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Fakta om företagsrekonstruktion 

Företagsrekonstruktion är en legal process för att undvika konkurs för företag som har 
betalningssvårigheter men som på sikt har goda möjligheter att leva vidare. Under rekonstruktionen 
får företaget en viss tid på sig att ombilda och återuppbygga sin ekonomi och verksamhet. Den sker 
steg för steg enligt en utstakad process som anges i lagen och sker i samarbete med en rekonstruktör 
som godkänns av tingsrätten.  

Det är fortfarande ordinarie styrelse och ledning som företräder och ansvarar för verksamheten. 
Rekonstruktören är en rådgivare och ska verka för att fordringsägarnas intresse inte åsidosätts eller 
att förhållandena mellan fordringsägarna rubbas.  

Den dagliga verksamheten fortsätter som vanligt under en rekonstruktionsprocessen och avtal 
fortsätter att gälla. Processen innebär per automatik att bolaget ställer in betalningarna för alla 
skulder som uppkommit före det datum som rekonstruktionsansökan godkänns. Det innebär att Eco 
Logs skulder från perioden före ansökan inte får betalas. Det motsatta gäller för alla nya beställningar 
från leverantörer – bolaget får inte dra på sig nya skulder under processen och måste därför tillse att 
alla nya beställningar betalas vid leverans. Syftet med betalningsinställelsen är att ge bolaget tid, 
lagligt skydd och andrum att lösa utmaningarna. 

Efter 3–5 veckor från rekonstruktionsbeslutet brukar ett borgenärssammanträde hållas i tingsrättens 
lokaler dit alla fordringsägare bjuds in. Då presenteras en rekonstruktionsplan med förslag på hur 
bolagets finansiella ställning ska kunna förbättras genom rekonstruktionen, och borgenärerna får 
möjlighet att yttra sig.  

Sammanfattning 

• Verksamheten fortsätter som vanligt på kort sikt! 
 

• Eco Log får för närvarande inte betala skulder till leverantörer som avser tiden före 
rekonstruktionen. Däremot betalas nya leveranser/skulder omedelbart.  

 
• Rekonstruktören kommer att kontakta berörda leverantörer och kalla till 

borgenärssammanträde. 
 

• Företagsrekonstruktionen påverkar inte avtalens giltighet, de fortsätter att gälla enligt sin 
lydelse för framtida leveranser. Leverantören har dock rätt till säkerhet för fortsatta 
leveranser, t ex direktbetalning.  

 
• Har du frågor är du välkommen att kontakta Niklas Jonsson via 

niklas.jonsson@ecologforestry.com eller rekonstruktören Linda Schenholm på Carler 
Advokatbyrå via linda.schenholm@carler.se 
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