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Kronofogdemyndigheten

Kronofogdemyndighetens ställningstagande Krav för att utses
till rekonstruktör
Svenska Bankföreningen har getts möjlighet att lämna synpunkter på Kronofogdens
ställningstagande Krav för att utses till rekonstruktör och önskar lämna följande
kommentarer.
I 2 kap. 15 § första stycket i den nya lagen om företagsrekonstruktion (FrekL) framgår
att en rekonstruktör ska ha borgenärernas förtroende. I Kronofogdemyndighetens
promemoria till ställningstagande (avsnitt 4.2) anges att om Kronofogden får kännedom om att en större borgenärskrets eller någon av de viktigare borgenärerna saknar
förtroende för den föreslagne rekonstruktören bör det innebära att Kronofogden
avstyrker att denne förordnas till rekonstruktör. Vidare framgår att det i övrigt inte är
inom ramen för Kronofogdens uppdrag att efterforska sådana förhållanden och att det
ytterst ankommer på tingsrätten att pröva om den föreslagna rekonstruktören har
borgenärernas förtroende. Även om Kronofogdens uppdrag är begränsat i den här
delen har Kronofogden möjlighet att avstyrka att den föreslagne rekonstruktören förordnas. Bankföreningen anser att kravet på att rekonstruktören ska ha borgenärernas
förtroende tydligt bör framgå av ställningstagandet tillsammans med de övriga krav
som punktas upp i ställningstagandet.
I 2 kap. 15 § andra stycket FrekL framgår att vid bedömningen av om någon är lämplig
som rekonstruktör ska det särskilt beaktas om han eller hon har erfarenhet av att i
egenskap av konkursförvaltare fortsätta driva rörelse för ett konkursbos räkning enligt
8 kap. 2 § konkurslagen eller har annan motsvarande erfarenhet. Enligt förarbetena
till FrekL (prop. 2021/22:215 s. 360) är tidigare välmeriterad erfarenhet av företagsrekonstruktion eller av att ha bistått en annan konkursförvaltare vid en driftskonkurs
exempel på sådan motsvarande erfarenhet. I ställningstagandet framgår att detta är
något som Kronofogden särskilt beaktar. Bankföreningens uppfattning är att den som
har erfarenhet av att bistå en rekonstruktör bör kunna ha förvärvat sådan erfarenhet
av företagsrekonstruktion att denne kan bedömas vara lämplig som rekonstruktör.
Bankföreningen föreslår att detta tydliggörs.
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Avslutningsvis vill Bankföreningen framhålla betydelsen av att rekonstruktören har
tillgång till en egen och permanent kontorsorganisation. Bankföreningen är därför
positiv till att det tydligt framgår av promemorian att det inte är tillräckligt att rekonstruktören hänvisar till en krets av konsulter eller liknande som kan ianspråktas för
allehanda rekonstruktörsgöromål utan tillgången till kontorsorganisation måste avse
en egen, permanent organisation (avsnitt 4.1.2 i promemorian).
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