PROGRAM
för det femtonde insolvensrättsliga forumet den 7 och 8 februari 2019
i Uppsala universitets aula

Torsdagen den 7 februari
08.30 Samling, registrering och morgonkaffe
09.15 Öppnande och information
09.30 Styrelseansvar vid insolvens eller sannolikhet för insolvens
Forumet behandlar här frågor kopplade till (a) Styrelseansvar för bolagsskada vid
fortsatt drift av aktiebolag vid eller i grannskapet av insolvens, och (b) Styrelseansvar
av olika slag under företagsrekonstruktion och konkurs. Frågorna är aktuella till följd
av dels nyligen publicerade skrifter, rekommendationer och förslag om styrelseansvar
för bolagsskada i anslutning till insolvens enligt 29 kap. 1 § ABL eller nya insolvensrättsliga regler, dels HD:s domar 2018-12-18 och NJA 2018 s. 602, HFD 2015 ref. 58
samt den rättsliga kontexten till pågående tvist i HQ-konkursen.
Inledare och panel: Advokat Hans Andersson, advokat Lars-Henrik Andersson, doktorand Marek Keller, professor Mikael Möller och jur. dr Jessica Östberg.
Ordförande: Advokat Marika Rindborg.

12.00 Lunch på V-Dala nation
13.15 EU-direktivet om rekonstruktion och effektivare insolvenshantering
Rådet och parlamentet kom strax före jul överens om en gemensam direktivtext,
som publicerades den 11 januari 2019 och väntas träda i kraft före parlamentsvalet
i april. Forumet tar upp de viktigaste nyheterna såvitt gäller företagsrekonstruktion. Vad måste vi göra? Vad bör vi göra? Hur kan nyheterna fungera i praktiken?
Inledare och panel: Doktorand Markus Ehrenpil, kansliråd Johan Klefbäck, koncernchef/VD Mikael Kubu och professor Mikael Möller.
Ordförande: Advokat Erik Danhard.

14.30 Kaffe
15.00 EU-direktivet om rekonstruktion och effektivare insolvenshantering
(fortsättning)
17.00 Avslutning av första dagen
19.00 Middag med underhållning och dans på Uppsala slott
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Fredagen den 8 februari
09.30 Luriga ackordsfrågor
Praktiskt knepiga och principiellt svårbedömda frågor i samband med offentligt
ackord i företagsrekonstruktion. På smörgåsbordet finns hantering och bedömning
av löpande avtalsviten, hantering av krav på säkerhet för ackordslikvid, ränta på
ackordsfordringar, tidpunkt och principer för säkerhetsvärdering, bedömning av
konvertibler och andra hybridinstrument i zonen mellan bolagsanspråk och fordringar, frågan om dubbel ”haircut” kan ske när flera rekonstruktioner med ackord
följer på varandra samt bedömning av s.k. tidsbestämda förmånsrätter.
Inledare och panel: Advokat Hans Renman och professor Mikael Möller.
Ordförande: Advokat Johan Falkman.

10.30 Kaffe
11.00 Luriga ackordsfrågor (fortsättning)
12.00 Avslutning av 2019 års forum
________________________________________________________________
Mentometerfrågor kommer att ställas till auditoriet.
__________________________________________________________________________

Insolvensrättsligt forum har arrangerats regelbundet sedan 1990. Det är öppet för alla som
intresserar sig för en bred diskussion av aktuella insolvensrättsliga frågor, med särskild
inriktning på nytänkande och regelförbättring.

