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Jörgen Allgulander – Produktägare  

 
Välkommen till en ny version av Dokument och Dokument Boutredning.  

De viktigaste nyheterna i denna version är:   

• Nya regler om Överkursfond  

• Uppdateringar i enlighet med Reko 2021 

• Uppdateringar i enlighet med Rex 2021 

• Uppdaterade blanketter  

  

Överkursfond  

Programmet är uppdaterat i enlighet med ändringar i årsredovisningslagen (SFS 2020:987) och 

aktiebolagslagen (2005:551) som trädde ikraft den 1 januari 2021.  

Överkursfond används om ett aktiebolag tecknar nya aktier eller ger ut nya aktier till överkurs. 

Överkursbeloppet är aktiens pris, dvs teckningskursen per aktie, minus det nominella beloppet. Fram till 

årsskiftet kunde posten överkursfond endast hänföras till fritt eget kapital. Enligt en komplettering i 

årsredovisningslagen (ÅRL 3 kap 5a§) har det från och med den 1 januari 2021 införts en möjlighet att ta 

upp medel även under en bunden överkursfond.  

De nya reglerna innebär sammanfattningsvis att aktieägarna vid tecknande till överkurs vid nybildning och 

nyemission själva får bestämma om överkursen ska hänföras till fri eller obunden överkursfond, eller om den 

ska fördelas mellan de två fonderna. Ändringarna får betydelse vad gäller formalia vid nybildning, nyemission 

och fondemission. Även kontrollbalansräkningen har uppdaterats med i enlighet med de nya reglerna. 

  

Reko 2021  

Uppdragsbrev och uppdragsbeskrivning är uppdaterade i enlighet med Reko 2021.   

UFM01 Uppdragsbrev med beskrivning 

UF001 Uppdragsbrev Reko 

UF002 Uppdragsbeskrivning Reko 

  

Rex 2021    

Uppdragsbrev, uppdragsbeskrivning och uppdragsavtal är uppdaterade i enlighet med Rex 2021.   

URM01 Uppdragsbrev med beskrivning 

UR001 Uppdragsbrev Rex 

UR002 Uppdragsbeskrivning Rex 

UA002 Uppdragsavtal Rex 

https://www.bjornlunden.se/ordlista/overkurs__7759
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Blanketter 

20 av blanketterna i programmet är uppdaterade så att de motsvarar Bolagsverkets blanketter. Bolagsverket 

har även slutat att publicera ett flertal blanketter då de vill att man i dessa ärenden istället ska använda deras 

e-tjänst. Information om detta finns i informationsfilen för respektive blankett som berörs. Observera också 

att man inte längre ska betala in avgiften i förväg, utan kontaktpersonen i ärendet får ett meddelande med 

information om registreringsavgiften och hur den ska betalas. När betalningen kommit in till Bolagsverket kan 

de börja arbeta med ärendet. 

  

Basbelopp och referensränta 

Programmet är uppdaterat med 2021 års basbelopp, 47 600 kr  samt referensränta per 2021-01-01 som 

fastställts till 0,0%. 
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Kontaktinformation  

Webbsupport och FAQ-listor  www.wolterskluwer.se/support 

Support  

Teknik- och programrelaterad support 
support@wolterskluwer.se  Tel 031-775 17 00   

Kundservice 

Frågor angående ditt abonnemang, priser, licenser, nybeställningar, ändring av abonnemang, 
adressändring med mera.  
kundservice@wolterskluwer.se  Tel 031-775 17 00    

Säljare 

För mer information om våra produkter inom skatt och ekonomi, förmånspaket, utbildningar etc.  
salj@wolterskluwer.se  Tel 031-775 17 00   
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