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Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala 

länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, 

genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och 

lån. 
 

Tips till företagare för att skydda företaget och pensionen: 
 

• Skriv äktenskapsförord!  
Om du vill att dina aktier i företaget ska vara enskild egendom är det viktigt att ni skriver ett 

äktenskapsförord. Här kan du också reglera att ditt privata pensionssparande ska vara din 
egendom. För att äktenskapsförordet ska vara giltigt ska det vara skriftligt, undertecknat av er 
båda och registreras hos Skatteverket. 

 

• Kompanjonavtal 
Är du ägare av ett företag med flera delägare är det viktigt att ni skriver ett kompanjonavtal eller 

aktieägaravtal*. Där reglerar ni exempelvis vad som ska hända med era andelar om en delägare 

separerar ifrån sin partner. Där kan man skriva in ett krav att varje delägare måste göra andelen i 
bolaget till enskild egendom genom äktenskapsförord. Det är viktigt om du inte vill ha din 
kompanjons partner som ny kompanjon. 

 
• Aktier som gåvor 

Om du beslutar dig för att ge aktier i ditt företag i gåva till exempelvis dina barn eller andra 
familjemedlemmar är det viktigt att du alltid skriver ett gåvobrev och anger gåvan som enskild 
egendom. På så sätt skyddar du aktierna vid en eventuell bodelning.  

 

• Bonustips! Skydda den svagare parten 

Om enbart ena maken är företagsledare brukar vanligtvis den andra maken vara medhjälpare, som 
oftast hjälpt till med företaget utan lön. Ta hand om din partner. Starta ett specifikt sparande, 

exempelvis en kapitalförsäkring, till den andra personens fördel som en enskild egendom. Kanske 

kan detta fungera som en kompensation för att den andra partnern får dra ett tyngre lass på 

hemmafronten medan företagaren lägger tid och ork på att bygga upp verksamheten. 
 

 
Länk till Länsförsäkringars pressrum: https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/press-media/ 

Länk till Länsförsäkringar på Twitter: https://twitter.com/forsakringar 
 

För ytterligare information kontakta: 
Trifa Chireh, pensionsekonom, 0730 – 94 28 52 
Länsförsäkringars pressjour, telefon 08 – 588 418 50, press@lansforsakringar.se 
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