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PwC frias i Prosolvia-
målet

Prosolvias konkursbo ska ersätta PwC med 50 miljoner
kronor för rättegångskostnaderna i det största tvistemål
Göteborgs tingsrätts någonsin haft.

Göteborgs tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål mellan Prosolvia AB:s
konkursbo och Prosolviakoncernens revisorer från Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB.

Tingsrätten har avslagit Konkursboets krav på skadestånd på 1,4 miljarder
kronor.

Domstolens bedömning 
Tingsrätten har gjort bedömningen att revisorerna visserligen brutit mot god
revisionssed i sådan mån att de varit oaktsamma vid sin granskning, men att
det inte föreligger tillräckligt orsakssamband mellan denna oaktsamhet och den
skada som uppkommit genom Prosolviabolagens konkurser.

Bakgrund

Prosolvia AB var ett uppmärksammat och till en början framgångsrikt
börsnoterat bolag inom IT-sektorn som främst uppmärksammades för sin
satsning på 3D-teknik i verkstadsindustrin.

Bolaget och dess dotterbolag försattes i konkurs i december 1998. Prosolvia
AB:s konkursbo har väckt talan mot Prosolviakoncernens revisorer – Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB samt den revisor hos denna byrå som varit
huvudansvarig vid revisionen – och yrkat skadestånd med cirka 1,4 miljarder
kronor jämte ränta.

Konkursboet har i huvudsak påstått att revisorerna orsakat konkursen i
Prosolviakoncernen genom att vara oaktsamma när de inte anmärkt mot
redovisningen av 15 större affärer i två av Prosolvias dotterbolag.

Revisorernas oaktsamhet har påståtts utgöra orsaken till den förtroendekris
som lett till konkursen.

Tingsrätten har gjort bedömningen att redovisningen av de 15 ifrågasatta
affärerna i Prosolvias årsredovisning 1997 inte har varit förenlig med god
redovisningssed.

Dessutom har tingsrätten konstaterat att revisorernas granskning avvikit från
god revisionssed i sådan mån att revisorerna varit oaktsamma.

Tingsrättens uppfattning är dock att det inte finns tillräckligt orsakssamband
mellan revisorernas oaktsamhet och konkursen. Tingsrätten har därför ogillat
Konkursboets skadeståndskrav.

Rättegångskostnader
Konkursboet ska ersätta Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och den
huvudansvarige revisorn för rättegångskostnader med sammanlagt ca 50
miljoner kronor.

Omfattande mål
Målet har varit det mest omfattande tvistemål som förekommit vid Göteborgs
tingsrätt. Huvudförhandlingen i målet har tagit 101 förhandlingsdagar i anspråk.
Den muntliga förberedelsen pågick under ytterligare tolv förhandlingsdagar.
Parterna har åberopat en synnerligen omfattande skriftlig bevisning samt förhör
med 29 vittnen och 14 sakkunniga.

Akten omfattar ca 850 aktbilagor. Åtskilliga av dessa uppgår till flera hundra
sidor. De tre domare som deltagit i avgörandet har arbetat med målet under
mer än två års tid, ett par av dem i det närmaste heltid. Dessutom har en
tingsnotarie arbetat i stort sett heltid med målet under samma tid.
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Tingsrättens dom i målet uppgår till 1348 sidor.

Läs domen här.

Fakta

Domen i sin helthet
Läs domen här.

Av: Affärsvärlden Affärsjuridik

Affärsvärldens nyhetsbrev!
Senaste nytt varje dag

 Skicka

Rekommendera Bli den första bland dina vänner att
rekommendera detta.
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