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UTLÅTANDE MED ANLEDNING AV REVISORS IAKTTAGELSER GÄLLANDE
MARIEHAMN ENEREXIT AB

1. BAKGRUND OCH AVGRÄNSNING

Mariehamn Enerexit Ab (FO-nr 2924630-3, ”Bolaget”) ägs av Mariehamns stad. Bolaget
grundades 31.12.2018 i samband med delning av Mariehamns Energi Ab (FO-nr  0145039-6).

Advokatbyrå Widman & Co Ab har fått i uppdrag att uppgöra ett utlåtande avseende de civil-
rättsliga och straffrättsliga följderna av de omständigheter som ingår i en revisionsrapport som
uppgjorts av CGR David Mattsson, KPMG Oy Ab 20.10.2019 (”Rapporten”) gällande Bola-
get.

Bolagets styrelse består av Böge Holmberg (ordförande), Sune Axelsson och Birgitta Johans-
son. På konstituerande styrelsemöte 8.1.2019 konstaterades att styrelsen inledningsvis kommer
att fungera som en arbetande styrelse utan anställda, samt att mötesarvoden betalas enligt sta-
dens taxa, timdebitering enligt godkänd redovisning och reseräkningar mot redovisning. På
styrelsemöte 12.1.2019 beslöts att utfört arbete utöver styrelsemöten debiteras 70 euro per
timme mot redovisning, och att i timdebiteringen ingår kilometerersättningar på Åland. Enligt
styrelseprotokollet var samtliga styrelseledamöter närvarande och deltog i behandlingen av
ärendet. Ingen av styrelseledamöterna har anmält jäv vid detta beslut. Ingen upphandling av
tjänsterna har skett, och inget skriftligt avtal om tjänsterna har ingåtts.

I Rapporten konstateras att Storeax Ab (närståendebolag till Axelsson) för konsulttimmar har
fakturerat Bolaget totalt 21 140 euro och Scandenergy Contracting Ab (närståendebolag till
Holmberg) har fakturerat totalt 16 100 euro. Båda nämnda närståendebolag har utgått från en
timdebitering om 70 euro per timme. Utbetalningarna har hanterats av styrelseordförande
Holmberg på basis av erhållna underlag i form av faktura och tidsrapporter. Vi har ingen upp-
gift om att styrelseledamot Johansson skulle ha fakturerat Bolaget eller erhållit något arvode för
sitt styrelseuppdrag eller några övriga tjänster.

I Rapporten har CGR David Mattsson förutom faktureringen till närståendebolag dessutom
gjort iakttagelser gällande styrelsens upphandling och beställning av arbeten utan att ha säkrat
finansiering och utan formella styrelsebeslut.

Det är anmärkningsvärt att Bolagets styrelse inte har hållit styrelsemöten mellan 3.5.2019 och
4.11.2019, d.v.s. under den tid då saneringsarbetet har utförts. Styrelsens ordförande eller en-
skilda styrelseledamöter har ingen separat självständig beslutanderätt. Styrelsens beslut görs
alltid kollektivt. Med avseende på styrelsens ansvar är styrelsemöten av väsentlig betydelse. Om
styrelsen inte håller möten är det fråga om försummelse av styrelsens uppgifter, vilket kan in-
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nebära olika former av ansvar för styrelsen. Om styrelseledamot har kännedom om sak som
borde behandlas på styrelsemöte har styrelseledamot en skyldighet att se till att saken blir han-
terad även om styrelseordförande försummar sin skyldighet att sammankalla styrelsen. Har
bolaget orsakats skada på grund av försummelsen kan hela bolagets styrelse komma att ansvara
för sådan skada.

Enligt uppgift utreds orsakerna till behovet av tilläggsfinansiering och huruvida den metodik
som har använts för saneringsarbetet har varit korrekt och ändamålsenlig. Utfallet av sådan
utredning kan klargöra styrelseledamöternas ansvar för att Bolaget i dag saknar likvida medel
för att lösa leverantörsskulderna. Utredningen kan också bringa klarhet i huruvida Bolaget har
förorsakats skada genom avsaknaden av styrelsemöten och styrelsebeslut. I avvaktan på vad en
sådan utredning visar har vi inte tagit ställning till eventuella påföljder av omständigheter som
hänför sig till saneringstjänsterna.

Vårt utlåtande är av ovan nämnd orsak begränsat till bedömningen av omständigheterna kring
de utbetalningar som har gjorts till Scandenergy Contracting Ab och Storeax Ab samt styrelsens
rätt till arvode. Utlåtandet är baserat på uppgifter som framgår av Rapporten, styrelseprotokoll
och viss övrig dokumentation som vi har erhållit.

2. RELEVANTA BESTÄMMELSER I AKTIEBOLAGSLAGEN

Enligt 1 kap. 8 § i aktiebolagslagen (624/2006) skall bolagets ledning omsorgsfullt främja bola-
gets intresse. Detta innebär för det första en skyldighet att handla omsorgsfullt och för det
andra en förpliktelse att handla på ett sätt som är förenligt med bolagets intressen.1 Styrelsen
har således både en omsorgsplikt och en lojalitetsplikt gentemot bolaget och dess aktieägare.

Enligt 6 kap. 4 § i aktiebolagslagen får en styrelseledamot inte delta i behandlingen av ett ärende
som gäller ett avtal mellan styrelseledamoten och bolaget. En styrelseledamot får inte heller
delta i behandlingen av ett ärende som gäller avtal mellan bolaget och tredje man, om styrelse-
ledamoten i ärendet har ett väsentligt intresse som kan stå i strid med bolagets intresse. Vad
som här föreskrivs om avtal skall på motsvarande sätt tillämpas på andra rättshandlingar samt
på rättegångar och annan talan. Ett centralt syfte med jävsbestämmelsen är att förfarandemäss-
igt skydda och stöda bolagets intresse.2 Jävsbestämmelsen är således starkt kopplad till styrel-
sens lojalitetsplikt. Enligt lagens förarbeten har jävsbestämmelserna i praktiken tolkats relativt
strängt.3

Enligt 5 kap. 3 § 2 mom. aktiebolagslagen är det bolagsstämman som skall besluta om ersätt-
ning till styrelseledamöter.

1 RP 109/2005 rd, s. 41.
2 Lautjärvi: Yhtiön etu – Yhtiön johdon päätöksissä ja toimissa, 2017, s. 131.
3 RP 109/2005 rd, s. 82.
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3. GRANSKNING AV STYRELSENS AGERANDE UR
AKTIEBOLAGSRÄTTSLIG SYNVINKEL

I aktuellt fall har ingen av styrelseledamöterna anmält sig jäviga vid fattande av beslutet om att
styrelseledamöter skall erhålla ersättning om 70 euro per timme för arbete utöver styrelsemö-
ten. Utgående från beslutet har Storeax Ab (närståendebolag till Axelsson) och Scandenergy
Contracting Ab (närståendebolag till Holmberg) utfört arbeten och fakturerat Bolaget. Inget
skriftligt avtal har ingåtts för dessa arbeten. Även om beslutet till synes avser arbete utfört av
styrelseledamöterna personligen, har styrelseledamöterna således uppenbarligen tolkat beslutet
som att Bolaget har valt att anlita Axelssons och Holmbergs närståendebolag för utförande av
detta arbete. Ur jävssynvinkel är denna aspekt dock inte av större relevans, eftersom både rätts-
handling mellan styrelseledamot och bolaget, och mellan närståendebolag och bolaget, ger
upphov till jäv. Styrelseledamöterna bör således anses ha varit jäviga i förhållande till beslutet
fattat på styrelsemötet 12.1.2019. Även om styrelseledamot Johansson uppenbarligen inte har
utfört och fakturerat för arbete utöver styrelsemöten inkluderar denna slutsats även henne, då
beslutet även omfattar hennes rätt till ersättning. Samtliga styrelseledamöter har således brutit
mot aktiebolagslagen då de har fattat beslut om arvode till styrelsen. Till den del styrelsen har
avsett att beslutet 12.1.2019 ger Scandenergy Contracting Ab och Storeax Ab rätt att fakturera
Bolaget 70 euro per timme har styrelseordförande Holmberg och styrelseledamot Axelssons
varit jäviga.

I en situation där över hälften av styrelsens ledamöter är jäviga kan styrelsen hänskjuta ärendet
till bolagsstämma. Styrelsen har försummat att sammankalla bolagsstämma för att fatta beslut
om styrelsens arvode eller alternativt om att ingå avtal med Scandenergy Contracting Ab och
Storeax Ab. Generellt kan sägas att styrelsens omsorgsplikt framhävs speciellt då motpart är
någon som hör till en närstående krets.

Det är enligt Rapporten styrelseordförande Holmberg som för Bolagets räkning har godkänt
Scandenergy Contracting Ab:s och Storeax Ab:s fakturor och verkställt utbetalning. Detta har
Holmberg gjort fastän han måste anses vara medveten om att för Bolaget bindande avtal sak-
nas. Avseende fakturorna från Scandenergy Contracting Ab är han dessutom jävig även i denna
bemärkelse.

Det bör även noteras att det enligt aktiebolagslagen åligger bolagsstämman att besluta om er-
sättning till styrelseledamöter. Styrelsen har således inte haft rätt att fatta beslut om sina ersätt-
ningar och har därmed genom besluten fattade på styrelsemötena 8.1.2019 och 12.1.2019 över-
skridit sina befogenheter.

Styrelsen har inte upphandlat de arbeten som utförts av Storeax Ab och Scandenergy
Contracting Ab. Enligt Mariehamns stads koncerndirektiv antaget 19.12.2017 skall konkurrens-
utsättning och undvikande av jävsituationer vara norm. Att styrelsen valt att inte upphandla de
arbeten som utförts av närståendebolagen Storeax Ab och Scandenergy Contracting Ab bryter
således mot Mariehamns stads koncerndirektiv.
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Styrelsens lojalitetsplikt innebär också att styrelseledamot skall sätta bolagets och aktieägares
intresse framom sitt eget intresse. Styrelseledamot får inte delta i beslutsfattandet gällande såd-
ana ärenden som kan ge styrelseledamot fördel på bolagets och aktieägares bekostnad.

Avseende Storeax Ab:s och Scandenergy Contracting Ab:s fakturor kan vissa noteringar göras.
Båda bolagen har fakturerat timmar för tiden före Bolaget bildades 31.12.2018. Båda bolagen
har även i vissa fall fakturerat för arbete som det går att argumentera för att hör till normalt
styrelsearbete, samt fakturerat för vissa styrelsemöten, trots att debiteringen om 70 euro per
timme enligt styrelsebeslutet 12.1.2019 uttryckligen avser ”arbete utöver styrelsemöten”. Båda bolag
har i vissa fall fakturerat för uppgörande av samma styrelseprotokoll. I övrigt verkar de fakture-
rade åtgärderna innefatta praktiska arbetsinsatser (saneringsåtgärder, bevakning, montering av
fläkt m.m.), administration och deltagande i möten. Det finns orsak att till vissa delar ifrågasätta
även grunden för fakturorna, vilket i sin tur gör att det finns skäl att ifrågasätta huruvida Axels-
son och Holmberg, särskilt Holmberg genom att godkänna utbetalningarna, har agerat i sitt
eget eller bolagets intresse. Det är bolagets ledning (Axelsson och Holmberg) som har bevis-
bördan för att visa att utförda åtgärder har utförts i bolagets intresse.4 Användning av bolags-
rättslig position för att eftersträva egen vinning bryter mot styrelsens lojalitetsplikt och kan fylla
rekvisiten för missbruk av förtroendeställning (närmare nedan under punkt 5).5

Utgående från redogörelsen ovan finns det goda grunder för att anse att styrelsen genom sitt
agerande har brutit mot sin aktiebolagsrättsliga omsorgs- och lojalitetsplikt gentemot mot Bola-
get och dess ägare Mariehamns stad.

4. CIVILRÄTTSLIGA FÖLJDER

4.1. Storeax Ab:s och Scandenergy Contracting Ab:s rätt till ersättning

Det finns på basis av de uppgifter som framgår av Rapporten inget skriftligt avtal mellan Bola-
get och Scandenergy Conracting Ab och/eller Storeax Ab. Även om styrelsebeslutet 12.1.2019
skulle anses avse att Bolaget skall ingå avtal med styrelseledamöterna Holmberg och Axelsson
eller deras respektive aktiebolag är ett sådant avtal inte giltigt eftersom styrelseledamöterna
Holmberg och Axelsson har varit jäviga att delta i behandlingen och beslutsfattandet om ett
sådant avtal på styrelsemötet 12.1.2019. Den jäviga styrelsen har inte haft befogenhet att ingå
sådana avtal och Scandenergy Contracting Ab samt Storeax Ab har inte varit i god tro avseende
befogenheten att ingå sådana avtal då nämnda bolags företrädare är desamma som de jäviga
styrelseledamöterna Holmberg och Axelsson. Någon avtalsrättslig grund för den ersättning
som har betalats till Scandenergy Contracting Ab samt Storeax Ab föreligger därmed inte.6

I detta fall då jäv föreligger för mer än hälften av styrelseledamöterna att ingå avtal med Scan-
denergy Contracting Ab och Storeax Ab skulle avtal med nämnda bolag förutsätta beslut på
bolagsstämma eller aktieägarbeslut. Enligt de uppgifter som vi har fått föreligger inget sådant
beslut.

4 Mähönen – Villa: Osakeyhtiö III, 2019, s. 332.
5 Savela: Vahingonkorvaus osakeyhtiössä, 2015, s. 112.
6 Airaksinen, Pulkkinen, Rasinaho: Osakeyhtiölaki I (2018), s. 480.
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Scandenergy Contracting Ab och Storeax Ab har obehörigen erhållit betalning för tjänster som
Bolaget inte på ett för Bolaget bindande sätt har avtalat om. Bolaget kan kräva återbetalning av
de fakturor som har betalats utan giltigt avtal. Grunden kan vara antingen återbäring av obehö-
rig vinst eller skadestånd.

Även om det skulle anses att vissa av de åtgärder som Holmberg och Axelsson har vidtagit
genom Scandenergy Contracting Ab och Storeax Ab har varit till nytta för Bolaget och även
om det skulle anses att det arvode som har fakturerats för sådana åtgärder är skäligt och mark-
nadsmässigt har Scandenergy Contracting Ab och Storeax Ab inget avtal med Bolaget och
därmed ingen rätt att kräva betalning av Bolaget. Det föreligger ingen rätt att utföra tjänst utan
uppdrag och sedan med hänvisning till den nytta som part har erhållit kräva betalning för sådan
tjänst.

För tydlighets skull konstateras att utgångspunkt för denna slutsats är att det inte föreligger ett
giltigt avtal mellan Bolaget å ena sidan och Scandenergy Contracting Ab och Storeax Ab å
andra sidan. Detta innebär också att ägaren (Mariehamns stads representanter) inte har känt till
anlitandet av Scandenergy Contracting Ab och Storeax Ab och därigenom kommit att konklu-
dent godkänna att de utfört tjänster för Bolaget.

I punkt 4.2 nedan redogörs för vår bedömning av Holmbergs och Axelssons åtgärder i egen-
skap av styrelseledamöter och Bolagets eventuella skyldighet att erlägga ersättning för dessa.
Holmbergs och Axelssons uppdrag som styrelseledamöter ska dock i den juridiska analysen
hållas separat från den fakturering som gjorts av de juridiska personerna Scandenergy
Contracting Ab och Storeax Ab.

Skulle återbetalning av Scandenergy Contracting Ab och Storeax Ab inte erhållas eller som ett
alternativ till krav på återbetalning av nämnda bolag kan Bolaget kräva skadestånd av styrelse-
medlemmarna. Skadan som förorsakats är de utbetalningar som skett till Scandenergy
Contracting Ab och Storeax Ab på ett obehörigt sätt.

Styrelseledamot ansvarar för skada som ledamoten uppsåtligen eller av vårdslöshet har förorsa-
kat Bolaget. Det förligger en presumtion om vårdslöshet om skadan har förorsakats genom att
bryta mot aktiebolagslagens bestämmelser samt i situationer där skadan har förorsakats genom
rättshandling som har berett en närstående fördel. I detta fall har styrelseledamöter på ovan
beskrivet sätt brutit mot flera av aktiebolagslagens bestämmelser. Brott mot jävsbestämmelser-
na samt försummelse att hänskjuta beslut om avtal med närståendebolag till bolagsstämman
står i direkt orsakssamband med den skada som Bolaget drabbas av om Scandenergy
Contracting Ab och Storeax Ab inte återbetalar de ersättningar som obehörigen har utbetalats
till dessa bolag. Styrelseledamot skall känna till aktiebolagslagens bestämmelser. Okunskap om
dessa befriar inte styrelseledamot från ansvar.

Styrelseledamot Johanssons ansvar för eventuell skada till följd av att Scandenergy Contracting
Ab och Storeax Ab inte återbetalar de belopp som Bolaget har erlagt till dem kan påverkas om
hon inte har och inte bör ha känt till Scandenergy Contracting Ab:s och Storeax Ab:s fakture-
ring och de utbetalningar som Holmberg gjort till dessa bolag. Samtliga styrelseledamöter har
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dock en skyldighet att aktivt ta reda på hur bolagets verksamhet har arrangerats. En styrelsele-
damot undgår inte ansvar genom att hålla sig borta från bolagets verksamhet. Utan närmare
kännedom om i vilken utsträckning styrelseledamot Johansson har aktivt strävat efter att få
information om bolagets skötsel och huruvida Holmberg och Axelsson medvetet har undan-
hållit information från Johansson kan inte slutlig ställning tas till Johanssons ansvar till denna
del.

4.2. Styrelseledamöternas rätt till arvode

Styrelseledamöterna utsågs genom godkännandet av delningsplanen genom vilken Bolaget bil-
dades. Enligt de uppgifter som vi har fått har bolagsstämman i Bolaget inte fattat något beslut
om arvode till styrelseledamöterna.

Då styrelsen fattade beslut om arvode till styrelseledamöterna överskred styrelsen sin befogen-
het. Styrelsens beslut att bevilja sig själv arvode är ogiltigt och därmed inte bindande för Bola-
get.7

Aktiebolagslagen innehåller inte bestämmelser om styrelseledamots rätt till arvode. Det har i
den juridiska doktrinen ansetts att om man i samband med valet av styrelse inte har beslutat
eller avtalat något om arvode så har styrelseledamot rätt till arvode. Det har vidare ansetts att
om bolaget och styrelseledamot är oeniga om huruvida arvode skall erläggas skall bolaget visa
att det har varit överenskommet att inget arvode skall erläggas eller att det varit klart för styrel-
seledamoten då han eller hon valdes att inget arvode kommer att erläggas.8

Vi har inte någon information som skulle ange att styrelseledamöternas arvode i detta fall skulle
ha diskuterats före bolagets ägare blev varse om den fakturering som styrelseledamöterna
Holmberg och Axelsson genom sina respektive bolag har gjort. Utgående från att det inte finns
något som anger att det uttryckligen skulle ha funnits en avsikt att inte betala arvode till Bola-
gets styrelse är vår utgångspunkt att styrelseledamöterna har rätt att erhålla arvoden för sina
respektive styrelseuppdrag.

Även om man inom den juridiska doktrinen anser att styrelseledamot som huvudregel ska ha
rätt till arvode kvarstår frågan om beloppet på sådant arvode. I detta fall då man inte på för-
hand kommit överens om arvodets belopp och det inte heller finns bestämmelser om detta i
bolagsordningen och då beslut av behörigt organ saknas har styrelseledamot rätt till ett sedvan-
ligt arvode. Mariehamns stads stadsfullmäktige har antagit principer för arvodering i av staden
majoritetsägda bolag9. I avsaknad av något bolagsstämmobeslut eller någon överenskommelse
med Mariehamns stad som ägare kunde man utgå från att styrelseledamöterna i Bolaget åt-
minstone skulle vara berättigade till mötesarvode och årsarvode i enlighet med av stadsfullmäk-
tige fastslagna principer.

7 5 kap. 3 § aktiebolagslagen
8 Kyläkallio, Iirola, Kyläkallio: Osakeyhtiö I (2017) s. 525, Airaksinen, Pulkkinen, Rasinaho: Osakeyhtiölaki I
(2018) s. 277.
9 Principerna är antagna av stadsfullmäktige den 24 mars 2015, 38 §.
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Fråga uppstår ytterligare i detta fall huruvida i föregående stycke nämnda principer för arvode-
ring kan anses som skäliga med beaktande av att åtminstone styrelseordförande Holmberg och
styrelseledamot Axelsson har utfört arbete för Bolaget som överstiger vad som sedvanligt ingår
i en styrelsedamots uppgifter (generellt och speciellt inom av Mariehamns stad ägda bolag). I
och med att Bolaget har utsett styrelseledamöterna och de har samtyckt till uppdraget finns det
ett uppdragsavtal mellan Bolaget och styrelseledamöterna. Ramarna för detta uppdragsavtal
utgörs av aktiebolagslagens bestämmelser om styrelsens uppgifter och ansvarsområden.

Det har allmänt ansetts att även om det avtalsförhållande som finns mellan ett aktiebolag och
dess styrelseledamot inte är ett sysslomannaavtal har styrelseledamot rätt till arvode för sitt
arbete enligt samma principer som en syssloman enligt 18:5 handelsbalken.10 Detta innebär att
arvodets storlek bestäms utgående från vad som anses skäligt med beaktande av omständighet-
erna i det enskilda fallet. Till styrelseledamöterna i ett bolag kan erläggas olika stora arvoden.

Det som i detta fall talar för att åtminstone styrelseordförande Holmberg och styrelseledamot
Axelsson skulle vara berättigade till ett högre arvode än det som anges i stadsfullmäktiges arvo-
desprinciper är att Bolaget inte har några anställda och styrelseledamöterna har utfört uppgifter
utöver sedvanliga styrelseuppgifter som har varit till nytta för Bolaget och som Mariehamns
stad som ägare åtminstone i viss utsträckning har varit medveten om. Ett arvode ska dock vara
skäligt och marknadsmässigt utgående från bland annat vilken typ av uppgifter som har utförts.
Det skall inte vara ofördelaktigt för Bolaget att styrelseledamöterna själva har vidtagit vissa
uppgifter istället för att anlita utomstående personer. För att slutligt kunna fastställa en skälig
marknadsmässig ersättning bör en detaljerad genomgång av styrelseledamöternas timredovis-
ning ske. Även styrelseledamot Johanssons rätt till arvode bör bedömas. Som ovan har konsta-
terats är Bolaget är dock inte bundet av den jäviga styrelsens beslut om 70 euro per timme.

5. STYRELSENS EVENTUELLA STRAFFRÄTTSLIGA ANSVAR

Den viktigaste straffbestämmelsen som berör brott mot aktiebolagsrättsliga skyldigheter är 36
kap. 5 § i strafflagen (39/1889) om missbruk av förtroendeställning.11 Denna bestämmelse är
även relevant i det aktuella fallet. Därtill är det skäl att närmare granska brottet förskingring
enligt 28 kap. 4 § i strafflagen.

Enligt 36 kap. 5 § i strafflagen är det fråga om missbruk av förtroendeställning om någon
vars uppgift är att sköta en annans ekonomiska eller rättsliga angelägenheter missbrukar sin
förtroendeställning genom att 1) vidta en åtgärd som han inte har rätt till eller 2) helt eller delvis
underlåta att sköta sin uppgift, och därigenom vållar huvudmannen skada. Straffet för missbruk
av förtroendeställning är böter eller fängelse i högst två år.

Bestämmelsen har ett brett tillämpningsområde och kan bl.a. tillämpas på aktiebolags styrelse-
ledamöter. Missbruk av förtroendeställning utgör framförallt en sanktionering av brott mot

10 Heikki Toiviainen: Osakeyhtiön hallituksesta (1988), s. 90.
11 Mähönen – Villa: Osakeyhtiö III, 2019, s. 684.
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lojalitetsplikt.12 Utgående från redogörelsen under punkt 3 ovan kan man på goda grunder anse
att styrelseledamöterna vidtagit åtgärder som de inte har haft rätt till (brutit mot jävsbestämmel-
ser och överskridit sina befogenheter), alternativt helt eller delvis underlåtit att sköta sin uppgift
(inte upphandlat tjänsterna), och att detta brottrekvisit därmed uppfylls i aktuellt fall. För att
det ska vara fråga om en straffbar handling krävs dock även att det är fråga om uppsåt och att
handlingen vållat huvudmannen (Bolaget) skada.13

Med skada avses ekonomisk skada eller skada av annan natur. I rättslitteraturen har det dock
framförts att redan risk för ekonomisk skada bör anses räcka för att straffbarhet skall uppstå.14

I aktuellt fall är det svårt att avgöra om styrelsens agerande har vållat skada för Bolaget. Skadan
skulle exempelvis kunna utgöras av att Bolaget hade orsakats mindre kostnader om arbetet
istället hade upphandlats, eller av att Storeax Ab och Scandenergy Contracting Ab har utfört
och erhållit betalning för arbeten som inte varit nödvändiga att utföra eller som bör anses täck-
as av det sedvanliga styrelsearvodet. En skada för Bolaget kunde även utgöras av eventuella
oegentligheter i faktureringen, såsom överfakturering från närståendebolagen. En bedömning
av huruvida skada har uppkommit eller riskerat att uppkomma skulle kräva en närmare gransk-
ning av de arbeten som utförts och orsaken till dem, samt vad som är sedvanligt och mark-
nadsmässigt pris för sådant arbete.

Med uppsåt avses utgående från 3 kap. 6 § i strafflagen att gärningsmannen (styrelseledamoten)
har avsett att orsaka skada eller ansett skadan vara säker eller övervägande sannolik.15 Därtill
förutsätts det att gärningsmannen (styrelseledamoten) är medveten om eller finner det övervä-
gande sannolikt att dennes förfarande inte motsvarar huvudmannens vilja (vilket i aktiebolags
fall utgörs av syftet att generera vinst), eller att förfarandet annars är i strid med gärningsman-
nens skyldigheter eller rättigheter.16 Det är inte fråga om uppsåt vid oaktsamhet begångna un-
derlåtelser eller felbedömningar. Om gärningsmannen vid handlingsögonblicket är av uppfatt-
ningen att han gör en lönsam rättshandling är det inte fråga om uppsåtligt missbruk av förtro-
endeställning, fastän det senare skulle visa sig att handlingen var en ekonomisk katastrof.17

Följaktligen krävs det en tydlig medvetenhet hos styrelseledamot, både avseende handlingens
klandervärdhet och handlingens följder (skada), för att det ska kunna vara fråga om en straffbar
handling. I rättslitteraturen har framförts att tröskeln för uppsåt i bolagsrättsliga sammanhang
inte verkar vara särskilt låg.18 Exempelvis kan nämnas rättsfallet HD 2000:58, där det inte an-
sågs vara fråga om en uppsåtlig handling, trots att en sparbanks verkställande direktör hade
brutit mot jävsbestämmelserna, att dennes närstående hade gynnats av handlingen och det inte
ansågs trovärdigt att denna omständighet inte hade påverkat den verkställande direktörens be-
slut.

12 Mähönen – Villa: Osakeyhtiö III, 2019, s. 685.
13 Tapani: Keskeiset rikokset, 2018, s. 800-801.
14 Tapani: Keskeiset rikokset, 2018, s. 800 och Nuutila – Majanen: Rikosoikeus, 2013, s. 998.
15 Tapani: Keskeiset rikokset, 2018, s. 801.
16 Mähönen – Villa: Osakeyhtiö III, 2019, s. 686 och Nuutila – Majanen: Rikosoikeus, 2013, s. 999.
17 Nuutila – Majanen: Rikosoikeus, 2013, s. 999.
18 Savela: Vahingonkorvaus osakeyhtiössä, 2015, s. 65.
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I aktuellt fall är det svårt att utgående från de erhållna uppgifterna bedöma huruvida styrelsele-
damöterna handlat uppsåtligt på det sätt som förutsätts enligt ovan. Utgångspunkten är att
styrelseledamöter anses ha skyldighet att känna till innehållet i aktiebolagslagens bestämmel-
ser19, vilket kunde tala för att styrelseledamöterna har varit medvetna om eller funnit det sanno-
likt att de genom sitt förfarande har brutit mot sina skyldigheter enligt aktiebolagslagen. Det
förutsätts dock även att styrelseledamöterna har varit medvetna om eller funnit det övervä-
gande sannolikt att deras förfarande orsakar Bolaget skada. Denna förutsättning går inte att ta
ställning till innan man först erhållit klarhet i vilka skador som kan ha orsakats Bolaget, såsom
framförts ovan. Det kan konstateras att det i allmänhet kan vara en utmaning att tydligt påvisa
sådant uppsåt som krävs för brottet.

Då styrelseledamot Johansson bortsett från närvaro vid styrelsemötena till synes inte har varit
närmare involverad i det arbete som utförts av Storeax Ab och Scandenergy Contracting Ab är
det rimligt att anta att hon inte har haft sådant uppsåt som brottet missbruk av förtroendeställ-
ning förutsätter och att hon därmed inte gjort sig skyldig till missbruk av förtroendeställning.

Utgående från redogörelsen ovan kan man konstatera att det inte går att fastställa att styrelsele-
damöterna skulle gjort sig skyldiga till straffbar handling i form av missbruk av förtroendeställ-
ning. Även om tröskeln för sådant brott är hög går det ändå inte, möjligtvis med undantag för
styrelseledamot Johansson enligt ovan, att med säkerhet utesluta att ett sådant brott skulle ha
begåtts; en sådan bedömning skulle kräva ytterligare utredning avseende eventuell skada och
uppsåt.

Det bör dock noteras att styrelseordförande i regel har ett större ansvar än en normal styrelse-
ledamot, vilket främst grundar sig på ordförandens särskilt lagstadgade och praktiska uppgifter.
Det hör bl.a. till ordförandens uppgifter att säkerställa beslutsfattandets laglighet och ändamåls-
enlighet, inklusive att jävsbestämmelser följs.20 Sannolikheten för att brott mot förtroendeställ-
ning har begåtts är därmed större avseende styrelseordförande Holmberg än styrelseledamot
Axelsson.

Såsom nämndes ovan är det även skäl att granska brottet förskingring enligt 28 kap. 4 § i
strafflagen. Enligt lagrummets 1 mom. döms för förskingring den som olovligen tillägnar sig
penningmedel eller annan lös egendom som han har i sin besittning. Straffet är böter eller fäng-
else i högst ett år sex månader. Lagrummet omfattar penningmedel som finns på någons an-
nans konto, och penningmedlen anses enligt 28 kap. 13 § 3 mom. vara i gärningsmannens be-
sittning om denne har rätt att överföra eller lyfta dem. Straffbarhet förutsätter uppsåt. Enligt 4
kap. 1 mom. i strafflagen är gärningen inte uppsåtlig om gärningsmannen vid tidpunkten för
gärningen inte är medveten om att samtliga omständigheter som förutsätts för brottsbeskriv-
ningsenlighet föreligger eller om gärningsmannen misstar sig om en sådan omständighet (rekvi-
sitvillfarelse).

Som ovan har beskrivits har det till synes inte funnits någon rättslig grund för utbetalningarna
till närståendebolagen. En rimlig slutsats är därmed att utbetalningarna till närståendebolagen

19 Savela: Vahingonkorvaus osakeyhtiössä, 2015, s. 68.
20 Hannula – Kari – Mäki: Osakeyhtiön hallituksen ja johdon vastuu, 2014, s. 27-28.
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har varit olovliga, och att det därmed är fråga om sådant olovligt tillägnande som avses i straff-
lagens 28 kap. 4 §. Därtill krävs enligt lagrummet att styrelseordförande Holmberg och styrelse-
ledamot Axelsson har haft Bolagets penningsmedel i sin besittning, dvs. att de har haft rätt att
överföra eller lyfta dem. Det är rimligt att anta att åtminstone styrelseordförande Holmberg har
haft sådan direkt eller indirekt dispositionsrätt över Bolagets konton.

För straffbarhet krävs även uppsåt i form av medvetenhet om att samtliga omständigheter som
krävs för brottsbeskrivningsenlighet föreligger. Det krävs således att styrelseordförande Holm-
berg och styrelseledamot Axelsson har varit medvetna om att utbetalningen till närståendebola-
get har utgjort olovligt tillägnande av Bolaget medel. På samma sätt som avseende brottet
missbruk av förtroendeställning är det svårt att utgående från de erhållna uppgifterna bedöma
huruvida styrelseledamöterna handlat uppsåtligt på detta sätt. Att utbetalningen till närstående-
bolaget utgör ersättning för utfört arbete, och att Bolaget därmed har erhållit viss nytta, kunde
dock tala för att styrelseledamöterna inte har handlat uppsåtligt och att det därmed inte skulle
vara fråga om en straffbar handling.


