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En företagsrekonstruktion är ett

kraftfullt verktyg som syftar till att

ge i grunden livskraftiga företag tid

att vidta åtgärder för att komma till

rätta med tillfälliga betalnings-

svårigheter och skapa lönsamhet.

En företagsrekonstruktion innebär

oftast nedskrivning av gamla

skulder och genomförande av verk-

samhetsförändringar. Processen tar

i regel mellan 3 och 12 månader.

Företaget får ett skydd mot konkurs

under denna tid och löner till

personalen säkras genom statlig

lönegaranti.
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Skulder som avser tiden före

ansökan om rekonstruktion får inte

betalas så länge rekonstruktionen

pågår. Samtidigt får inte

leverantörerna säga upp avtal om

de får betalt för leveranser som sker

under rekonstruktionen.

Svensk 
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Företaget ska betala för allt som
det får levererat kontant. I
praktiken betyder det att fakturor
ska betalas i förskott eller så snart
de hanterats av företagets
attestkedja. Att hantera de
betalningarna blir möjligt tack vare
att de gamla skulderna fryses
samtidigt som företagets löner
betalas ut via lönegarantin, vilket
innebär att de pengar som
kommer in kan täcka vissa förskott.
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För att de anställda ska kunna vara trygga med att lönen kan betalas ut som den
ska, omfattas samtliga anställda i ett bolag som genomgår rekonstruktion av
lönegarantilagen. Det innebär att den anställde kan få ersättning för lön som
arbetsgivaren är skyldig arbetstagaren genom Länsstyrelsen. Lönegaranti utgår
för lön som har intjänats under tre månader före beslut om rekonstruktion om
den inte har betalats ut av bolaget. Lönegarantin omfattar, förutom lön, även
exempelvis provision, bonus och ersättning för tjänstebil mm. Lönegarantin
täcker även lönen en månad efter beslutet om rekonstruktion. Maxbeloppet för
lönegarantin är fyra prisbasbelopp per anställd, vilket år 2019 motsvarar 189 200
kronor. När lönegarantin upphör så återgår arbetsgivaren till att betala ut
lönerna.

Om den anställde har lönefordringar som överstiger maxbeloppet eller som har
intjänats tidigare än tre månader innan och en månad efter datumet för
rekonstruktionens påbörjan omfattas fordran av ackord.

För en uppsagd arbetstagare täcks uppsägningslönen, under den enligt LAS
lagstadgade uppsägningstiden, av lönegarantin. Detta gäller under förutsättning
att arbetstagaren är anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.
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Anståndet och lönegarantin innebär

att företaget får tid att genomföra

nödvändiga förändringar för att nå

lönsamhet.

Exempel på åtgärder är t.ex.
omförhandling av avtal, översyn av
lönsamhet och justeringar i
personalstyrkan.
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Överenskom med leverantörerna

om betaltid och nedskrivningar

med upp till 75 %. Ackordet kan

antas genom majoritetsbeslut.
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Olika typer av ackord

Offentligt 
ackord

Moratorie-
ackord

Underhands-
ackord

Ett offentligt ackord fast-
ställs av tingsrätten och
antas genom majoritets-
beslut av borgenärerna.
Om nedskrivningen är
mindre än 50 %, måste 60
% av borgenärerna säga ja.
Om nedskrivningen är mer
än 50 %, måste 75 % av
borgenärerna säga ja.

Ett moratorieackord inne-
bär att samtliga skulder
betalas, men att det inte
görs på en gång utan på
avbetalning. Ett moratorie-
ackord kan vara antingen
ett offentligt ackord eller
ett underhandsackord.

Ett underhandsackord inne-
bär att företaget kommer
överens med alla sina
borgenärer om att acceptera
nedskrivningar. Om alla
borgenärer säger ja är det
möjligt att komma överens
om större nedskrivningar
eller längre betaltid än vad
tingsrätten skulle acceptera.

Ett ackord innebär en överenskommelse om nedskrivningar och/eller avbetalning av skulder
med företagets leverantörer. Den maximala nedskrivningen är vanligtvis 75 % och den kan,
kombineras med att det skuldbelopp som ska betalas erläggs på avbetalning.
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180 affärsutveckling startades 2013
under namnet Svensk företags-
rekonstruktion sedan våra grundare
sett ett behov av engagerade och
erfarna konsulter som finns med i
företagen i stort och smått och
hjälper till att driva framgångsrika
rekonstruktioner.

Om oss
Vår historia

.

Unik kompetens Gedigen erfarenhet Proaktiv rådgivning

Varför 180?

Våra konsulter är jurister eller
ekonomer, i vissa fall både
och. Det är en unik
sammansättning av
kompetens som ökar
chansen att genomföra
framgångsrika
verksamhetsförbättringar.

Med över 300
rekonstruktioner under bältet
är vi en av de aktörer som
genomfört flest
rekonstruktioner i Sverige. Vi
vet med andra ord vad som
krävs för att lyckas.

Vi använder vår erfarenhet av
framgångsrika
rekonstruktioner till att driva
processen i mål och har ofta
etablerade kontakter på
kreditavdelningarna hos de
stora leverantörerna.

2020 är ett nystartsår för oss där

vi lanserat varumärket 180° med
hemsidan 180grader.se.

Samtidigt har vi förändrat vår
ägarstruktur så att senior
personal erbjuds delägarskap i
verksamheten. Vi åtar oss också
uppdrag som rekonstruktörer
när vi och bolaget tillsammans
bedömer att det är den bästa
lösningen för en lyckad
rekonstruktion.
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- Vi arbetar direkt med
företagets ledning och nyckel-
personal i omställningsarbetet.

- Våra rekonstruktioner genom-
förs av våra erfarna konsulter
och vid behov tillsammans
med välrenommerade affärs-
juridiska advokatbyråer.

- Vi bidrar med kunnande och
erfarenhet inom företagande
och finansiering samt juridisk
expertis.

Svensk 
Företagsrekonstruktion

Affärsutveckling

Finansiering

När du är redo att vända obestånd till
lönsamhet. Sedan 2013 har vi hjälpt över
300 företag att rekonstruera sin
verksamhet. Nyckeln är att agera i tid. För
att genomföra lyckade rekonstruktioner
har företag stor nytta av skräddarsydd
rådgivning och någon som agerar
proaktivt. Det erbjuder vi inom ramen för
vår tjänst Svensk Företagsrekonstruktion.

Verksamhetsförbättringar är avgörande
för framgångsrikt företagande. Vi erbjuder
kvalificerad rådgivning inom ekonomi och
juridik som går att förstå och som gör
skillnad.

För att en rekonstruktion ska bli lyckad
krävs det att företaget kan hantera
likviditeten under processen. Vi har
erfarenhet av att hjälpa företag att hitta
hållbara finansieringslösningar på både
lång och kort sikt. I vårt nätverk finns
aktörer som är vana att hantera
finansieringslösningar och vi har god vana
att förhandla med redan befintliga
finansiärer.
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D e t s o m gör vår k omp et en s

o c h erfarenhet unik är att vi

vet hur ett affärsmässigt

omstäl lningsarbete ska han-

teras i n o m d e ramar o c h

regler s o m ställs u nder e n

företagsrekonstruktion.

Våra erfarna konsulter är jurister
och /e l ler ekonomer. D e t ä r e n
sammansättning s o m ökar
chansen att lyckas m e d
rekonstruktionen. I organisa-
tionen finns personlig
erfarenhet av att äg a eller
arbeta p å företag m e d eko-
nomiska problem och vi drivs
av att få företag att växa istället
för att avvecklas.

Om oss
Våra konsulter

.
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