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Pappren i skick! – Föreläsningsserie om
företagarens viktigaste juridiska dokument

1. Företagarens personliga juridiska dokument (11.5.2021) 
- Äktenskapsförord, intressebevakningsfullmakt, testamente

2. Juridiska dokument mellan företagare
- Delägaravtal, bolagsordning (aktiebolag) bolagsavtal (personbolag) 

3. Företagets egna avtal (våren 2022)
- Arbetsavtal, kundavtal, samarbetsavtal



Innehåll:

1. Delägaravtal (aktiebolag)

2. Bolagsordning (aktiebolag)

3. Bolagsavtal (personbolag)

4. Vad är nästa steg?



Delägaravtal

➢ Avtal mellan aktieägare i ett 
aktiebolag

➢ Reglerar aktieägarnas rättigheter och 
skyldigheter gentemot varandra 

➢ Behövs om det finns mer än en 
aktieägare 

➢ Spelregler för att undvika konflikter 
mellan aktieägare

➢ Formfritt avtal



Vad regleras i ett 
delägaravtal?

➢ Beslutsfattandet i bolaget
➢ Arbetsplikt och arbetsfördelning 
➢ Konkurrensförbud
➢ Val av bolagets ledning 
➢ Tystnadsplikt
➢ Delning av vinst 
➢ Lön och förmåner
➢ Delägares utträde ur bolaget



Exitstrategi

För det fall att en aktieägare utträder ur 
bolaget bör följande beaktas:

➢ Uppsägningstid 
➢ Inlösningsrätt och eller –skyldighet
➢ Inlösningspris 
➢ Good leaver / Bad leaver –villkor
➢ Tag-along-villkor

Viktigt att trygga bolagets fortsatta 
verksamhet även om en eller flera        
delägare lämnar bolaget !



1. Delägaravtal (aktiebolag)

2. Bolagsordning (aktiebolag)

3. Bolagsavtal (personbolag)

4. Vad är nästa steg?



Bolagsordning

➢ Innehåller spelregler för bolaget och dess verksamhet
➢ Obligatoriskt dokument i alla aktiebolag 
➢ I bolagsordningen ska alltid anges:

1) bolagets firma
2) bolagets hemort
3) bolagets verksamhetsområde

➢ Bolagsordningen är offentlig
➢ Aktiebolagslagen innehåller presumtionsregler som tillämpas om inte annat 

förordnats i bolagsordningen → möjligt att avvika från vad lagen stadgar
➢ Bestämmelserna är bindande för alla aktieägare (även nya ägare)



Ändring av bolagsordning

Bolagsordningen ändras genom beslut på 
bolagsstämman

➢ Kvalificerad majoritet krävs
➢ Möjligt att ändra hela eller en del av 

bolagsordningen 
➢ Ändringarna ska anmälas till handelsregistret
➢ Ändringen kan verkställas först efter registreringen
➢ Registreringen är avgiftsbelagd

Skäl att uppgöra en fungerande bolagsordning redan 
vid bildandet av bolaget !



Skillnader mellan
delägaravtal
och
bolagsordning

Obligatoriskhet
Offentlighet
Avtalsfrihet 
Formkrav
Påföljder 
Bundenhet
Parter 



1. Delägaravtal (aktiebolag)

2. Bolagsordning (aktiebolag)

3. Bolagsavtal (personbolag)

4. Vad är nästa steg?



Bolagsavtal (ÖB eller KB)

➢ Förutsättning för registrering av bolaget
➢ Offentligt dokument
➢ Bör registreras inom tre månader från det att 

bolagsavtalet undertecknats -> om försenat 
förfaller bolagsbildningen och inget bolag bildas

➢ Bolagsavtalet innehåller i stort sett samma 
saker som ett delägaravtal 
➢ Obligatoriska uppgifter är bolagets firma, 

hemort, verksamhetsområde och bolagsmän



Bolagsavtalets innehåll

➢ Omfattande avtalsfrihet 

➢ Personbolagets särdrag ska                         
dock beaktas:
➢ Bolagsmännens personliga ansvar                                      

för bolagets skulder

➢ Privatuttag

➢ Beslutsfattande i bolaget  

➢ Arbetsfördelning 

➢ Överlåtelse av bolagsandel



1. Delägaravtal (aktiebolag)

2. Bolagsordning (aktiebolag)

3. Bolagsavtal (personbolag)

4. Vad är nästa steg?



Vad är nästa steg?
Kartläggning av din situation eller ANB-

företagarbesiktning® 



ANB-Företagarbesiktning®

Kartlägg din och företagets situation gratis genom vår ANB-
Företagarbesiktning®-tjänst 

I samband med besiktningen går vår jurist igenom din 
situation som företagare och hjälper dig att undvika de 
vanligaste juridiska fallgroparna  

Mera info: https://www.nasmanbask.fi/sv/företagarbesiktning/

Vad är nästa steg?

https://www.nasmanbask.fi/sv/företagarbesiktning/


FRÅGOR?



TACK!
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