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Ny aktiebolagslag
Den nya aktiebolagslagen (SFS 2005:551) som träder i kraft den 1 januari 2006
innebär slutpunkten på ett ca 15 års långt reformarbete. Flera förändringar har
genomförts under utredningstiden och dessa flyttas nu i princip oförändrade över
till den nya lagen. Detta gäller t.ex. reglerna om aktiebolagets organisation
(8-11 kap. ABL 1975).
Den nya lagen innebär inga förändringar i de grundläggande aktiebolagsrättsliga
principerna. Även fortsättningsvis kännetecknas aktiebolaget t.ex. av friheten från
personligt ansvar för bolagets förpliktelser och kravet på ett aktiekapital till skydd
för bolagets borgenärer. Den nya lagen innebär framförallt en språklig och
systematisk modernisering och lagens användarvänlighet har förbättrats bland
annat genom att flera kapitel har givits en handboksliknande utformning och att
regler som endast gäller för publika bolag placerats sist i varje kapitel.
Den nya lagen innehåller dock en hel del nyheter. I bifogade promemoria redogörs
för de viktigaste nyheterna såvitt avser kommun- och landstingsägda bolag och
även för de nya reglerna om aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning.
Sist i promemorian finns en lista över praktiska åtgärder som bör vidtas i
anledning av den nya lagen.
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