlange, gick in pa haktet och 
fick bade intervjua foretagsledare och ga 
igenom bokforingen pa plats, berattar 
Sten-Anders Fellman. 

Hur det gick? Hyfsat - just da. Men 
tva ar senare blev det konkurs i alia fall. 
Alia foretagsledare ar inte skickliga. 

SA VAR DET en foretagsledare som var noto
riskt sen med att betala skatter och avgifter 
till Skatteverket. Han loste det genom att 
aka till Solvalla och vinna de pengar han 
behovde - varje manad! Till slur vann han 
ro miljoner. Da gjorde han sig av med 
firman. 

- Den metoden ar inte att rekommen
dera, skrattar Sten-Anders Fellman. • 

SA GAR DET TILL 
• Tingsratten utser en rekon
struktor, oftast en person sam 
foretagaren har va lt. Det ska 
vara en jurist eller ekonom med 
gott anseende. 
• Fran tidpunkten for beslutet 
fryses alia skulder och inget far 
beta las under rekonstrukt ions
t iden. 
• Bolaget far inte dra pa sig nya 
skulder och bl ir fran och med nu 
kontantbetala re. 
• Alia bolagets konton fryses. 
lnkommande beta lningar styrs 
om t ill ett klientmedelskonto has 
rekonst ruktoren. 
• Rekonstruktionsperioden ar 
tre manader. Den kan forlangas 

med tre manader i taget i upp t il l 
et t ar. 
• Tingsratten kallar till ett 
borgenarsmote t re veckor efter 
beslutet, dar fordringsagarna 
rostar om de anser att rekon 
struktionen ska fa fortga. 
• I nom en vecka ska rekonst ruk
toren presentera en rekonstruk
tionsplan fOr fordringsagarna. 
• Oftast kommer foretagaren 
pa mojligheten ti ll foretagsrekon
struktion sa sent att skulderna 
har bl ivit stora. Enda sattet att 
komma vidare da ar att erbjuda 
fordringsagarna ett ackord, alltsa 
en nedskrivn ing av sku lderna. 
• Sedan nagra ar ti llbaka omfat
tar lonegarantireglerna aven fore
tag under rekonst rukt ion. Da 
betalar lansstyrelsen alia upp
lupna loner sam inte ar aldre an 
sex manader samt lonen en 
manad in i rekonstrukt ionen. 
Detar ofta nycke ln till framgang 
eftersom foretaget slipper den 
utgiften samtid igt sam kassan 
fy lls pa med inbetalningar fran 
kunder. 

FORTS » 

• SA RADDADES OVES LIVSVERK i!lj;lhiliii!C!i 
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FOR- OCH 
NACKDELAR 

+ Foretaget kan raddas . 
Da finns vardena kvar. 
+ De fiesta rekonstruktio
ner avslutas med ett ackord 
dar fordringsagarna kan fa 
sa lite som 25 procent av sin 
fordran . Men om operationen 
lyckas har fordringsagarna 
kvar foretaget som kund. 
+ Man gor ackord pa hela 
skulden, inklusive den moms 
som ingar och som man 
redan tidigare fatt avdrag 
for. Man far al ltsa tillbaka 
momsen tva ganger. 
+ Den ackordsvinst som 
uppstar ar skattefri for 
foretaget och gar direkt in 
i det egna kapitalet. 
- Rekonstruktionen kraver 

likviditet eftersom du maste betala alit 
kontant under tiden . 
- Om det blir kant att foretaget hailer pa att 
rekonstrueras kan det skada foretaget. Kunder 
drar sig ur eller hailer inne med betaln ingar. 

DET HANDER V~D KONKURS 
• Om ett foretag inte langre kan beta Ia 
sina skulder kan tingsratten fatta beslut om 
konkurs. Da tas alia tillgangar om hand och 
anvands for att betala av skulderna. 

Syftet med en konkurs ar att verksamheten 
ska kunna avvecklas under ordnade former. 
A lia borgenarer bar forlusterna solidariskt och 
delar pa de tillgangar som finns i konkursboet. 
Men det finns undantag fran solidariteten 
eftersom kreditgivare kraver sakerhet fOr sina 
ian och har fbrtur til l att fa beta it. 

Konkursen skots av en konkursforvaltare 
som utses av tingsratten . Han eller hon ser 
vi lka til lgangar och skulder som finns i kon
kursboet samt ska ocksa utreda eventuella 
misstankar om brott. 

Fordelen med en konkurs ar att man 
som foretagare kan slippa betala en de l 
av skulderna. Nackdelarna ar: 

• Foretagaren bestammer inte langre 
sja lv over sitt fore tag. 
• A lia tillgangar i bolaget forsvinner 
for gott. 
• Kanslan av personligt misslyckande 
ar ofta stort. 
Las mer pa driva-eget.se/konkurs. 
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Sa kunde 
Oves livsverk 
raddas 
• Ove hade ett fram
gangsrikt IT-bolag 
nar bubblan brast ar 
2000. Banken drog 
in krediterna, vilket 
kunde ha lett till kon
kurs. Tack vare en rekon
struktion ar bolaget i dag 
lonsammare an nagonsin. 

Av Ingrid Kindahl 

0 
ve villlagga handelserna for 
elva ar sedan bakom sig och 
foredrar darfor art vara ano
nym. 

-Jag larde mig massor. 
Det viktigaste ar att inte ta for stora 
risker, sager han i dag. 

Strax innan IT-bubblan brast hade 
hans foretag gatt med vinst i sex ar 
och han kontaktades av rillvaxrorien
terade investerare. De ville satsa stora 
pengar i hans foretag- bara Ove kopte 
upp nagra bolag forst for att fa upp 
volymen. 

-Paden tiden handlade alit om tillvaxt 
och framtida vinster, sager Ove. 

Han gjorde som investerarna sa. Prob
lemet var bara att de bolag han kopte inte 
var sarskilt lonsamma. Ove hann inte 
trimma dem innan pengarna borjade tryta. 
Trots att han job bade stenhart for att for
soka losa problemen, vaxte skulderna. Nar 
banken drog in krediten blev lager akut. 

DET VAR BAN KEN som foreslog en rekon
struktion. Ove visste inte ens att begreppet 
fanns men om hans bolag forsattes i kon
kurs skulle han forlora hela sitt livsverk. 

- Jag var mycket pressad. Det var det 
varsta jag hade varit med om. Det var en 
sadan lattnad nar Peter Smedman och 
Sterr-Anders Fellman kiev in pa flrman, 
sager Ove. 

Tingsratten fattade beslut om rekon-

------ --------- -- -------- --
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struktion och arbetet fordela
des mellan Ove och rekon
struktorerna. De senare skotte 
all administration, informa-

tion till kunder och perso-
nal och kontakter 
med banken. Ove 
flck tid att gora det 
han maste for att 
radda foretaget: 
Salja de bolag han 
hade kopt in. 

- Det lyckades. 
Jag flck in 30 
miljoner, vilket 
var vad jag hade 
kopt dem for. 

STODET han flck 
fran rekonstruk
torerna beskriver 
hansom ovar
derligt. Sterr-
Anders Fell
man fanns pa 
kontoret varje 
dag. Peter 
Smedman 
kom sa ofta 
det behovdes. 

I dag har fore
taget dubbelt 

sa mangaan-
stallda som vid tiden for 
IT-kraschen och har redo
visat vinster pa totalt om
kring 50 miljoner sedan 
dess. • 

Oves goda rad 
till foretagare 

• TANK PA att du som 
foretaga re ar i en utsatt 
position. Ta inga risker. 
• TANK OCKSA PA att alia de 
som har lyckats nagon gang 
har rakat i svarigheter. Det 
hor till. Men man maste ta 
sig ur dem. 
• SE TILL att ha sa lite ian 
som mojligt. 
• OM DU SKA KOPA UPP bolag, 
anvand all t id likvida medel i 
stal let for aktier. Da blir affa 
ren stabil. 
• AGERA SNABBT om de 
anstallda blir for manga. 
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