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IFFR Väst bjuder in till seminarium på Mannheimer Swartling Advokatbyrå 

- Möjlighet till statlig lönegaranti är en väsentlig del av många rekonstruktioner. Tillämpning av regel-
verket aktualiserar emellertid många svåra juridiska frågor, bl.a. följande: Har konsulter rätt till löne-
garanti? Får betalning till personalens avtalspensioner (Fora o.s.v.) göras under rekonstruktion? Hur 
behandlas lön till uppsagd och hemförlovad personal när den anställde har nått ”lönegarantitaket”? 

- Många företag med ekonomiska problem väljer att omstrukturera sin verksamhet utan att inleda ett 
formellt förfarande enligt lagen om företagsrekonstruktion. Varför väljs en formell rekonstruktion bort 
när den exempelvis ger skydd mot konkursansökningar, begränsar motparters hävningsrätt och ger 
möjlighet till lönegaranti och tvångsackord? På vilka sätt kan en sådan informell rekonstruktion gå 
till? Vilka för- och nackdelar finns för företaget självt respektive för banker, leverantörer och andra 
intressenter vid en informell rekonstruktion? 

- Inom ramen för en företagsrekonstruktion ska rekonstruktören enligt 3 kap. 11 § 1 p. lagen om före-
tagsrekonstruktion upprätta ”rekonstruktörens berättelse”. I lagtexten finns angivet vad ”berättelsen” 
skall innehålla. Bör rekonstruktören begränsa sig till detta, eller göra andra uttalanden? Hur omfat-
tande granskningsskyldighet har rekonstruktören ifråga om orsakerna till gäldenärens betalningssvå-
righeter? Hur kan rekonstruktören lösa frågan om eventuella ”återvinningsbara transaktioner”? Ingår i 
uppdraget som rekonstruktör att anmäla för olika brott, bl.a. bokföringsbrott, och att uttala sig om 
olaglig värdeöverföring? 
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Föredragshållare är Johan Månsson och Christian Andersch, Rosengrens Advokatbyrå, Olof Stenström och 
Christoffer Monell, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, samt Stefan Skeppstedt och Erik Wendel, Ackords-
centralen Väst AB. 

I samband med seminariet serveras en enklare lunch. Vänligen meddela eventuella önskemål om 
specialkost i samband med anmälan. 

Var? 
Mannheimer Swartling Advokat- 
byrå, 

Östra Hamngatan 16, Göteborg 

När?
25 maj 2018 

OSA senast 2018-05-17 till 

eventgbg@msa.se 

Begränsat antal platser 

Tid? 
Kl. 12.00–16.00 

 

Varmt välkommen! 

IFFR Väst är en ideell förening. 

IFFR Väst ska bl.a. verka för en ändamålsenlig rekonstruktionslagstiftning, stimulera forskning och utveckling i frågor 
som rör krishantering och riskbedömning, skapa dialog och erfarenhetsutbyte mellan alla intressenter som är berörda i 
rekonstruktionsförfaranden, samt arbeta för att motverka intressekonflikter mellan parterna i en rekonstruktion. 

IFFR Västs styrelse, består idag av Kenneth Nilsson, advokat, Setterwalls Advokatbyrå (ordförande), Johan 
Sölveland, advokat, Glimstedts advokatbyrå, Erik Wendel, jurist, Ackordscentralen Väst AB, Stefan Skeppstedt, vd, 
Ackordscentralen Väst AB, Anders Willeborn, bankjurist, Swedbank, och Christoffer Monell, advokat, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå. 

Vill du engagera dig i föreningen, eller har tips på ämnen för kommande föredrag och seminarier, hör av dig till 
någon i styrelsen. 
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