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Sammanfattning  
Tvångsinlösen av aktier är ett område inom aktiebolagsrätten som har genomgått omfattande 

förändringar. Den senaste förändringen skedde genom 2005 års aktiebolagslag (ABL). Hur en 

minoritetsaktie, i ett fall av tvångsinlösen, ska värderas och till vilken tidpunkt en värdering 

ska hänföras har utgjort de mest framträdande problemen vid tillämpning av 22 kap. ABL. 

Det finns också en speciell värderingsregel för aktiens lösenbelopp som aktualiseras när ett 

inlösenförfarande har föregåtts av ett offentligt uppköpserbjudande. Denna regel är omnämnd 

som särregeln och kan sägas utgöra en presumtionsregel för aktiens värde, dess tillämpning 

förutsätter att samtliga aktier, som budgivaren ännu inte innehar, omfattas av erbjudandet och 

att ägare till minst nio tiondelar ska ha accepterat erbjudandet. Har nio tiondelar accepterat 

erbjudandet, får storleken på vederlaget anses motsvara aktiens verkliga värde.   

  

Uppsatsen redogör för olika värderingsmetoder och värderingstidpunkter gällande 

tvångsinlösen av minoritetsaktier, ur såväl ett historiskt perspektiv som ett nutida perspektiv. 

Det historiska perspektivet innebär att vi i uppsatsen tar avstamp i 1944 års ABL, för att gå 

vidare till 1975 års ABL och därigenom redogöra för vägen fram till nuvarande särregelns 

introduktion och tillämpning. Anledningen till att uppsatsen behandlar 

värderingsproblematiken kring lösenbeloppets bestämmande redan från 1944 års ABL är för 

att sätta den värderingsproblematik som särregeln i nutid ger upphov till, i kontext. Vi vill 

redogöra för ett historiskt perspektiv för att belysa värderingsmetoder vid inlösenförfarande 

och utvecklingen fram till 2005 års ABL. Det nutida perspektivet används för att belysa den 

fortsatta problematik som särregeln ger upphov till efter 2005 års ABL, samt hur 

implementeringen av EU-rätten påverkat utformningen av särregeln. Efter att själva sökt 

utröna ändamål och lagstiftarens syfte med särregeln kommer vi fram till att tillämpningen av 

densamma stämmer överens med ändamålet och att implementeringen av EU-rätten har haft 

inverkan på särregelns lydelse i 2005 års ABL i och med takeover-direktivet. 
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1 Inledning  

1.1 Problembakgrund  
	

I 22 kap. aktiebolagslagen (ABL) återfinns regler om inlösen av minoritetsaktier. Specifikt i 2 

§ återfinns regler om bestämmande av lösenbeloppets storlek. Lösenbeloppet är det vederlag 

som aktieägare erhåller vid inlösen. Lösenbeloppet ska i första hand bestämmas mellan 

parterna, men om det inte är möjligt så används huvudregeln. Huvudregeln för lösenbeloppets 

bestämmande är att beloppet ska bestämmas så att det motsvara det belopp som aktien skulle 

medföra vid försäljning under normala förhållanden, se 22 kap. 2 § 2 st. ABL. Är däremot 

inte huvudregeln tillämplig, så ska särregeln användas som värderingsregel då denna är ett 

komplement till huvudregeln. Särregeln är en regel för bestämmande av lösenbeloppet vid 

tvångsinlösen av minoritetsaktier som återfinns i 22 kap. 2 § 4 st. ABL. Regeln är tillämplig 

om tvångsinlösen har föregåtts av ett offentligt erbjudande, där budet från budgivaren 

accepterats av aktieägare till mer än nio tiondelar av de aktier som erbjudandet avser, förutsatt 

att särskilda skäl ej föreligger. En förutsättning för särregelns tillämplighet är dock att det 

offentliga erbjudandet måste ha riktats till samtliga aktier som budgivaren inte redan själv är 

ägare till.  

 

Det förekommer motstridigheter beträffande särregeln. Dessa kommer till uttryck bland annat 

i NJA 2011 s. 932 (Old Mutual-fallet) om hur och när särregeln ska användas. Domen 

behandlade Old Mutual plc:s (Old Mutual) förvärv av Skandia AB (Skandia), där Old Mutual 

erlagt ett offentligt erbjudande om att köpa upp samtliga aktier i Skandia. I erbjudandet fanns 

jurisdiktionella begränsningar, vilket medförde att inte alla aktieägare omfattades av 

erbjudandet. Vid tidpunkten för erbjudandet ägde Old Mutual inga aktier i Skandia. 

Anmälningstiden för aktieägare att överlåta sina aktier till Old Mutual löpte från oktober till 

mars. Vid anmälningstidens slut hade Old Mutual förvärvat motsvarande 98,25 % av aktierna 

i Skandia. Old Mutual begärde tvångsinlösen för resterande aktier, med hänvisning till att 

lösenbeloppet skulle bestämmas enligt särregeln i 22 kap. 2 § 4 st. ABL, samt 14 a kap. 2 § 

försäkringsrörelselagen. Innehavarna av minoritetsaktierna hävdade att eftersom de på grund 

av de jurisdiktionella begränsningarna inte omfattats av erbjudandet, som enligt lagens  
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ordalydelse ska omfatta samtliga aktier, så kan lösenbeloppet inte bestämmas enligt särregeln. 

HD meddelade att särregeln är tillämplig i fallet eftersom lagstiftarens syfte inte kan ha varit 

att begränsa användandet av särregeln vid takeover-situationer. I domen fanns dock 

skiljaktiga meningar angående lagstiftarens syfte till 2005 års ABL, där de två skiljaktiga 

justitieråden fann att övriga tre justitieråds tolkning av lagstiftarens syfte inte stämmer 

överens med den EU-rättsliga likabehandlingsprincipen. Denna borde beaktas då direktivet 

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om 

uppköpserbjudanden) implementerats i svensk lagstiftning. Den skiljaktiga meningen, i 

jämförelse med domen, belyser den tolkningsproblematik som förekommer vid tillämpning av 

särregeln. Tolkningsproblematiken berör särskilt tillgodoseendet av parternas - bolagets och 

aktieägarnas samt majoritetsaktieägares och minoritetsaktieägares - olika intressen.  

 

1.2 Problemformulering  
	

• Hur har särregelns ändamål förändrats från 1975 till 2005 års ABL och stämmer 

tillämpningen av särregeln i 2005 års ABL överens med dess ändamål i 2005 års 

ABL?  

• Har implementeringen av EU-rätten påverkat den nuvarande utformningen av 

särregeln?   

 

1.3 Syfte  
	

Det övergripande syftet med uppsatsen är att dels undersöka och belysa särregelns ändamål 

enligt 2005 års ABL i jämförelse med 1975 års ABL, dels att analysera hur den tillämpats i 

rättspraxis för att se om det finns några skillnader mellan lagstiftarens syfte och regelns 

tillämpning. Vi ämnar ge läsaren en grundläggande förståelse för tvångsinlösen av 

minoritetsaktier gällande de värderingsmetoder som nyttjats mellan 1944 till 2005 års ABL. 

Vi undersöker också EU-rättens påverkan på den svenska aktiebolagsrätten avseende 

skillnader i tolkning och användning av särregeln mellan 1975 års ABL och 2005 års ABL. 

Vidare belyser vi de olika partsintressen som ska tas i beaktning vid tillämpningen av 

särregeln. 
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1.4 Avgränsningar  
	

Vi avgränsar oss i uppsatsen till tvångsinlösen av minoritetsaktier som omfattas av 22 kap. 2 § 

ABL. Inlösen vid majoritetsmissbruk enligt 25 kap. 21 § ABL eller de fall då 

förutsättningarna för skadestånd är uppfyllda och skadelidande aktieägare har möjlighet att få 

sina aktier inlösta enligt 29 kap. 4§ ABL behandlas således ej i uppsatsen.  Tvångsinlösen av 

minoritetsaktier kan jämföras med expropriationsförfarande.1 I uppsatsen behandlar vi inte 

expropriation av fast egendom i annat än jämförande syfte. Vi berör slutligen inte heller 

onoterat aktieinnehav, det vill säga, aktier som inte handlas på en reglerad marknad i annat än 

jämförande syfte beträffande olika värderingsmetoder. 

 

1.5 Metod   
	

I uppsatsen använder vi oss av en rättsdogmatisk metod med en teleologiskt inriktad 

tolkningsmetod och en EU-rättslig metod. Rättsdogmatisk metod innebär i vår uppsats att den 

används för att beskriva gällande rätt.2 En rättsdogmatisk metod innebär att använda följande 

rättskällor; lag och förarbeten, prejudikat och doktrin.3 Dessa källor är också del av den så 

kallade rättskälleläran, som pekar ut de rättskällor som är av relevans för att fastställa gällande 

rätt. Vid användningen av rättskälleläran åsyftas här lag, lagförarbeten, prejudikat och doktrin 

- samma rättskälleordning som används i rättsdogmatiken.4 Genomgående i uppsatsen läggs 

stort fokus på förarbeten som källa. Anledningen till detta är att aktiebolagslagens förarbeten 

ofta är omfattande och vägledande.5 Ytterligare en anledning till att förarbeten ges stort 

utrymme är på grund av att de bidrar till att urskilja lagstiftningens ändamål, någonting som är 

av stor vikt i vår uppsats. En rättskälla som endast har begränsat användningsområde i vår 

uppsats är prejudikat. Anledningen är att prejudikaten är få och ger endast en snäv vägledning 

inom det aktuella området. Det medför att redogörelsen i vår uppsats för hur särregeln faktiskt 

tillämpats i praktiken inte är särskilt nyanserad, samt att en diskussion rörande syftet utförd av 

rättstillämparen inte finns att tillgå i så stor utsträckning. Dock används de prejudikat som 

																																																													
1 Prop. 2004/05:85 s. 449. 
2 Peczenik, Aleksander, Vad är rätt?: om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, 1. uppl., 
Fritze, Stockholm, 1995, s. 312. 
3 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 3., [utök. och 
rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s. 43. 
4 Ibid s. 40. 
5 Svernlöv, Carl, Ansvarsfrihet: dechargeinstitutet i svensk aktiebolagsrätt, 1. uppl., Norstedts juridik, Diss. 
Stockholm: Stockholms universitet, 2007, Stockholm, 2007, s 28.	
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finns att tillgå för att belysa just problematiken som omringat och fortfarande omringar 

användningen av särregeln. Ett fall som i nutid belyser särregelns omdiskuterade natur är NJA 

2011 s. 932 (Old Mutual). Prejudikatvärdet i fallet begränsas ytterligare på grund av att endast 

tre av fem justitieråd i HD i fallet är ense om särregelns tillämpning.6 I uppsatsen är doktrin 

en av våra främsta källor. Doktrin som källa är en sammanställning och sammanvägning av de 

andra rättskällorna, det vill säga, av lag, förarbeten och prejudikat, men det är också en 

konstruktion av gällande rätt.7 Doktrinen är en förmedlare av lagförarbeten, vilket underlättar 

arbetet för rättstillämpare.8 Med hjälp av rättsdogmatiken söker vi att besvara frågeställningen 

om hur förändringen och införandet av särregeln i svensk rätt har gått till och sedermera 

använts i praxis.   

  

Den teleologiska lagtolkningen använder vi främst i vår analys och i kapitlet om lagstiftarens 

syfte och lagens ändamål. Den teleologiska tolkningen och ursprunget av terminologin hämtas 

ur det grekiska ordet telos - som betyder syfte/mål, det vill säga, tolkningen är 

ändamålsinriktad.9 Inom svensk rätt är det svårt att nämna en teleologisk lagtolkning utan att 

nämna Per Olof Ekelöf, som var den mest framträdande företrädaren av den teleologiska 

lagtolkningen. Ekelöfs teleologiska tolkningslära är utformad som att; de ordinära fallen 

omfattas av lagens ordalydelse och lagen ska således tillämpas på dessa fall. Därefter ska 

lagens ändamål fastställas och i sin tur avgöra de s.k. säregna fallen, så att samma ändamål 

med lagen uppfylls i både de ordinära och de säregna fallen.10 En samlad beskrivning av 

teleologiska tolkningsmetoder är att de strävar efter att i rättstillämpningen förverkliga 

rättsreglernas på visst sätt fastställda syfte.11 Då Ekelöfs tolkningslära utvecklades för 

processrätten, har en anpassning gjorts till aktiebolagsrätten, eftersom civilrätten, i jämförelse 

med processrätten, sällan har samma typ av partsförhållande och förståelse för vilken regel 

som ska tillämpas, utan präglas av en kombination av allmänna principer och regler.12 Den 

anpassning som gjorts till aktiebolagsrätten har utformats främst av Bert Lehrberg, som tog 

																																																													
6 NJA 2011 s. 932. 
7 Ibid. s. 44, jfr Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning: en lärobok i allmän rättslära, 5., 
[uppdaterade och bearb.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 1996, s. 510. 
8 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 510. 
9 Ibid. s. 480. 
10 Peczenik, Vad är rätt?, s. 367 ff. 
11 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 480. 
12 Stattin, Daniel, Bolagsorgan och bolagsstyrning: en lärobok, Uppsala universitet, Uppsala, 2008 s. 14 f., jfr 
Svernlöv, Ansvarsfrihet, s. 30. 
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tolkningen vidare från Ekelöfs processrätt till förmögenhetsrätten för att anpassa den till att 

inkludera de frågor som inte är lagreglerade.13    

  

Den EU-rättsliga metoden används för att besvara frågor om implementering av EU-rätten i 

svensk aktiebolagsrätt. EU-rätten har, liksom svensk rätt, en slags rättskällehierarki. Det finns 

både skriven rätt och oskrivna rättskällor inom EU-rätten, varav de oskrivna rättskällorna är 

karaktäristiska för just EU-rätten. Till dessa oskrivna rättskällor hör domstolarnas rättspraxis 

och rättsprinciper och dessa källor tillmäts stor betydelse inom EU-rätten, större än i 

exempelvis svensk rätt, även om svensk rätt också tillmäter rättspraxis från de högsta 

instanserna stor betydelse.14 EU:s rättskällor är också uppdelade i det som kallas för 

primärrätt och det som kallas för sekundärrätt. Primärrätten är kort och gott de fördrag, eller 

avtal, som staterna enhälligt slutit sinsemellan och som är bindande rättskällor, det vill säga, 

rättstillämparen har en skyldighet att rätta sig efter dessa, art. 48 FEUF (funktionsfördraget). 

Till primärrätten hör också (i princip) EU-domstolens och tribunalens rättspraxis.15  

  

Till sekundärrätten hör de rättsakter som kan utfärdas med stöd av fördragen. Dessa rättsakter 

är främst de som kallas för bindande rättsakter, vilka institutionerna kan utfärda enligt art. 228 

FEUF (funktionsfördraget). Dessa är förordningar, direktiv och beslut. Det förekommer också 

icke-bindande rättsakter, såsom rekommendationer och yttranden. Skillnader mellan 

primärrätten och sekundärrätten, sett till bindande rättsakter, är att primärrätten kräver att 

utförandena ska direktimplempenteras i den nationella lagstiftningen medan exempelvis ett 

direktiv har en tidsfrist på sig att implementeras och anpassas till den nationella 

lagstiftningen.16  

  

Unionsdomstolarna är också särskilt benägna att använda sig av en teleologisk tolkning av 

rätten, med hänsyn till att unionsrättens bestämmelser i stor utsträckning är, och har varit, 

oprecisa och vaga. Fördragsbestämmelserna är målinriktade, och det är sekundärrättsliga 

bestämmelser som ska fylla ut fördragsbestämmelserna. Det är i de fall det inte finns några 

precisa bestämmelser upp till domstolen att tolka fördragsreglerna fritt och ändamålsinriktat. 
																																																													
13Almlöf, Hanna, Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet: En aktiebolagsrättslig studie om 
ägarledda bolag, Jure, Diss. Jönköping: Högskolan i Jönköping, 2014, Stockholm, 2014 s. 32. 
14 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (red.), EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 
2., omarb. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011 s. 40. 
15 Ibid. s. 41 ff. 
16 Ibid. s. 39 ff.	
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Den teleologiska lagtolkningen syftar traditionellt till att främja en bestämmelses syfte och 

används också i nationell lagstiftning.17    

 

I uppsatsen används den EU-rättsliga tolkningen främst i vår redogörelse för hur takeover-

direktivet och dess regler påverkat tvångsinlösensförfarandet av minoritetsaktier i svensk rätt. 

Beskrivningen av tolkningsmetoden ligger till grund för förståelsen av EU-rättens inträde i 

svensk lagstiftning. 

 

1.6 Material  
	

Utgångspunkten i denna uppsats är aktiebolagslagen (2005:551) 22 kap. 2 § 4st. För att 

erhålla kunskap om särregelns syfte använder vi oss av lagens förarbeten i form av 

utredningar och propositioner. För att kunna belysa skillnaderna mellan 1944, 1975 och 2005 

års ABL, beträffande värderingsproblematik och särregelns ändamål, gör vi en jämförelse 

mellan nämnda lagar och deras förarbeten. De förarbeten och utredningar som behandlas i 

uppsatsen är Kungliga Majestäts prop. nr 5 1944, SOU 1941:9 Lagberedningens förslag till 

lag om aktiebolag m.m., SOU 1971:15 Förslag till aktiebolagslag m.m., prop. 1975:103 

Regeringens proposition med förslag till ny aktiebolagslag m.m., SOU 1997:22 Aktiebolagets 

kapital samt prop. 2004/05:85 Ny aktiebolagslag. För fördjupningen på rättsområdet och 

kartläggningen av särregelns syfte använder vi oss av juridisk doktrin. Den juridiska doktrinen 

ges stort utrymme i uppsatsen då det är viktigt att belysa den komplexitet som särregeln ger 

upphov till. Trots särregelns fastställande i lag är det essentiellt att den diskussion som regeln 

gett upphov till och fortfarande ger upphov till åskådliggörs.  

 

För att få djupare förståelse för ändringarna till 2005 års ABL behandlar vi också det EU-

rättsliga direktivet som ligger till grund för 2005 års ABL, Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om uppköpserbjudanden. 

 
	

	

	

																																																													
17 Hettne & Eriksson, EU-rättslig metod, s. 158 och s. 168. 
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1.7 Disposition  
	

Uppsatsen består av sju kapitel.  

 

I kapitel två beskrivs bakgrunden till reglerna och förfarandena kring tvångsinlösen. Vidare 

belyser vi också likheter mellan expropriation och tvångsinlösen och däri generella 

bestämmelser angående expropriation genom 2 kap. 15 § RF. I kapitel två finns också en 

kortare introduktion till takeover-erbjudanden och direktivet som legat till grund för den nya 

utformningen av tvångsinlösenreglerna för minoritetsaktier. 

 

I kapitel tre uppmärksammas olika metoder för lösenbeloppets bestämmande och vilken 

problematik som omringat inlösenförfarandet på grund av avsaknaden av en lagstadgad 

värderingsmetod.   

 

I kapitel fyra redogörs bakgrunden för lösenbeloppets bestämmande i enlighet med 1944 och 

1975 års ABL. I kapitlet redogörs både för värderingsreglerna som diskuterats av lagstiftaren i 

förarbetena till 1944 och 1975 års ABL och genom rättsfallen Gimo- och Balkenmålen ges ett 

tydliggörande av hur reglerna tillämpats i praktiken. I anslutning till de båda fallen redogörs 

också för en annan central fråga - nämligen värderingstidpunkten.  

 

Kapitel fem utgör uppsatsens kärna och beskriver nuvarande ABL och hur inlösenbeloppet 

ska fastställas härmed. Först ges en beskrivning av värderingsreglerna som varit uppe till 

diskussion i förarbetena till 2005 års ABL. För både huvudregeln och särregeln som 

värderingsmetod ges därefter en beskrivning, följt av en utförlig redogörelse för särregelns 

introduktion och utveckling. Vi presenterar efter detta de särskilda skälen till att frångå 

tillämpningen av särregeln som värderingsmetod. Därefter exemplifieras användningen av 

särregeln som värderingsmetod genom Old Mutual och till sist presenteras 

värderingstidpunkten för 2005 års ABL.  

I kapitel sex behandlas de olika likabehandlingsprinciper som kommer upp till diskussion i 

såväl förarbeten, rättspraxis och doktrin. Detta kapitel avses utgöra en grundläggande 

förklaring till de principer som sedan diskuteras i analysen.  
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Slutligen analyseras i kapitel sju lagstiftarens syfte och särregelns ändamål. Vi ämnar här att 

utröna särregelns ändamål och se huruvida tillämpningen av densamma överensstämmer med 

lagstiftarens syfte, i ljuset av förarbeten, rättspraxis och doktrin. 
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2 Tvångsinlösen   
2.1 Inledande kommentarer  
	

Den som uppnår en majoritetsställning med ett aktieinnehav på mer än 90 % har rätt lösa in 

resterande aktier genom tvångsinlösen. Likväl har en minoritet vid samma förutsättning rätt 

att få sina aktier inlösta.18   

 

I detta kapitel behandlar vi kortfattat tvångsinlöseninstitutet. Med utgångspunkt i 2005 års 

ABL ämnar detta kapitel att redogöra för vilka förutsättningar som måste föreligga vid 

tvångsinlösen av minoritetsaktier. Förfarandet vid tvångsinlösen kommer också kort att 

beskrivas. Även en jämförelse med expropriation kommer att göras. Kapitlet avslutas med en 

kort redogörelse av takeover-direktivet, vilket utgör en central roll i uppsatsen. 

 

2.2 Allmänt om tvångsinlösen   
	

I ett aktiebolag kan en majoritetsägare antingen vara en juridisk person, eller en fysisk person. 

Det finns flera skäl till varför en majoritetsaktieägare önskar bli ensam aktieägare i ett 

dotterbolag. Vid ett totalt aktieinnehav kan beslut fattas i bolaget utan att hänsyn behöver tas 

till regler om skydd för minoritetsaktieägare, men det kan också vara så att en 

sammanslagning av företagen eftersträvas. Omstruktureringar och sammanslagningar av detta 

slag är ur ett samhällsperspektiv ofta önskvärda.19 I praktiken är det dock svårt att komma 

över samtliga aktier i ett dotterbolag med spridd ägarkrets. För att ändå ge 

majoritetsaktieägare möjlighet till de fördelar som sammanslagningar och omstruktureringar 

innebär, ges det i 22 kap. ABL en rätt för majoritetsaktieägare, vars innehav överstiger 90 % 

av aktierna, att tvångsinlösa kvarstående aktier.20 Tvångsinlösen av minoritetsaktier kan sägas 

utgöra ett påtvingat köp, där den vars innehav överstiger 90 %, har rätt att förvärva 

återstående av aktierna.   

 

																																																													
18 Prop. 2004/05:85 s. 437. 
19 Prop. 2004/05:85 s. 438. 
20 Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, 5. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s. 367. 
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Problem som uppkommer vid tvångsinlösensförfarandet är värderingsfrågor vid tillämpningen 

av 22 kap. 2 § ABL.21 Vid tvångsinlösensförfarandet kan lösenbeloppet bestämmas enligt 

antigen “huvudregeln” eller “särregeln”. “Huvudregeln” återfinns i 22 kap. 2 § 2 p. ABL och 

kan kort beskrivas som en värderingsregel som stadgar att aktiens värde antingen ska 

motsvara börsvärdet om den är föremål för handel på en reglerad marknad eller motsvarande, 

eller om aktien är onoterad så ska lösenbeloppet bestämmas så att det motsvarar det pris som 

kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden. Huvudregeln kan sägas vara 

utgångspunkten för värdering av minoritetens aktier vid tvångsinlösen. “Särregeln” kan 

utläsas i 22 kap. 2 § 4 st. ABL och dess tillämplighet är begränsad till att inlösenförfarandet 

ska ha föregåtts av ett offentligt erbjudande, lösenbeloppet ska då motsvara det erbjudna 

vederlaget. En vidare beskrivning av reglerna återfinns nedan i avsnitt 5.2.   

 

2.3 Förutsättningar för och användning av tvångsinlösen  
	

I 1975 års ABL var de uppställda kraven för tvångsinlösen att bolaget som krävde inlösen var 

ett svenskt aktiebolag, ett moderbolag, som ensamt eller tillsammans med annat dotterbolag 

ägde nio tiondelar av samtliga aktier eller andelar i den juridiska personen, målbolaget, som 

skulle förvärvas genom inlösenförfarandet.22 Efter förändring av 2005 års aktiebolagslag så 

finns inte längre kravet på att det ska vara ett svenskt aktiebolag, utan det kan vara vilken 

aktieägare som helst som innehar minst 90 % av aktierna.23 Det innebär vidare att det kan vara 

både en fysisk och en juridisk person som innehar dessa minst 90 %. Det kan genom 2005 års 

ABL också vara en in- eller utländsk person som innehar minst 90 % av aktieinnehavet, vilket 

stämmer överens med den EU-rättsliga principen om etableringsfrihet.24   

 

Rätten att påkalla inlösen tillfaller inte bara det uppköpande bolaget, eller 

majoritetsaktieägaren, utan också minoritetsaktieägare. Minoritetsägares rätt till inlösen 

korresponderar således med majoritetsaktieägares rätt att lösa in återstående aktier. På så sätt 

är reglerna om inlösen ömsesidiga för minoriteten och majoriteten.25 Det framhålls flera 

																																																													
21 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 368.	
22 1975 års ABL, 14 kap. 31 §. 
23 2005 års ABL, 22 kap. 2 §. 
24 FEUF art. 49 jfr. Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 368 f. 
25 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 437 f., jfr Svernlöv, Carl & Beyer, Claes (red.), Aktiebolagslagens 
minoritetsskydd, Stockholms universitet, Stockholm Centre for Commercial Law, Juridiska institutionen, 
[Stockholm], 2008, s. 21 f. 
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syften med inlösenförfarande. De mest framträdande är dels att underlätta integrationen 

mellan moder- och dotterbolag, dels att tillgodose en godtagbar avvägning mellan 

majoritetsägarens intressen och minoritetsskyddet.26 Tanken är därmed att hjälpa en minoritet, 

vars aktieinnehav understiger 10 %, att ta sig ur bolaget, eftersom i de fall då minoritetens 

aktieinnehav understiger 10 % av aktiekapitalet saknas möjlighet för minoritetsägaren att 

utnyttja en rad skyddsregler för minoritetsägare i ABL. Exempel på detta är vinstutdelning på 

begäran av en aktieägarminoritet 18 kap. 11 §, tvångslikvidation och inlösen på grund av 

majoritetsmissbruk 25 kap. 21 §, och talan om skadestånd till bolaget 29 kap. 7 §.27 

Tvångsinlösen möjliggör härmed att minoriteten kan ta sig ur en sådan utsatt situation. Rätten 

till inlösen utgör således en del av det lagstadgade minoritetsskyddet som tillfaller 

aktieägarna.28 

 

2.4 Aktualisering av tvångsinlösen  
	

Tvångsinlösen är inget som uppstår automatiskt enbart för att förutsättningarna för 

tvångsinlösen är uppfyllda, utan majoritetsägare eller minoritetsägare måste påkalla 

tvångsinlösen. När en eller flera minoritetsaktieägare väljer att begära inlösen av sina aktier så 

brukar majoritetsaktieägaren välja att lösa in samtliga aktier, eftersom majoritetsaktieägaren 

vill undvika att gå igenom flera inlösenförfaranden.29 Inlösenförfarandet avgörs enligt lag 

(1999:116) om skiljeförfarande, 22 kap. 5 § ABL samt de särskilda bestämmelser som berör 

tvångsinlösen i 22 kap. 5–24 §§ ABL.  

 

Det primära skälet till att ett legalt skiljeförfarande används, d.v.s. ett skiljeförfarande som 

följer av lag och inte avtal, för att avgöra inlösenförfarandet, är att aktievärdering anses 

erfordra särskild kompetens och erfarenhet.30 Enligt Sandström är ytterligare en anledning till 

specialforum är att det medför en mer enhetlig praxis på området och leder till utveckling av 

särskild domarkompetens, med det sagt är inlösentvister ofta väldigt komplicerade och 

omständliga.31 Skiljenämnden ska utgöras av tre skiljemän, varav minoritetsägarna ska utse en 

																																																													
26 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 367.	
27 Prop. 2004/05:85 s. 437. 
28 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 368. 
29  Flodhammar, Gunnar, Företagsvärdering vid tvångsinlösen, Norstedt, Diss. Lund: Univ., Stockholm, 1980 s. 
31. 
30 Prop. 2004/05:85 s. 458, jfr Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 370. 
31 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 370. 
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av dessa. Kan enighet inte uppnås mellan minoritetsägarna, ska en av Bolagsverket förordnad 

god man utse en gemensam skiljeman. Den andra skiljemannen utses av 

majoritetsaktieägarna. Den tredje skiljemannen ska utses av parterna gemensamt i enlighet 

med lag (1999:116) om skiljeförfarande, 13 §.32 Parterna äger rätt till materiell överprövning 

av skiljemännens avgörande i allmän domstol enligt 22 kap. 24 § ABL. 

 

I 22 kap. ABL förekommer ett antal speciella processregler för skiljeförfarandet och regler 

om en eventuell materiell överprövning av skiljedomen. De viktigaste bestämmelserna är de 

om förhandstillträde som återfinns i 12–14 §§ och bestämmelsen om mellandom i 15 §. 

Förhandstillträde innebär att minoritetens aktier får tillträdas av majoritetsägarna innan tvisten 

är avgjord, förutsatt att vissa omständigheter föreligger. För att förhandstillträde ska 

aktualiseras behövs två förutsättningar vara uppfyllda, dels att frågan om rätt till inlösen ska 

vara fastställd genom skiljedom eller att parterna är överens om att rätt till inlösen eller 

skyldighet till inlösen föreligger, dels att majoritetsägaren måste ställa säkerhet för 

förestående lösenbelopp.33 Regeln om mellandom innebär att skiljenämnden kan meddela 

dom gällande frågan om majoritetsägaren har rätt till inlösen. Det är om rätten eller 

skyldigheten till inlösen föreligger som prövas genom en mellandom.34 Vid ett 

skiljeförfarande så är det majoritetsaktieägaren som står för kostnaderna.35 

 

2.5 Tvångsinlösen och expropriation  
	

Minoritetens aktier kan sägas exproprieras genom tvångsinlösen. Expropriation och 

tvångsinlösen kan jämföras med varandra, då konsekvenserna som de båda förfarandena 

medför liknar varandra.36 Reglerna om expropriation återfinns dels i 2 kap. 15 § 

regeringsformen (RF), dels i expropriationslagen (1972:719) (ExprL). Det är endast stat eller 

kommun som äger expropriationsrätt, och expropriation omfattar endast fast egendom, 2 kap. 

1 § ExprL. I 2 kap. 15 § RF anges att ingen genom tvång eller expropriation kan begäras 

krävas avstå sin egendom till det allmänna, utom när det krävs för att tillgodose angelägna 
																																																													
32 Heuman, Lars, ’Skiljeförfarande eller domstolsprocess - hur bör tvistelösningen gå till?’, i Tvångsinlösen av 
minoritetsaktier: kommer den nya aktiebolagslagen att lösa problemen?, Skog, Rolf (red.), Stockholm Centre for 
Commercial Law, Stockholm, 2003, s. 40 f.	
33 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 371. 
34 Heuman, ’Skiljeförfarande eller domstolsprocess - hur bör tvistelösningen gå till?’, i Tvångsinlösen av 
minoritetsaktier: kommer den nya aktiebolagslagen att lösa problemen?, s. 40 f. 
35 22 kap 23§ ABL (2005:551); jmf 14 kap 31§ ABL (1975:1385). 
36 Prop. 2004/05:85 s. 449. 
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allmänna intressen. Tvångsinlösensförfarandet i 22 kap. ABL kommer från ett behov av att 

tillgodose ett mer angeläget intresse, antingen från majoritetsägarens eller minoritetsägarens 

sida. Här kan en liknelse göras mellan expropriation och tvångsinlösen. Vidare anges i 2 kap. 

15 § 2 st. RF att den som tvingats avstå egendom till följd av expropriation eller liknande 

förfogande ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten. På liknande sätt så ska en 

aktieägare, vid tvångsinlösensförfarande, vara tillförsäkrad att erhålla full ersättning för 

aktierna (då det är också en egendom som aktieägare tvingas att avstå).37    

 

Jämförelsen med expropriation kan också göras gällande beräkningen av lösenbeloppet. 

Denna jämförelse har uttryckts i rättspraxis, särskilt i NJA 1996 s. 293 (Balken II) och 

kodifiering av fallet har skett i förarbetena till 2005 års ABL.38 Av Balken II framgår att 

tvångsinlösen är ett expropriationsliknande förfarande, vilket angavs i propositionen till 2005 

års ABL som grund för förslaget att införa lagbestämmelser om grunderna för beräkning av 

lösenbeloppet. Hager beskriver att en ytterligare jämförelse med expropriationsrätten kan 

göras angående minoritetsägares skydd att inneha samma ekonomiska ställning efter 

tvångsinlösensförfarandet, som ägaren hade innan.39 Denna princip finns också beskriven i en 

utredning från slutet av 1960-talet om expropriationsmål och expropriationsersättning m.m..40 

 

2.6 Takeover- erbjudanden  
	

Takeover-erbjudanden kan definieras som företagsförvärv genom offentliga 

uppköpserbjudanden avseende aktier.41 Takeover-erbjudanden är inget nytt fenomen och de 

förekommer i betydande utsträckning i dagens näringsliv på många olika håll i världen. Olika 

regelverk har successivt utvecklats med tiden. The City Code on Takeovers and Mergers (City 

Code) är det tidigaste regelverket på området och utvecklades under 1960-talet på den 

brittiska aktiemarknaden inom ramen för självregleringen. Takeover-reglerna har därefter 

anammats av många europeiska länder med den brittiska regleringen som materiell förebild. 

År 2004 enades EU:s medlemsstater och Europaparlamentet om ett harmoniseringsdirektiv, 

																																																													
37 SOU 1997:22 s. 280.	
38 Prop. 2004/05:85 s. 449. jfr. SOU 1997:22 s. 404. 
39 Hager, Richard, Värderingsrätt: särskilt om ersättning och värdering vid expropriation, Jure, Diss. 
Stockholm: Tekn. högsk. Stockholm, 1998 s. 67 f. 
40 SOU 1969:50 s. 148. 
41 SOU 2005:58 s. 9. 
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som brukar benämnas takeover-direktivet42 gällande regleringen av takeover-erbjudanden. 

Direktivet skulle implementeras i medlemsstaternas lagstiftning senast den 20 maj 2006 och 

syftar till en minimiharmonisering, dvs. det innehåller en minsta gemensam nivå av regler 

som ska implementeras i medlemsstaterna, men det står medlemmarna fritt att införa mer 

långtgående regler.43 Direktivets främsta ändamål är försäkra aktieägarna i målbolag, dvs i 

bolaget som är föremål för det offentligt erbjudandet en rättvis behandling, samtidigt anges 

det att direktivet även ska underlätta för omstruktureringar i näringslivet.44 Av vad som följer 

av direktivet kan en implementering ske på tre olika sätt - enbart genom lagreglering, 

lagreglering och reglering i förordning i kombination eller enbart genom reglering i 

förordning.45 I Sverige har direktivet implementerats genom nationell lagstiftning i 

kombination med självreglering.46 Lagen (2007:1091) om offentliga uppköp på 

aktiemarknaden (LUA) trädde i kraft den 1 juli 2006 och utgör grunden för den svenska 

regleringen av offentliga uppköp. Inslagen av självreglering är ett lagkrav som uppnås genom 

att marknadsplatser och börser åläggs uppgiften att fastställa regler för offentliga 

uppköpserbjudanden som rör aktier som är noterade där. Dessa regler måste uppfylla kraven i 

takeover-direktivet samt vara ändamålsenliga.47 Att implementering genom lagstiftning valts 

beror på att 8 kap. 2 § RF anger att regleringen av rättsförhållandet mellan enskilda ska ske i 

lag.48 

 

2.7 Avslutande kommentarer 
	

Det vi önskar att läsaren tar med sig vidare i uppsatsen är de allmänna omständigheterna kring 

tvångsinlösensförfarandet, förutsättningarna för användning av tvångsinlösen och hur 

tvångsinlösen aktualiseras. Vidare vill vi också att läsaren ska ta med sig sambandet mellan 

tvångsinlösen och expropriation, eftersom en viktig grund för införandet av värderingsmetod i 

2005 års ABL baseras på detta samband. Mer om förändringen i 2005 års ABL under avsnitt 

5.2.3.  

																																																													
42 Europaparlamentet och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om uppköpserbjudanden. 
43 SOU 2005:58 s. 10. 
44 SOU 2005:58 s. 9, jfr prop. 2005/06:140 s. 34 f.	
45 SOU 2005:58 s. 71 ff. jfr Stattin, Daniel, Takeover: offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt 
svensk rätt, 2., [utök.] uppl., Thomson Reuters, Stockholm, 2009 s. 101. 
46 Prop. 2005/06:140 s. 41 ff. 
47 4 kap. 2 a § lagen (1992:543) om börs och clearingverksamhet, nu ersatt av lagen om värdepappersmarknaden, 
jfr Sjöberg, Gustaf, Tvångsinlösen, Jure, Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2007, Stockholm, 2007, s. 
237, jfr Stattin, Takeover: offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s.10. 
48 Prop. 2005/06:140 s. 41 ff., jfr SOU 2005:58 s.73 f., jfr Stattin, Takeover, s. 101.	
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3 Metoder för lösenbeloppets bestämmande  
3.1 Inledande kommentarer  
	

Lösenbeloppet är det vederlag som minoritetsaktieägare erhåller vid tvångsinlösen. Hur 

beloppet ska bestämmas, det vill säga hur stor ersättning som ska utgå samt när beloppet ska 

bestämmas, det vill säga tidpunkten för beräkningen, har under åren varit omdiskuterat. Vid 

den praktiska hanteringen av 22 kap. ABL ses värderingen av aktier som det framträdande 

problemet.49 Det framgår av viss ledande rättspraxis hur och när och hur beloppet ska 

beräknas, samt hur de olika ordalydelserna angående värderingsmetod och tidpunkt i de olika 

aktiebolagslagarna har tolkats av domstol. De ledande rättsfallen innan 2005 års ABL är NJA 

1957 s. 1 (Gimo-fallet) samt NJA 1996 s. 293 (Balken II). Över tid har det också i lagtext gått 

från att sakna bestämmelse om hur aktierna vid tvångsinlösen ska värderas i 1975 års ABL, 

till att finnas både en huvudregel och en särregel för hur värdering ska ske. Särregelns lydelse 

i 2005 års ABL är något modifierad från tidigare års lydelse, någonting som vi adresserar 

senare i uppsatsen, se under avsnitt 5.2.3. Den så kallade huvudregeln är något av en 

“gammal” nyhet med 2005 års ABL, vilken tjänar att underlätta värderingen om hur och när 

vid tvångsinlösen där ett erbjudande om uppköp inte har förekommit. Med “gammal” nyhet 

menas att det i 1944 års ABL fanns en värderingsregel dvs. en huvudregel, för hur 

lösenbeloppet skulle bestämmas vid tvist i och med inlösenförfarandet. Denna huvudregel 

togs bort i 1975 års ABL och fastställandet av lösenbeloppets bestämmande lämnades till 

praxis och doktrin.50 I 1975 års ABL inträdde särregeln som fram till 2005 års ABL var den 

enda värderingsregeln i lagtext, och särregeln reglerar bara - som namnet anger - de särskilda 

fall då ett inlösenförfarande föregås av ett offentligt uppköpserbjudande. Vi önskar med detta 

kapitel att öka förståelsen för värderingsproblematiken rörande inlösenförfarandet som 

fortgått emellan 1944 till 2005 års ABL. Sedermera önskar vi att detta ger läsaren en 

möjlighet att se sambandet mellan värderingsproblematiken i 1944 och 1975 års ABL och 

nuvarande problematik gällande bestämmandet av lösenbeloppets storlek. 

 

 

																																																													
49 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 360. 
50 Prop. 1975:103 s. 533.	
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3.2 Värderingsmetoder  
	

Vid tvångsinlösen är utgångspunkten för aktiens värdering att parterna ska enas om ett pris, 

22 kap. 2 § 1 st. ABL. Om detta inte är möjligt aktualiseras de värderingsregler som återfinns 

i 22 kap. 2 § 2–4 st.   

  

”Verkligt värde, verkligt ekonomiskt värde, realt värde, finansiellt värde, marginalvärde, 

fundamentalt värde, good will-värde, likvidationsvärde, matematiskt värde, avkastningsvärde, 

riktigt värde, objektivt värde, företagsvärde, substansvärde, marknadsvärde, inneboende 

värde, saluvärde, minoritetsvärde etc.” 51 

  

Samtliga nyss berörda ekonomiska termer har påträffats i resonemanget beträffande passande 

metod för värdering. Oaktat om vissa av termerna avser samma värde uppvisar de det 

svåröverskådliga synsätt, om hur aktiens ”verkliga värde” ska fastställas, som förekommit i 

praxis och doktrin. Kågerman och Nerpin anser att ur de åsikter som framställts går det att 

urskilja främst två uppfattningar. Den ena ger uttryck för att börskursen, d.v.s. aktiens 

marknadsmässiga pris, ska utgöra grunden för lösenprisets bestämmande, emedan den andra 

uppfattningen framställer att grunden för lösenprisets bestämmande istället ska utgöras av en 

företagsvärdering. De två uppfattningarna kan för enkelhetens skull uttryckas som att 

värderingsobjektet antingen ska utgöras av aktierna eller bolaget.52 Både Flodhammar och 

Hager menar att de olika värderingsmetoder som tas upp i doktrin och rättspraxis, när det 

kommer till inlösenförfarandet, är substansvärdemetoden, likvidationsvärdemetoden, 

avkastningsvärdemetoden, samt börsvärdemetoden.53 För att underlätta för läsaren när det 

kommer till följande redogörelser och diskussioner beträffande lösenprisets bestämmande 

kommer dessa metoder att redogöras för nedan. 

 

De tre första metoderna: substansvärdemetoden, likvidationsvärdemetoden och 

avkastningsmetoden är teoretiska värderingsmetoder. Vid tillämpning av dessa utgör företaget 

värderingsobjektet och det företagsvärde som tas fram fördelas sedermera på företagets aktier. 

																																																													
51 Kågerman, Pontus, Nerpin, Erik, Företagsvärde eller börsvärde vid tvångsinlösen; dags att ta ställning efter 
mer än 50 år, JT 1995/95 häfte 2, s. 672. 
52 Kågerman, Pontus, Nerpin, Erik, Företagsvärde eller börsvärde vid tvångsinlösen; dags att ta ställning efter 
mer än 50 år, JT 1995/95 häfte 2, s. 673 f. 
53 Flodhammar, Företagsvärdering vid tvångsinlösen, s. 98 ff. jfr Hager, Värderingsrätt, s. 75 ff.	
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Dessutom ska de förhållanden som förekommer på en effektiv marknad med perfekt 

konkurrens efterliknas i största möjligaste mån.54 Dessa teoretiska metoder blir aktuella vid 

inlösen av onoterade aktier till skillnad från börsvärdemetoden som, precis som benämningen 

antyder, används vid fråga om noterade aktier. Vid användning av börskursen är aktien det 

primära värderingsobjektet och ett fastställande av aktiens marknadsvärde görs vid 

användning av börskursen. Flodhammar framhåller att eftersom dessa metoder använder sig 

av olika värderingsobjekt, antingen företaget eller aktien, ter det sig rimligt att värdena inte 

kommer stämma överens. Ett exempel på detta är Gimo-fallet, där domstolarna och 

skiljenämnden fastställde mer än sju olika aktievärden, vilket medförde att lösenbeloppet per 

aktie varierade från 125 kr upp till 1900 kr.55 

 

3.2.1 Substansvärdemetoden  
	

Vid användning av substansvärdemetoden görs en beräkning av företagets värde utifrån dess 

balansräkning. Utgångsläget är företagets eget kapital, d.v.s. skillnaden mellan de bokförda 

tillgångarna och skulderna. Enskilda tillgångars och skulders värde korrigeras så att 

eventuella skillnader mellan deras bokförda värde och marknadsvärde tas i beaktande. Om 

övervärden finns ska dessa, efter att hänsyn tagits till latent skatteskuld, adderas med 

företagets justerade egna kapital, dvs. företagets egna kapital med tillägg för eventuella 

obeskattade reserverna som är hänförliga till eget kapital efter avdrag för skatt.56 Metoden är 

väldigt enkel att tillgå, med anses inte vara en lämplig värderingsmetod då den inte inkluderar 

bl.a. företagets humankapital eller dess upparbetade renommé. För företag som har låg 

substans t.ex. konsultföretag är detta med andra ord inte en optimal metod att tillgå, den 

används mestadels som ett komplement till avkastningsvärdemetoden.57 

 
	

	

	

																																																													
54 Lindén, Allan, Svensson, Lennart, Värderingsprinciper vid tvångsinlösen av aktier, de lege ferenda, JT 
1996/97 häfte 4, s. 1063. 
55 Flodhammar, Företagsvärdering vid tvångsinlösen, s. 134. 
56 PricewaterhouseCoopers, Företagsvärdering - översikt av området baserat på erfarenhet, 3., [omarb. och 
kompletterade] uppl., Studentlitteratur och PricewaterhouseCoopers i Sverige AB, Stockholm, 2014. s. 33, jfr 
Hager, Värderingsrätt, s. 175 f. 
57 Sevenius, Robert, Företagsförvärv: en introduktion, 2., [rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011 s. 236.	
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3.2.2 Likvidationsvärdemetoden  
	

Vid användning av likvidationsvärdemetoden beräknas företagets värde såsom ett värde i 

likvida medel efter det att företagets skulder betalats av och tillgångarna avyttras. Det 

beräknade värdet anses utgöra företagets lägsta värde.58 Värderingsmetoden påminner om den 

ovan nämnda substansvärdemetoden när det gäller beräkningen, emellertid förekommer det 

främst två skillnader när det kommer till tillämpning. Den första innebär att beräkningen av 

företagets värde, vid en tillämpning av likvidationvärdemetoden, görs som om företaget skulle 

avvecklas och att det till följd av detta uppkommer kostnader. Den andra skillnaden är att man 

vid tillämpning av substansvärdemetoden har som utgångspunkt att verksamheten ska 

fortsätta bedrivas och söker värdera tillgångarnas bruksvärde istället för att värdera 

tillgångarna utifrån deras försäljningsvärden.59 

 

3.2.3 Avkastningsvärdemetoden  
	

I stora drag kan avkastningsvärdet sägas motsvara nuvärdet av företagets all framtida 

avkastning i detta värde ska även nuvärdet av resultatet vid en eventuell likvidation av 

företaget innefattas.60 Vid tillämpning av avkastningsmetoden finns det olika tekniker att 

tillgå: avkastningsvärdering baserad på rörelsens kassaflöde, avkastningsvärdering baserad på 

utdelningsbara medel och avkastningsvärdering baserad på bedömd uthållig vinst, dessa ska 

dock inte behandlas närmare. Avkastningsmetoden är den värderingsmetod som uppfattas 

som den teoretiskt mest korrekta.61 En beräkning enligt avkastningsmetoden inrymmer 

dessvärre främst två problem. För det första är utgångspunkten för värderingen en kännedom 

om framtiden som inte existerar och för det andra utfaller avkastningen vid olika tidpunkter 

och dessa måste hänföras till samma tidpunkt för att summeras. Komplikationerna uppstår 

alltså när det kommer till vad som ska diskonteras och hur det ska diskonteras. Som lösning 

på det första problemet brukar man använda sig av en historisk analys som sträcker sig mellan 

tre till fem år bakåt i tiden, varpå resultatet sedan analyseras och läggs till grund för beräkning 

av en ”normal” avkastning, vanligtvis genom något slags medelvärde.62 Det förefaller att 

extrema år bortses från, så som det bästa samt det sämsta året av de undersökta då resultatet 
																																																													
58 Flodhammar, Företagsvärdering vid tvångsinlösen, s. 118 f. 
59 PwC, Företagsvärdering, 2014, s. 46. 
60 Flodhammar, Företagsvärdering vid tvångsinlösen, s. 98. 
61 Sevenius, Företagsvärvärv: en introduktion, s. 229. 
62 Flodhammar, Företagsvärdering vid tvångsinlösen, s. 99 jfr. Hager, Värderingsrätt, s. 178.	
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annars riskerar att bli missvisande. Som lösning på det andra problemet hänförs samtliga 

framtida avkastningar till en och samma tidpunkt genom att diskonteras till nuvärde. Vid 

fastställande av diskonteringsräntan är det avgörande vilken räntefot som används då detta får 

stor inverkan på det framräknade värdet. 63 

 

3.2.4 Börsvärdet  
	

Vid definition av börsvärdet kan sägas att det utgörs av börskursen multiplicerat med antalet 

aktier i företaget i fråga. Börskursen anger en akties marknadspris vid en specifik tidpunkt. 

Börskursen fastställs främst genom utbud och efterfrågan på ifrågavarande aktie. Efterfrågan 

på aktien bestäms av potentiella köpare. Utbudet å sin sida fastställs av bland annat hur de 

nuvarande aktieägarna, i jämförelse till andra investeringsalternativ, bedömer 

framtidsutsikterna.   Enligt Flodhammar är denna bedömning är individuell och präglas av 

stor subjektivitet. Emellertid behöver detta inte innebära att säljarens eller köparens 

bedömning är nyckfull eller ologisk. Faktorer som kan ha stor inverkan på säljares och 

köpares värdering av ifrågavarande aktie är exempelvis; skattekonsekvenser, likviditet, 

förväntad kursutveckling, alternativa investeringsmöjligheter eller förväntningar beträffande 

utdelningar. Det ska inte uteslutas att såväl information som avsaknad av sådan kan ha en 

inverkan på börskursen.64 

 

3.3 Avslutande kommentarer  
	

Fastställandet av värderingsmetod har under åren till stor del lämnats till praxis och doktrin att 

bestämma. I detta avsnitt har det redogjorts för vilka metoder avsaknaden av lagregler givit 

upphov till, vilka vi önskar att läsaren tar med sig för en förståelse av den 

värderingsproblematik som präglar tvångsinlösensförfarandet. 

  

																																																													
63 Flodhammar, Företagsvärdering vid tvångsinlösen, s.100. 
64 Flodhammar, Företagsvärdering vid tvångsinlösen, s. 120 ff.	
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4 Bakgrund för lösenbeloppets 
bestämmande  
4.1 Inledande kommentarer 
  
Eftersom ett genomgående praktiskt problem vid tvångsinlösen har varit val av 

värderingsmetod och värderingstidpunkt behandlas och exemplifieras i följande kapitel denna 

problematik. Exemplifieringarna består i att de prejudikat som varit vägledande gällande 

särregelns tillämplighet vid tvångsinlösen, under tiden för 1944 och 1975 års ABL, redogörs 

för.   

 

4.2 Värderingsreglerna enligt 1944 års ABL  
 

Första gången regler om tvångsinlösen av minoritetsaktier infördes var genom lagen 

(1944:705) om aktiebolag. Ett syfte med införandet av bestämmelser om tvångsinlösen av 

minoritetsaktier i 174 § 2 mom. i 1944 års ABL var att förenkla en eventuell fusionsprocess.65 

Lagberedningens tanke med regeln om tvångsinlösen var också att reducera minoritetens 

möjlighet att kräva oskäligt högt pris för sina aktier, samt att begränsa majoritetsägarnas 

möjlighet att utnyttja sin starka ställning för att forcera minoritetsägarna att överlåta sina 

aktier till underpris.66 I och med att regeln om tvångsinlösen infördes, infördes även en regel 

om lösenprisets bestämmande där detta skulle motsvara ”aktiens verkliga värde”, beskrivet i 

223 § 1 mom. 2 st. 1944 års ABL. Förarbetena till 1944 års ABL ger dock inga anvisningar på 

hur detta värde skulle förstås.67 Regeln utgör ursprunget till den vi idag kallar huvudregeln 

och återfinns i 22 kap. 2 § 2 st. 2005 års ABL. 

 
	

	

	

																																																													
65 SOU 1941:9 s. 610 f. 
66 Ibid. s. 112. 
67 SOU 1941:9 s. 692, jfr Flodhammar, Företagsförvärv vid tvångsinlösen, s. 26.	
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4.3 Tillämpning av värderingsreglerna i 1944 års ABL   
	

I NJA 1957 s. 1 (Gimo) prövade Högsta domstolen för första gången sedan införandet av 

reglerna om tvångsinlösen av minoritetsaktier, hur lösenbeloppet skulle bestämmas. Fallet 

gällde moderbolaget Korsnäs AB:s och deras inlösen av aktierna i dotterbolaget Gimo AB. 

Omständigheterna i fallet var bland andra att Gimo AB inte bedrev någon verksamhet och 

dess tillgångar utgjordes till största del av skogsfastigheter som ansågs vara relativt lätta att 

avyttra. Moderbolaget Korsnäs AB arrenderade samtliga av Gimos fastigheter, dock inte till 

marknadsmässiga villkor utan till ett belopp som medförde att Gimo erhöll täckning för sina 

skuldräntor och skatter. Gimo AB:s aktiekapital var fördelat på 200 000 preferensaktier och 

20 000 stamaktier varav Korsnäs AB ägde samtliga preferensaktier och 19 755 stamaktier. 

Korsnäs AB begärde således tvångsinlösen av resterande 245 stamaktier. Stamaktierna hade 

inte gett någon utdelning på 30 år och minoritetsaktieägarna kunde därför inte förvänta sig 

någon utdelning inom överskådlig tid. Högsta domstolen framhöll i och med dessa 

omständigheter att värderingen av stamaktierna skulle göras utan att tillmäta deras egenskap 

av minoritetsaktier någon som helst betydelse.68 Om lösenbeloppet skulle bestämmas med 

utgångspunkt i den förväntade avkastningen skulle detta nämligen medföra att aktierna var att 

se som värdelösa och någon ersättning skulle ej utgå. Givet dessa omständigheter måste 

aktierna värderas med tillämpning av det matematiska värdets princip nämligen 

”realvärdesalternativet”. Högsta domstolen fastställde följaktligen lösenbeloppet med hjälp av 

teoretisk företagsvärderingsmetod.69 Det blev således företaget och inte aktien som utgjorde 

det primära värderingsobjektet när lösenbeloppet skulle fastställas. Omständigheterna i Gimo-

fallet var emellertid, enligt Danielsson, särpräglade och fallet var så pass svårtolkat att 

värderingsmetoden missuppfattades av såväl skiljenämnder som doktrin. Fallets 

prejudicerande verkan har därmed varit ifrågasatt.70 

 

																																																													
68 NJA 1957 s. 1, på s. 32, principen upprepades i prop. 1975:103, s. 533. 
69 NJA 1957 s. 1, på s. 30, jfr Danielsson, Karl-Erik, ‘Vad är det för särskilt med särregeln?’ i Aktie, aktiebolag, 
aktiemarknad: en vänbok till Johan Munck, Lundius, Marianne, Boman, Ragnar & Skog, Rolf (red.), 95–112, 
Corporate Governance Forum, Stockholm, 2013 s. 98. 
70 Danielsson, ‘Vad är det för särskilt med särregeln?’, i Aktie, aktiebolag, aktiemarknad: en vänbok till Johan 
Munck, s. 98 jfr Sjöberg, Gustaf, Tvångsinlösen, s. 369. 
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4.4 Värderingsreglerna enligt 1975 års ABL 

   
I utredningen till 1975 års ABL framhåller Aktiebolagsutredningen att bestämmelsen som 

stadgade att lösenbeloppet vid tvångsinlösen skulle motsvara aktiernas verkliga värde, så som 

formuleringen löd i 1944 års ABL, skulle upphöra.71 Bestämmelsen ansågs intetsägande och 

gav ingen ledning gällande lösenbeloppets bestämmande, varpå den utelämnades i förslaget 

till ny aktiebolagslag.72 Det blev således upp till rättspraxis och doktrin att fastställa 

grunderna för lösenbeloppets bestämmande.73  

 

I 1975 års ABL infördes däremot en regel för bestämmande av lösenbeloppet som blev 

tillämplig i de fall moderbolag på grund av ett allmänt riktat erbjudande förvärvat mer än 

hälften av aktierna i ett dotterbolag, det vill säga särregeln. 1975 års ABL innehöll därmed 

endast en specifik värderingsregel för lösenbeloppets bestämmande, eftersom bestämmandet 

av aktiens “verkliga värde”, det vill säga huvudregeln, lämnats till praxis och doktrin.74 Vi har 

valt att behandla särregelns introduktion i svensk rätt och dess bakgrund under avsnitt 5.2.2 i 

anslutning till redogörelsen för dess förändrade lydelse i 2005 års ABL.   

 

Då huvudregeln gällande värderingens utgångspunkt i aktiens verkliga värde togs bort ur 

lagtext, uppstod osäkerhet rörande vad som gällde när särregeln inte var tillämplig. 

Osäkerheten gav upphov till en rad varierande påståenden rörande vad som skulle utgöra det 

primära värderingsobjektet.75 Flodhammar var av den uppfattning att lösenbeloppet skulle 

bestämmas utifrån aktiens andel i företagsvärdet då särregeln inte ansågs kunna tillämpas 

analogt.76 Han utförde en undersökning där han kartlade skiljedomspraxis mellan åren 1948-

1976 och har konkluderat att en allmänt rådande uppfattning bland skiljemännen var att 

lösenbelopp skulle bygga på företagets värde, vilket anses vara det högsta av avkastnings- och 

likvidationsvärdet.77 Diskussionen gällande lämpliga värderingsmetoder fortsatte efter Gimo-

fallet men det var först i samband med NJA 1996 s. 293 (Balken II) som HD gjorde nya 

																																																													
71 SOU 1971:15 s.161. 
72 SOU 1971:15 s. 100, jfr Flodhammar, Företagsvärdering vid tvångsinlösen, s. 28. 
73 SOU 1971:15 s. 369, jfr Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 357.	
74 Prop. 1975:103 s. 533. 
75 Flodhammar, Företagsvärdering vid tvångsinlösen, s. 182 och s. 191 f., jfr Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 358. 
76 SOU 1997:22 s. 279, jfr Danielsson, ‘Vad är det för särskilt med särregeln?’, i Aktie, aktiebolag, 
aktiemarknad: en vänbok till Johan Munck, 2013, s. 102. 
77 SOU 1997:22 s. 279, jfr Flodhammar, Företagsvärdering vid tvångsinlösen, s. 202. 
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uttalanden i värderingsfrågan. HD fastslog i målet att det var målbolagets aktier och inte 

målbolaget som var det primära värderingsobjektet när särregeln ej var tillämplig.78 

 

4.5 Tillämpning av värderingsreglerna i 1975 års ABL  
	

I Balken II skulle aktierna i Balken AB bli inlösta av majoritetsägaren Nordiska Holding AB. 

Oenighet rådde parterna emellan huruvida lösenbeloppet skulle grundas på det verkliga 

värdet, då inbegripande börskursen, eller om företaget skulle utgöra det primära 

värderingsobjektet, varpå företagsvärdet efter en värdering skulle fördelas på aktierna. 

Majoritetsägaren förespråkade börskursen medan minoritetsägarna ansåg att 

substansvärdemetoden var att tillgå. Högsta domstolen fastslog att det var aktien som skulle 

utgöra det primära värderingsobjektet och att det således var aktiens marknadsvärde d.v.s. 

börskursen som ska ersättas vid tvångsinlösen. Fastställandet av börsvärdet som 

värderingsgrund var dock inte invändningsfritt, utan i den remiss som skickades ut i samband 

med Aktiebolagskommitténs betänkande anfördes invändningar från bland annat 

Aktiespararna och Svenska Revisorssamfundet (SRS) som påpekade att en värdering enligt 

börskursen kan medföra ett gynnande av majoriteten på minoritetens bekostnad.79 

Utgångsläget för ersättningen ska vara att minoritetsägaren ska försättas i samma ekonomiska 

läge som om tvångsinlösen inte hade ägt rum och ersättningen ska i största möjliga mån 

motsvara den ersättning aktieägarna skulle fått vid en frivillig avyttring. Det gjordes således 

en liknelse med expropriationsförfarande, se avsnitt 2.5 ovan, med hänseende till att den 

exproprierade ska försättas i samma ekonomiska läge efter som innan 

expropriationsförfarandet.80 Högsta domstolen anförde vidare att enbart det faktum att det 

existerar ett högre substansvärde i företaget än aktiernas marknadsvärde medför inte att 

marknadsvärdet inte ska utgöra grunden för vederlagets bestämmande. Det högre 

substansvärdet, ansåg domstolen, kan enbart komma minoritetsägare till del vid en likvidation 

av bolaget. Ett aktieinnehav är därmed för en minoritetsägare enbart en finansiell tillgång.81 

Högsta domstolens slutsats i Balken II skiljer sig därmed från slutsatsen i Gimofallet. Som 

																																																													
78 NJA 1996 s. 293 på s. 301.	
79 Lagrådsremiss ny aktiebolagslag, Stockholm den 6 maj 2004 s. 436, jfr Sandberg, Catarina, ‘Regeringens 
förslag till ny aktiebolagslag - särskilt om minoritetsskyddet’ i JT 2004/2005 häfte 2, s. 293.   
80 NJA 1996 s. 293, på s. 299. 
81 NJA 1996 s. 293 på s. 299, jfr Danielsson, ‘Vad är det för särskilt med särregeln?’ I Aktie, aktiebolag, 
aktiemarknad: en vänbok till Johan Munck, s. 104, jfr Victorin, Anders, ‘Värdet av minoritetsaktier vid 
tvångsinlösen - Värdering och värderingar’ i Festskrift till Jan Ramberg, Ramberg, Jan & Bernitz, Ulf (red.), 1. 
uppl., Juristförl., Stockholm, 1996, s. 503 f. 
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stöd för att frångå domslutet Gimo-fallet anförde HD i Balken II att lagstiftaren i och med den 

s.k. särregelns införande i 1975 års ABL inte tagit avstånd från marknadsvärdet som 

värderingsmetod vid värdering av aktier. Istället hävdade HD att det inte sällan borde finnas 

skäl till en analog tillämpning av särregeln. Domstolen menade dessutom att speciella 

omständigheter förelåg i Gimo-fallet, till skillnad från Balken II, och att dessa var 

anledningen till varför substansvärdemetoden tillämpades. Avslutningsvis vidrörde domstolen 

det tidigare uttalandet i Gimo-fallet, beträffande att värderingen av lösenbeloppet ska ske utan 

hänsyn till aktiernas egenskap av minoritetsaktier, inte betyder att man i samband med en 

värdering inte kan ha aktiernas marknadsvärde som utgångspunkt.82 

 

4.6 Värderingstidpunkt enligt 1944 och 1975 års ABL  
	

I 223 § 2 mom. 4 st. 3 p. 1944 års ABL upptogs aldrig någon bestämd regel beträffande 

värderingstidpunkten, och inte heller i förarbetena framgick någon tidpunkt för värdering.83 

Rodhe framhöll i sin artikel från 1973 att de alternativa tidpunkter för värdering var bland 

andra den tidpunkt då begäran om inlösen framställdes eller den tidpunkt då det i processen 

blir ostridigt eller avgjort att rätten till inlösen föreligger.84 Flodhammar ansåg i sin artikel 

från 1971 att värderingstidpunkten skulle hänföras till den tidpunkt då äganderätten till 

aktierna övergick från minoritetsägare till moderbolaget.85 Denna uppfattning hade stöd då det 

framgick av lagtext att moderbolaget blev ägare till aktierna då nedsättning gjorts.86 Denna 

nedsättning kunde dock tidigast göras en månad efter det lösenbeloppet fastställts vid 

skiljenämnd eller domstol och var lagakraftvunnen, vilket i sin tur innebar att värderingsdagen 

skulle bli tidigast en månad efter den lagakraftvunna domen.87   

 

I 14 kap. 31 § 1975 års ABL saknas tillika en bestämd regel för värderingstidpunkt i lagtext, 

men det gavs en anvisning i propositionen till 1975 års ABL, att den principiellt riktigaste 

värderingstidpunkten är då moderbolaget begär tvistens prövning av skiljemän.88 Även denna 

tidpunkt fick också stöd i doktrin av Flodhammar,  som menade att det skulle vara mest riktigt 

																																																													
82 NJA 1996 s. 293 på s. 301.	
83 Kungl. Maj:ts prop. nr 5 1944 s. 107. 
84 Rodhe, Tvångsinlösen av minoritetsaktier. Förbättringar möjliga, s. 534. 
85 Flodhammar, Tvångsinlösen av aktier, i SvJT 1971 s. 111. 
86 Se 1944 års ABL 223 § 2 mom. 4 st. 3 p. 
87 1944 års ABL 223 § 2 mom. 4 st. 3 p. 
88 Prop. 1975:103 s. 533 f., jfr SOU 1971:15 s. 369. 
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att tidpunkten infaller vid begäran av tvångsinlösen.89 Det faktum att Flodhammar i doktrin 

framhävde två olika ståndpunkter gällande lämplig värderingstidpunkt får anses visa på hur 

stor problematiken faktiskt var. Han framhöll att en värdering vid äganderättsövergången i 

princip är omöjlig då ett värde vid den tidpunkten inte går att fastställa. Denna uppfattning var 

dock inte fri från kritik, utan det framfördes av Hjerner att om någon principiell utgångspunkt 

bör tagas, så ska den vara vid äganderättens övergång.90   

 

Diskussionen om värderingstidpunkten gav upphov till förslaget i propositionen till 1975 års 

ABL, att fastställa värderingstidpunkten till den dagen då moderbolaget begär tvistens 

prövning av skiljemän. Den tidpunkt som föreslogs i propositionen kunde dock komma att 

ändras i de fall särskilda omständigheter framkom i efterhand. Dessa omständigheter kunde 

till exempel vara att det visade sig att det fanns övervärden i målbolaget som inte beaktats vid 

värderingen. Dessa övervärden kan ses som en faktor som inverkat på aktiens värde och som 

ska tas i beaktande vid en senare tidpunkt, när värdet har upptäckts.91   

 

4.7 Avslutande kommentarer  
	

För de fall att tvångsinlösen förelåg skulle aktiens verkliga värde utgöra värderingsmetod 

enligt 1944 års ABL. Tidpunkten för värderingen fanns inte lagstadgad i 1944 års ABL och 

det var således upp till praxis att besluta om detta. Det enda prejudikat som finns att tillgå för 

tiden mellan 1944 och 1975 års ABL är Gimo-målet, mot vilket kritik har riktats rörande dess 

prejudikatvärde, på grund av fallets särpräglade karaktär. Efter introduceringen av 1975 års 

ABL så hängde fortfarande värderingstidpunkten något i luften, eftersom den enda tidpunkt 

som varit uppe för diskussion var den som torde vara riktigast. Det lämnades också obestämt 

om värderingsmetod i de fall då värderingen inte föregåtts av ett offentligt erbjudande och den 

nu introducerade särregeln kunde tillämpas. I Balken II konstaterades vilket som skulle utgöra 

det primära värderingsobjektet vid ett inlösenförfarande, aktien eller företaget, och det 

avgjordes att aktien skulle ligga till grund för lösenbeloppets bestämmande. 

  

																																																													
89 Flodhammar, Företagsvärdering vid tvångsinlösen, s. 38, jfr. Flodhammar, Gunnar, Tvångsinlösen av aktier, i 
SvJT 1971 s. 112. 
90 Hjerner, Lars, ‘Tvångsinlösen av aktier i dotterbolag’, i Festskrift till Lars Welamson, Höglund, Olle & 
Welamson, Lars (red.), Norstedt, Stockholm, 1988, s. 285.	
91 Prop. 1975:103 s. 534, jfr SOU 1971:15 s. 369. 
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5 Bestämmande av lösenbeloppet  
5.1 Inledande kommentarer  
	

Införandet av den så kallade huvudregeln är ingen nyhet i 2005 års ABL, utan är som ovan 

visats återinförd från 1944 års ABL. I 1944 års ABL angav huvudregeln att värdering av 

aktierna skulle ske till “verkligt värde”, någonting som definierades i det så kallade 

Gimofallet, se ovan i avsnitt 4.3. Därefter, när 1975 års ABL infördes, så menade man i 

förarbetena att värderingsmetoden inte längre behövde kodifierats i ABL, utan att det var upp 

till rättspraxis och doktrin att bestämma hur värdering skulle gå till.92 Detta kom återigen att 

ändras i och med 2005 års ABL då huvudregeln återtogs för att tydliggöra vilken 

värderingsmetod som skulle användas vid tvångsinlösen av minoritetsaktier, i de fall särregeln 

inte är tillämplig.93  

 

Ett av uppsatsens syften är att belysa den förändring som särregeln genomgått. Detta kommer 

till största del att lyftas fram finnas i detta kapitel, som redogör för hur regeln tillkommit och 

hur regeln har förändrats. 

 

5.2 Värderingsreglerna enligt 2005 års ABL  
	

I förarbetena för utformningen av nya ABL söktes att fastställa en tydlig värderingsmetod. I 

propositionen till nya ABL framgår att avsaknaden av tydlig vägledning i lagtext ska 

åtgärdas.94 Då Aktiebolagskommittén fram till förändringen av 2005 års ABL fortfarande 

använde sig av den praxis som växt fram genom Balken II ansåg också regeringen att denna 

rättspraxis skulle kodifieras.95 I Balken II kom HD fram till att det var aktiens verkliga värde, 

d.v.s. marknadspriset om aktien handlas på en noterad marknad, som skulle bestämma 

värderingsmetoden. I 2005 års ABL anges att marknadspriset ska utgöra den primära 

utgångspunkten vid tvångsinlösen av aktier, såtillvida parterna inte kan enas om ett belopp 

sinsemellan. Utgångspunkten vid värderingen är att den endast ska ge vägledning då frågan 

																																																													
92 Prop. 1975:103 s. 533. 
93 Prop. 2004/05:85 s. 446. 
94 Prop. 2004/05:85 s. 1422.   
95 SOU 1997:22 s. 404.	
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om värdet är tvistigt, 22 kap. 2 § 1 st. ABL. De värderingsregler som numer finns att tillgå är 

huvudregeln och särregeln, för vilka redogörs nedan. 

5.2.1 Huvudregeln  
	

“Lösenbeloppet för en aktie skall bestämmas så att det motsvarar det pris för aktien som kan 

påräknas vid en försäljning under normala förhållanden. För en aktie som är föremål för 

handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet skall lösenbeloppet motsvara det noterade värdet, om inte 

särskilda skäl motiverar något annat.”96  

 

Utgångspunkten för vilken värderingsmetod som ska gälla återfinns i 22 kap. 2 § ABL, där 

det föreskrivs att värdet ska kommas överens om mellan parterna. Om så inte är fallet så 

bestäms lösenbeloppet enligt den så kallade huvudregeln, 22 kap. 2 § 2 st. ABL. Vid ett 

sådant förfarande ska beloppet bestämmas så att det motsvarar det belopp som en försäljning 

av aktien under normala förhållanden skulle medföra. Huvudregeln föreskriver således att 

lösenbeloppet ska motsvara börsvärdet.97 Trots att lagstiftaren i propositionen till 2005 års 

ABL stödjer en värdering enligt marknadsvärdet, uttalas det dock att sambandet till 

marknadsvärdet inte får bli för kategoriskt.98 I Balken II uttalade Högsta domstolen att 

börsvärdets betydelse som bedömningsgrund måste bedömas från fall till fall.99  

 

Huvudregeln är i sin tur uppdelad i en grundregel och en hjälpregel. Grundregeln äger alltid 

tillämpning när huvudregeln är aktuell, medan hjälpregeln normalt tillämpas när aktien som 

ska värderas är föremål för handel på börs eller dylikt. I de fall hjälpregeln av någon 

anledning inte är tillämplig, trots att aktien är marknadsnoterad, ska värderingen ske i enlighet 

med grundregeln.100 Har köpet däremot föregåtts av ett offentligt erbjudande som erhållit hög 

acceptans, det vill säga mer än nio tiondelar av de erbjudna aktieägarna har godtagit detta 

belopp, så ska lösenbeloppet istället bestämmas efter det offentligt erbjudna vederlaget, vilket 

ger uttryck för den så kallade särregeln i 22 kap. 2 §  4 st. ABL. Går det inte att bestämma 

enligt särregeln eller enligt huvudregeln så ska beloppet istället bestämmas till ett mer 

																																																													
96 22 kap. 2 § 2 st. 2005 års ABL. 
97 SOU 1997 s. 447. 
98 Prop. 2004/05:85 s. 450. 
99 NJA 1996 s. 293 på s. 303. 
100 Prop. 2004/05:85, s. 812 jfr. Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 378 ff. 
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rättvisande riktpris.101 Detta mer rättvisande riktpris återfinns bland annat i Balken II där det 

under särskilda omständigheter framkommit att ett mer rättvist pris skulle kunna vara att 

använda sig av en matematisk metod eller en förräntningsmetod.102 Det som skulle kunna 

utgöra särskilda skäl kan vara att; aktien har varit föremål för avslut så pass sällan att 

börskursen rimligen inte utgör ett rättmätigt värde på aktien, eller då börskursen har 

manipulerats eller på annat sätt påverkats av vilseledande eller otillräcklig information.103 För 

att inte göra för stora avsteg från huvudregeln så ges det i propositionen direktiv om att dessa 

avsteg ska tillämpas restriktivt och det framhålls att:   

 

“För att inte huvudregeln helt skall förlora sin innebörd bör börskursen emellertid inte kunna 

frångås utan vidare. Det bör krävas att det är en fråga om en situation som skiljer sig från 

normalfallet.”104  

 

Vilka situationer det skulle kunna röra sig om har överlämnats till rättstillämpningen att 

avgöra.105 

 

5.2.2 Bakgrund till särregeln  
	

Särregeln introducerades i svensk aktiebolagsrätt i och med 14 kap. 31 § 1975 års ABL. Bara 

några år dessförinnan hade Näringslivets Börskommitté (NBK) givit ut rekommendationer 

rörande offentliga uppköpserbjudanden om aktieförvärv i och för samgående mellan bolag.106 

Rekommendationerna uppställde krav på att en budgivare skulle behandla samtliga aktieägare 

i ett företag som var föremål för uppköp lika under den tid erbjudandet bestod, samt tiden 

därefter.107 Enligt Rodhe stämde inte NBK:s krav på likabehandling under och efter 

uppköpserbjudandet överens med de principer som då gällde angående tidpunkt och metod för 

värderingen som var tillämpliga vid fastställandet av lösenbeloppet i en inlösentvist. Priset för 

det offentliga erbjudandet bestämdes av det köpande bolaget och hade sin utgångspunkt i 
																																																													
101 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 369.	
102 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 369., jfr NJA 1996 s. 293, på s. 300 f. 
103 Prop. 2004/04:85 s. 812. 
104 Prop. 2004/04:85 s. 451. 
105 Ibid. 
106 Rodhe, Knut, Tvångsinlösen av minoritetsaktier Förbättringar möjliga, Ekonomisk Revy, 10/1973 s. 535. 
107 Skog, Rolf, ’Aktiebolagskommitténs förslag i ett historiskt och internationellt perspektiv’ i Tvångsinlösen av 
minoritetsaktier: kommer den nya aktiebolagslagen att lösa problemen?, Skog, Rolf (red.), Stockholm Centre for 
Commercial Law, Stockholm, 2003, s.14., jfr Rodhe, Tvångsinlösen av minoritetsaktier Förbättringar möjliga, s. 
535. 
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bolagets ekonomiska situation. Lösenbeloppet däremot fastställdes långt senare och om 

aktiernas värde hade ökat p.g.a. synergieffekter som förvärvet hade lett till skulle även 

löseskillingen påverkas i motsvarande mån. Detta medförde att moderbolagets handlingar 

inverkade på lösenbeloppet fram tills värderingstidpunkten för aktierna.108 Den diskrepans 

mellan NBK:s krav på likabehandling och de principer som skulle tillämpas vid fastställande 

av löseskillingens belopp, som gällde tiden mellan 1944 till 1975, har sin grund i att såväl 

lagtext som förarbeten var tysta om vilken tidpunkt som värderingen av minoritetsaktierna 

skulle hänföras till.109 De olika alternativ som stod till buds, vilka Rodhe framhöll i sin artikel, 

var bland andra: den tidpunkt då begäran om inlösen framställdes, då beslut som vann laga 

kraft meddelades, den tidpunkt då det i processen blev ostridigt eller avgjort om huruvida rätt 

till tvångsinlösen förelåg, m.fl. Det mest väsentliga problemet med dessa 

värderingstidpunkter, i relation till kravet på likabehandling, var huruvida 

minoritetsaktieägarna skulle ha rätt till en eventuell värdestegring i bolaget eller ej. Detta 

problem blev ytterligare mer komplext om inlösningsförfarandet hade föregåtts av ett 

offentligt erbjudande.110 Rodhe ansåg att en otillbörlig möjlighet att spekulera i en 

värdeökning på aktierna efter det offentliga budets genomförande gavs aktieägarna i 

målbolaget. Ett förslag på lösning till detta problem var en särskild värderingsregel med sin 

förebild i engelsk rätt, vilken skulle tillämpas i de situationer då påkallandet av tvångsinlösen 

föregåtts av ett offentligt uppköpserbjudande som i sin tur accepterats av en större andel av de 

aktieägare som omfattades av budet. Det skulle inte föreligga någon skillnad mellan det 

vederlag som erbjudits vid uppköpserbjudandet och det lösenbelopp som 

minoritetsaktieägarna skulle erhålla vid eventuellt tvångsinlösen.111 

 

I propositionen till 1975 års ABL återfanns Rodhes förslag och särregeln infördes.112 

Särregeln grundar sig bland annat på tanken om likabehandling.113 Har det erbjudna 

vederlaget accepterats av majoriteten aktieägare i målbolaget, bör det även accepteras av 

resterande aktieägare. Beloppet borde under normala förutsättningar kunna ses som 

																																																													
108 Rodhe, Tvångsinlösen av minoritetsaktier Förbättringar möjliga, s. 535 ff.	
109 Rodhe, Tvångsinlösen av minoritetsaktier Förbättringar möjliga, s. 535 ff. 
110 Ibid. 
111 Rodhe, Tvångsinlösen av minoritetsaktier Förbättringar möjliga, s. 535 ff. 
112 Prop. 1975:103 s. 133, jfr Danielsson, ‘Vad är särskilt med särregeln?’ i Aktie, aktiebolag, aktiemarknad: en 
vänbok till Johan Munck, s. 101, jfr Hjerner, Lars ‘Tvångsinlösen av aktier i dotterbolag’, i Festskrift till Lars 
Welamson, Höglund, Olle & Welamson, Lars (red.), Norstedt, Stockholm, 1988 s.283. 
113 Ramberg, Några kommentarer till frågan om tillämpning av det s.k. särregeln vid tvångsinlösen av aktier, i 
JT 2002/2003 häfte 4, s. 932. 
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representativt för aktiens verkliga värde.114 Likabehandling kommer till uttryck i regeln 

genom att man önskar slippa de opassande följder som kan uppkomma i de fall aktieägare, 

som inte accepterat budet, i ett inlösenförfarande får möjlighet att uppbära en högre ersättning 

för sina aktier än det belopp som resterande aktieägare har godtagit. Ett sådant läge skulle 

kunna utgöra en utpressningsmetod mot moderbolaget.115 Utöver att minoritetsägarna inte får 

möjlighet till att erhålla ett högre lösenbelopp om de avslår det offentliga erbjudandet, innebär 

särregeln även åt andra hållet en säkerhet för att minoritetsägarna inte kan uppbära ett lägre 

vederlag.116 I doktrin har detta skäl fått benämningen “effektivitetsskälet”,117 eftersom 

särregeln anses ge upphov till förutsebarhet vid värdebestämning och bidrar till att aktieägare 

i större omfattning accepterar offentliga erbjudanden.118 Särregeln anses också i realiteten 

utgöra en presumtionsregel, vilket innebär att om ett offentligt bud accepteras i så stor 

omfattning som rekvisiten erfordrar, det vill säga nio tiondelar, så utgör detta en stark 

presumtion att det erbjudande som getts speglar aktiens rätta värde.119 Ramberg menar att det 

förefaller skäligt att även den eller de som inte godtagit erbjudandet skulle erhålla samma 

lösenbelopp. I doktrin kallas detta skäl för “värderingspresumtion”120 och denna presumtion 

kommer till uttryck i Aktiebolagskommittén förslag till nya lagbestämmelser rörande 

tvångsinlösen.121 

 

5.2.3 Förändringen av särregeln i ABL 2005  
	

“Har ett yrkande om inlösen av aktie enligt detta kapitel föregåtts av ett offentligt erbjudande 

att förvärva samtliga aktier som budgivaren inte redan innehar och har detta erbjudande 

antagits av ägare till mer än nio tiondelar av de aktier som erbjudandet avser, skall 

lösenbeloppet motsvara det erbjudna vederlaget, om inte särskilda skäl motiverar något 

annat.”  

 

																																																													
114 Ramberg, Några kommentarer till frågan om tillämpning av det s.k. särregeln vid tvångsinlösen av aktier, i 
JT 2002/2003 häfte 4 s. 932, jfr Rodhe, Tvångsinlösen av minoritetsaktier Förbättringar möjliga, s.537.	
115 Prop. 1975:103 s. 533. 
116 Kadelburger, John, Mellqvist, Ulf, Fråga om särregelns tillämpning i tvångsinlösenförfaranden vid 
förekomsten av omvärldsfaktorer, i JT 2002/2003 häfte 2, s. 440. 
117 Ramberg, Magnus, Några kommentarer till frågan om tillämpning av den s.k. Särregeln vid tvångsinlösen av 
aktier, i JT 2002/03 s. 932. 
118 Ibid. s. 931. 
119 Prop. 2004/05:85 s. 452, jfr Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 382. 
120 Ramberg, M, Några kommentarer till frågan om…, i JT 2002/03 s. 932. 
121 SOU 1997:22 s. 283 f. jfr Ramberg, M, Några kommentarer till frågan om…, i JT 2002/03 s. 932. 
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Särregeln återkommer i 22 kap. 2 § 4 st. i 2005 års ABL och har i viss mån ändrad lydelse. I 

2005 års ABL har lagstiftaren velat göra den kompatibel med implementeringen med EU-

rätten.122 Det direktiv som ligger till grund för utformningen av nya särregeln är 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om 

uppköpserbjudanden. Särregelns värderingsstyrande funktion, det vill säga; efter ett offentligt 

erbjudande ska lösenbeloppet motsvara det erbjudna vederlaget, var inte föremål för 

förändring i 2005 års ABL. Emellertid ändrades premisserna för dess tillämplighet.123 

Skillnader som går att se, särskilt gällande förändringen av särregelns ordalydelse, i 

jämförelse med 1975 års ABL är att det nu krävs att “samtliga aktier” ska nås av det offentliga 

uppköpserbjudandet, någonting som i 1975 års ABL endast krävde att det omfattade “en 

vidare krets”.124 Detta kan benämnas som att omfattningskravet har förändrats. Ytterligare en 

skillnad gäller det innehav som det uppköpande bolaget medges inneha före det offentliga 

uppköpserbjudandet. I 1975 års ABL gällde att om budgivaren, före det offentliga 

erbjudandet, ägde hälften eller mer än hälften av aktierna i målbolaget så var särregeln inte 

tillämplig. Förändringen genom 2005 års ABL består i att kravet på att budgivaren i samband 

med budet skulle förvärva hälften eller mer än hälften av aktierna i målbolaget togs bort. 

Därmed vidgades särregelns tillämpningsområde och budgivarens tidigare innehav kom att 

sakna betydelse. Det väsentliga var att budet skulle accepteras av en tillräckligt stor andel, 

närmare bestämt nio tiondelar av ägarna till de resterande aktierna, och att detta bud skulle 

omfatta samtliga återstående aktier.125 I propositionen till den nya ABL framkommer det att 

en reglering av det uppköpande bolagets innehav inte är motiverad, och därför bör särregeln 

utformas så att den är tillämplig också i de fallen.126 

 

5.3 Särskilda skäl att avvika från särregeln  
	

I lagtexten ges ingen förklaring beträffande lagregelns tillämplighet d.v.s. vilka särskilda skäl 

som motiverar en avvikelse från särregeln. Förarbetena till lagen är också väldigt 

knapphändiga.127 Uttrycket särskilda skäl användes i förarbetena i samband med särregelns 

introduktion i 1975 års ABL. Av propositionen till 1975 års ABL går att utläsa att förbehållet 
																																																													
122 SOU 1992:83 s. 11.	
123 Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 382. 
124 Prop. 2004/05:85 s. 452 f. 
125 Danielsson, ‘Vad är särskilt med särregeln?’ i Aktie, aktiebolag, aktiemarknad: en vänbok till Johan Munck, 
s. 106 f. 
126 Prop. 2004/05:85 s. 453. 
127 Prop. 2004/ 05:85 s. 452 ff.   
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“särskilda skäl” främst var att se som en säkerhetsventil för att förhindra och ge skydd mot 

otillfredsställande resultat vid tillämpning av särregeln, vilket också styrks i doktrin av 

Ramberg.128 Som exempel på särskilda skäl anges i propositionen till 1975 års ABL, att det 

förflutit för lång tid mellan moderbolagets förvärv av aktierna på grund av erbjudandet och 

inlösenförfarandet att en rättvis värdering av aktierna inte kan göras med hjälp av särregeln. 

Ett annat skäl var att informationsunderlaget varit bristfälligt alternativt att nya 

omständigheter uppdagats.129 Ramberg anser att uttrycket “särskilda skäl” ska tillämpas 

restriktivt för att undvika den egendomlighet som vederbörande hävdar att lagstiftaren önskar 

undvika i och med formuleringen “särskilda skäl”.130 Uttrycket ”särskilda skäl” förekommer 

även i 2005 års ABL och innebörden är densamma.131 

 

5.4 Tillämpning av värderingsreglerna i 2005 års ABL  
	

I NJA 2011 s. 932 (Old Mutual) lämnade Old Mutual den 2 september 2005 ett offentligt 

erbjudande i ett prospekt till Skandia genom vilket aktieägarna i Skandia fick möjlighet att 

mot vederlag i form av kontanter och aktier, överlåta sina aktier till Old Mutual. Old Mutual 

hade vid tidpunkten för det offentliga erbjudandet inget aktieinnehav i Skandia, emellertid 

förvärvades ca en miljard aktier under erbjudandets anmälningstid fram till mars nästa år. Old 

Mutual uppnådde i och med erbjudandet en tillräckligt stor andel aktier för att ett 

tvångsinlösensförfarande skulle kunna påkallas, nämligen 98,25 %, något Old Mutual gjorde 

med stöd av 14 a kap. 1 § försäkringsrörelselagen (1982:713) (FRL). Lydelsen var densamma 

i FRL som i 22 kap. 2 § 4 st. ABL. 

 

I prospektet hade dock det offentliga erbjudandet begränsats på så sätt att det varken direkt 

eller indirekt lämnades till aktieägare i USA, Australien, Japan, Kanada eller i någon annan 

jurisdiktion där transaktionen, alternativt erbjudandet, skulle strida mot gällande rätt. 

Begränsningen av erbjudandet i prospektet medförde att aktieägare till 17,7 % av det totala 

antalet aktier i Skandia inte omfattades av erbjudandet. Frågan som då uppstod var huruvida 

särregeln överhuvudtaget var tillämplig för att fastställa lösenbeloppet. Detta spörsmål blev 

																																																													
128 Prop. 1975:103 s.533, jfr Ramberg, Magnus, Några kommentarer till frågan om..., i JT 2002/2003 häfte 4 s. 
933.	
129 Prop. 1975 s. 533. 
130 Ramberg, M, Några kommentarer till frågan om..., i JT 2002/2003 häfte 4 s. 933. 
131 Prop. 2004/05:85 s. 453, jfr prop. 1975 s. 533, jfr Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 382 ff.	
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föremål för särskild skiljedom varpå skiljenämnden fann att särregeln ej skulle vara tillämplig 

eftersom det matematiska rekvisitet ”samtliga aktieägare” ej var uppfyllt i och med den 

jurisdiktionella begränsningen. En begäran om överprövning av skiljedomen gjordes av Old 

Mutual där de vid Stockholms tingsrätt yrkade att särregeln skulle anses vara tillämplig. I 

enlighet med 56 kap. 13 § rättegångsbalken hänsköt tingsrätten målet vidare direkt till Högsta 

domstolen som i sin tur beviljade prövningstillstånd.  

 

Old Mutual anförde att skälet för erbjudandets jurisdiktionella begränsning var att undvika de 

problem som de undantagna jurisdiktionens värdepappersmarknadslagstiftning annars skulle 

givit upphov till.132 HD konstaterade genom att hänvisa till Aktiemarknadsnämndens 

uttalande 2006:22 att detta förfarande är mycket vanligt förekommande på aktiemarknaden. 

HD ansåg vidare att aktieägare trots jurisdiktionella begränsningar, indirekt, kunde låta sina 

aktier omfattas av erbjudandet, genom att exempelvis sälja vidare sina aktier till någon annan 

vars hemvist var i något av de länder som omfattades av erbjudandet och som sedermera 

kunde lösa in aktierna. Rekvisitet ”samtliga aktier” förutsatte enligt HD därmed inte att 

aktierna var tvungna att omfattas av erbjudandet direkt utan uppfylldes även i de fall aktierna 

omfattats av erbjudandet indirekt.133  

 

HD försökte finna stöd i förarbetena till såväl 2005 års ABL som till FRL gällande tolkningen 

av rekvisitet ”samtliga aktier” vid jurisdiktionella begränsningar, dock utan framgång. Den 

hänvisade istället till två uttalanden i doktrin som kortfattat vidrört frågan om särregelns 

tillämplighet vid jurisdiktionella begränsningar och kommit fram till dessa begränsningar inte 

utgör hinder för regelns tillämplighet.134 HD anförde vidare att stöd för jurisdiktionella 

begränsningar fanns emedan sådana begränsningar är vanligt förekommande på 

aktiemarknaden. Skulle särregeln aldrig bli tillämplig när uppköpserbjudanden förenades med 

jurisdiktionella begränsningar skulle dess tillämplighet bli avsevärt beskuren, någonting som 

enligt domstolen inte kunde ha varit lagstiftarens avsikt. Ändamålsskäl ansågs också tala för 

denna tolkning, dock framgår det inte av domen vilka ändamål som åsyftats. Högsta 

domstolen begränsade sig istället till att konstatera att några tyngre skäl mot en sådan 

ändamålstolkning inte kunde framhållas.135  

																																																													
132 NJA 2011 s 932, på s. 939. 
133 NJA 2011 s. 932, på s. 947 f. 
134 NJA 2011 s. 932, på s. 948. 
135 NJA 2011 s. 932, på s. 949. 



34	
	

 

Högsta domstolen gjorde slutligen en jämförelse med takeover-reglerna i Storbritannien där 

det införts bestämmelser som uttryckligen stadgar att liknande jurisdiktionella begränsningar 

inte utgör hinder för tillämpningen av de takeover-regler som förekommer där. Slutsatsen i 

domen var således att särregelns matematiska rekvisit, kravet på ”samtliga aktier”, ansågs 

vara uppfyllt vilket i sin tur medförde att det andra matematiska kravet rörande att 

erbjudandet antagits av ägare till mer än nio tiondelar, ansågs uppfyllt. Särregeln ansågs 

därmed tillämplig. Två av fem justitieråd var skiljaktiga i domen och liksom skiljenämnden 

ansåg de att särregeln inte skulle vara tillämplig.136 

 

5.5 Värderingstidpunkt 2005 års ABL  
	

Mellan åren 1975 och 2005 har det skett förändringar av värderingstidpunkten för 

lösenbeloppet. Mellan åren 1975 till 2005 lämnades värderingstidpunkten till praxis och 

doktrin då varken lagen eller förarbetena gav uttryck för när eller hur aktierna skulle värderas. 

I jämförelse med 1944 års ABL kunde det utläsas att inlösenbeloppet skulle bestämmas vid 

den tidpunkt som äganderätten till aktien övergått från målbolaget till det nya 

moderbolaget.137 Otydligheten i 1975 års ABL gav upphov till att värderingstidpunkten oftast, 

i skiljedomar, bestämdes till övergången av äganderätten av aktierna från målbolaget till 

moderbolaget.138 I och med Balken I (NJA 1992 s. 872) så ändrades dock rättspraxis och 

fastställde att den så kallade “påkallandedagen” skulle vara avgörande för 

värderingstidpunkten, så som diskuterades i propositionen till 1975 års ABL, det vill säga, 

den dag då moderbolaget begär att tvisten prövas av skiljemän.139 Balken I tillsammans med 

Balken II blev vägledande för värderingstidpunkten och gav upphov till den 

värderingstidpunkt som kodifierats i 2005 års ABL. I 22 kap. 2 § 3 st. ABL så anges att 

värderingstidpunkten ska vara vid påkallandet av skiljedom. Denna värderingstidpunkt 

diskuteras i propositionen till 2005 års ABL och det framförs att påkallandedagen är den dag 

som förefaller sig bäst lämpad som värderingstidpunkt. I propositionen lämnas också 

utrymme för de fall då påkallandedagen inte är den mest rättvisande dagen, och att domstolar 

i tvistemål ska kunna frångå den lagstadgade värderingstidpunkten under särskilda 

																																																													
136 NJA 2011 s. 932, på s. 949.	
137 1944 års ABL 223 § 2 mom. 4 st. 3 p. 
138 Flodhammar, Företagsvärdering vid tvångsinlösen, s 211 ff. 
139 Prop. 1975:103 s. 534. 
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omständigheter.140 För de fall då ett erbjudande har föregåtts av ett offentligt erbjudande om 

att förvärva samtliga aktier så gäller särregeln i 22 kap. 2 § 4 st. ABL. Enligt särregeln ska 

värderingen motsvara det erbjudna vederlaget, om inte särskilda skäl motiverar någonting 

annat. Det förekom inte någon anledning att lagfästa en precis tidpunkt för värdering gällande 

särregeln.141 

 

5.6 Avslutande kommentarer  
	

Det finns numer två regler gällande bestämmandet av lösenbeloppets storlek - huvudregeln 

och särregeln. Huvudregeln är tillämplig vid tvångsinlösen av både onoterade och noterade 

aktier och särregeln blir tillämplig enbart i det fall tvångsinlösensförfarandet föregåtts av ett 

offentligt erbjudande. Huvudregeln stadgar att lösenbeloppet ska bestämmas till aktiens 

marknadsmässiga värde. Förändringen av särregeln genom 2005 års ABL bestod i att 

omfattningskravet förändrades från en vidare krets till att omfatta samtliga aktier, samt att 

kravet på att det uppköpande bolaget inte fick äga mer än 50 % av målbolaget slopades. 

Särregelns tillämpning i praxis har tagits i uttryck i Old Mutual, där HD meddelade att 

särregeln var tillämplig även när samtliga aktier i viss mån endast omfattats indirekt av det 

offentliga erbjudandet. 

  

																																																													
140 Prop. 2004/05:85 s. 453 ff. 
141 SOU 1997:22 s. 286.	
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6 Likabehandling av aktieägare  
6.1 Inledande kommentarer  
	

Ett ändamål med särregeln som angetts sedan införandet i 1975 års ABL är vikten av att 

behandla aktieägare lika. Rodhe nämnde redan år 1973 att principen om likabehandling av 

alla aktieägare som innehar ett och samma slags aktier började tränga igenom för offentliga 

erbjudanden på aktiemarknaden.142 I propositionen till 1975 års ABL anger det föredragande 

statsrådet att om en så pass stor del aktieägare accepterat det erbjudna vederlaget så ter det sig 

märkligt att de som inte accepterat erbjudandet skulle kunna få ett högre pris för sina aktier 

och därmed skulle likabehandlingen frångås.143 I propositionen till 2005 års ABL har hänsyn 

tagits till takeover-direktivet och dess formulering om “samtliga aktier” togs in. Härav följer 

att samtliga aktieägare ska omfattas av samma vederlag för aktierna som blir inlösta eller 

frivilligt överlåts. 

 

6.2 Den associationsrättsliga likhetsprincipen  
	

En allmänt vedertagen associationsrättslig princip är den så kallade likhetsprincipen vilken 

innebär att samtliga aktier ska behandlas lika. Denna regel återfinns i 4 kap. 1 § ABL och ska 

läsas mot bakgrunden att det rör sig om ett kapitalbolag och inte om ett personbolag, varför 

just aktierna ska likställas.144 Likhetsprincipen gäller inom associationen och ger endast 

uttryck för hur aktierna ekonomisk eller förvaltningsmässigt förhåller sig gentemot varandra. 

Likhetsprincipen i associationsrättslig mening avser således aktieägares inbördes rättsliga 

ställning i associationen.145   

 

Generalklausulerna tillkom i 1944 års ABL som ett komplement till likhetsprincipen. 

Generalklausulerna återfinns i 7 kap. 47 § och 8 kap. 41 § 1 st. ABL. Generalklausulerna 

syftar till att reglera förhållningsreglerna mellan bolagets ledamöter, aktieägare samt särskilda 

																																																													
142 Rodhe, Tvångsinlösen av minoritetsaktier. Förbättringar möjliga, s. 535. 
143 Prop. 1975:103 s. 533. 
144 Andersson m.fl., Aktiebolagslagen en kommentar (12 april 2017, Zeteo kommentaren till 22 kap. 2 § 4 st. 
under 5. Särregeln). 
145 Lindskog, Stefan, ‘Rekvisitet “samtliga aktier” i Aktiemarknadsnämndens och Högsta domstolens praxis - 
vad betyder det vid offentliga uppköpserbjudanden?’ i Aktie, aktiebolag, aktiemarknad: en vänbok till Johan 
Munck, Lundius, Marianne, Boman, Ragnar & Skog, Rolf (red.), 147–164, Corporate Governance Forum, 
Stockholm, 2013 s. 157 ff.	
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firmatecknare. Klausulerna förbjuder sådana verkställighetsåtgärder eller beslut som kan 

medföra otillbörlig fördel eller särbehandling av en aktieägare. Vid test av otillbörligrekvisitet 

kommer förmodligen en intresseavvägning mellan å ena sidan minoritetsägarens behov av en 

reell likabehandling och å andra sidan företagsekonomisk hänsyn att ske (företagsnyttan).146 

 

6.3 Den aktiemarknadsrättsliga likabehandlingsprincipen  
	

Näringslivets Börskommitté (NBK) utfärdade år 1971 rekommendationer rörande offentligt 

erbjudande om aktieförvärv i och för samgående mellan bolag. Sedan utförandet och fram till 

år 2010 verkade NBK som kontrollorgan för självregleringen på den svenska aktiemarknaden 

och var en del av Aktiemarknadsnämnden. NBK har genom Aktiemarknadsnämnden utarbetat 

en princip om likabehandling av aktieägare som överensstämmer med god sed på 

aktiemarknaden.147  

 

Aktiemarknadsnämndens likabehandlingsprincip har växt fram genom ett samspel mellan 

olika aktörer på marknaden. Principen tar sikte på att ge aktiemarknaden ett ökat förtroende 

från allmänheten. Principen medför också bland annat att aktieägare med identiska villkor ska 

erbjudas identiskt vederlag per aktie.148 Kravet på likabehandling på aktiemarknaden har växt 

fram genom att se till brittisk lagstiftning och City Code som tillkom på 60-talet, mest troligt 

efter en rad uppmärksammade takeover-erbjudanden där minoritetsaktieägarna ansetts 

behandlas särskilt illa.149    

 

Från Aktiemarknadsnämndens likabehandlingsprincip finns dock möjlighet att göra avsteg, 

om det ansöks om på förhand till Aktiemarknadsnämnden. Det kan till exempel göras 

undantag på grund av att det särskilt kan vara tidsödslande och kräva kostsamma utredningar 

att låta vissa aktieägare inom vissa jurisdiktioner delta i erbjudandet. Det kan också handla om 

att en så pass liten del att den är ovidkommande är utesluten från erbjudandet, varav en 

ansökan om dispens inte ens behövs göras eftersom det anses vara allmänt vedertaget 

godkänt.150 

																																																													
146 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 205 f. 
147 Rodhe, Tvångsinlösen av minoritetsaktier. Förbättringar möjliga, s. 535. 
148 SOU 1997:22 s. 297. 
149 Stattin, Takeover, s. 421. 
150 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2006:22.	
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Likabehandlingsprincipen kommer till uttryck i Europaparlamentet och rådets direktiv 

2004/25/EG av den 21 april 2004 om uppköpserbjudanden artikel 3, som lyder:  

 

“Alla innehavare av värdepapper av samma slag i ett målbolag skall behandlas lika, och om 

en person förvärvar kontrollen över ett bolag skall övriga värdepappersinnehavare 

skyddas.”151  

 

Medlemsstaterna måste säkerställa att principen följs för genomförandet av detta direktiv.152 

Takeover-direktivet har, som nämnts under avsnitt 2.6, sin förebild i den brittiska regleringen 

av uppköpserbjudanden, City Code vilken stadgade att aktieägare skulle behandlas lika. 

Likabehandlingsprincipen har harmoniserats med svensk rätt i och med den förändrade 

lydelsen av särregeln i 22 kap. 2 § 4 st. ABL som förändrats från “en vidare krets” till 

“samtliga aktier”.153 Den nya lydelsen av särregeln prövades i NJA 2011 s. 932 (Old Mutual) 

där HD dömde särregeln var tillämplig, trots att inte samtliga aktier hade nåtts av det 

offentliga erbjudandet på grund av jurisdiktionella begränsningar. HD menade vidare att 

jurisdiktionella begränsningar inte skulle utgöra ett hinder för tillämpningen av särregeln och 

att det inte kunde ha varit lagstiftarens syfte att den skulle begränsa särregelns 

tillämplighet.154 Utgången av fallet diskuteras vidare nedan i kapitel 7, tillsammans med 

huruvida innebörden av likabehandlingsprincipen kan skilja sig mellan de som tolkar 

lagstiftningen. 

 

6.4 Avslutande kommentarer  
	

Sammanfattningsvis härstammar både den likabehandlingsprincip som återfinns i takeover-

direktivet och den aktiemarknadsrättsliga likabehandlingsprincipen båda från City Code. Som 

ovan nämnt är det troligtvis kravet på likabehandling av aktieägare på grund av en 

diskriminering mot minoriteten som utlöste införandet av City Code. Den associationsrättsliga 

likabehandlingsprincipen tar sikte på det interna förhållandet mellan aktieägare och bolagets 

organ och ska således separeras från den aktiemarknadsrättsliga likabehandlingsprincipen, 

																																																													
151 Europaparlamentet och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om uppköpserbjudanden, art. 3. 
152 Ibid. 
153 Europaparlamentet och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om uppköpserbjudanden, art. 15. 
154 NJA 2011 s. 932, på s. 949.			
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som tar sikte på att budgivarens villkor vid offentliga uppköpserbjudanden ska vara lika för 

samtliga aktieägare i målbolaget. 
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7 Analys  
7.1 Inledning  
	

I vår analys berörs den teleologiska lagtolkningen i ljuset av Old Mutual-fallet och de 

diskussioner domen har gett upphov till. Gällande den teleologiska lagtolkningen så skriver vi 

om lagstiftarens syfte och lagregelns ändamål. Lagregelns ändamål, eller ändamålssyftet, 

innebär i vår analys lagens avsedda funktion. Lagregeln kan också ha en faktisk funktion, 

vilket avser den utgången som lagregeln får vid tillämpning.155 Vidare i analysen berör vi den 

förändrade lydelsen av omfattningskravet och konsekvenserna av förändringen. Vi ser till de 

av oss utrönande ändamålen med särregeln och sätter de i relation till tillämpningen av regeln 

i Old Mutual. Stämmer tillämpningen överens med ändamålen? Vi behandlar kort de parter 

vilkas intressen omfattas av särregeln och hur likabehandling av aktieägare tar sig i uttryck i 

Old Mutual-fallet.   

 

Lagstiftarens syfte är ett ofta förekommande begrepp. En teleologisk tolkningsmetod innebär 

att lagregeln, vid tvetydigheter, ska tolkas på ett sådant sätt som lagstiftaren haft för avsikt vid 

författningen av lagtexten. Det innebär i sin tur att lagregeln har ett ändamål som ska uppnås, 

och därför ska tolkning av lagregeln hos rättstillämparen ske till fördel för att detta ändamål 

uppfylls, se avsnitt 1.5. Att använda sig av lagstiftarens syfte vid tvetydigheter är en vanlig 

metod i svensk rätt.156 Aktiebolagsrätten uppfattas som markant teleologisk, i och med en 

argumentation, som nästan alltid utgår från resonemang om ändamål.157 De ordinära fallen 

anser vi är när samtliga rekvisit är uppfyllda för att tillämpa särregeln. I Old Mutual, där det 

förekom jurisdiktionella begränsningar, anser vi att dessa begränsningar medför att 

tillämpningen av särregeln hamnar i en gråzon och således utgör ett säreget fall, en förklaring 

av begreppen finns i avsnitt 1.5.   

 

 

 

																																																													
155 Grönfors, Kurt, ‘Ändamål och funktion’, i JT 1999/2000 s. 523. 
156 Peczenik, Aleksander, Juridikens teori och metod: en introduktion till allmän rättslära, 1. uppl., Fritze, 
Stockholm, 1995, s. 56. 
157 Lehrberg, Förutsättningsläran, s. 64 ff., jfr Stattin, Bolagsorgan och bolagsstyrning: en lärobok, s. 14.	
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7.2 Lagstiftarens syfte och särregelns ändamål  
	

För att finna svar på lagstiftarens syfte med särregeln ses först till lagens förarbeten. Vid 

utformandet av 1975 års ABL angavs endast en kortfattad grund till införandet av regeln. Det 

föredragande statsrådet gav i propositionen uttryck för både presumtionsregeln, det vill säga, 

att om en så stor andel aktieägare accepterat det erbjudna vederlaget så torde det motsvara 

aktiens värde, och den aktiemarknadsrättsliga likabehandlingsprincipen, se avsnitt 6.3. 

Likabehandlingsprincipen tog sig i uttryck genom att en minoritetsägare inte ska kunna 

tillgodose sig en högre ersättning genom att vägra att lösa in sina aktier, eftersom tidpunkten 

för erbjudandet och påkallandet för inlösen inte sammanföll. Hade en värdeökning på aktierna 

skett skulle denna ökning inte tillfalla minoritetsaktieägare som inte ville lösa in sina aktier.158 

Vi anser således att särregelns ändamål och dess avsedda funktioner enligt 1975 års ABL var 

att primärt utgöra en presumtionsregel för vilket vederlag aktieägarna kunde erhålla vid 

inlösen och sekundärt eftersträva en likabehandling av aktieägare. Detta anser vi styrks av 

omfattningskravets då rådande formulering ”vidare krets”. 

 

2005 års ABL har behållit de ursprungliga ändamålen och funktionerna med särregeln. I 

propositionen till 2005 års ABL uttrycks dessutom en önskan att utöka särregelns 

tillämplighet genom att slopa gränsen om att ett uppköpande bolag inte får äga mer än 50 % 

av målbolaget före det offentliga erbjudandet, se mer under avsnitt 5.2.3. Här kan också 

aktiemarknadsrättsliga likabehandlingsprincipen, som beskrivits i avsnitt 6.3, utrönas genom 

att samtliga aktier ska omfattas av erbjudandet. Vi anser dock att en hierarki kan utläsas ur 

särregelns ändamål och att det primära ändamålet således är att särregeln i första hand ska 

utgöra en presumtionsregel för aktiens verkliga värde och i andra hand verka för att aktieägare 

ska behandlas lika. Lagstiftaren anför i propositionen till 2005 års ABL att:  

 

”Bestämmelsen bygger på tanken att ett pris som har accepterats av de allra flesta 

minoritetsaktieägare bör kunna godtas även av återstående aktieägare. I likhet med 

kommittén anser vi att detta är en rimlig och lämplig utgångspunkt. Om en överväldigande 

majoritet av de aktieägare till vilka erbjudandet har riktats har ansett att det erbjudna 

vederlaget bör accepteras, är det enligt vår uppfattning i normala fall naturligt att betrakta 

																																																													
158 Prop. 1975:103 s. 533. 
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detta vederlag som representativt för aktiernas verkliga värde i den bemärkelse som vi 

tidigare har diskuterat.”159 

 

Lagstiftaren anför vidare att:  

 

“Det avgörande bör i stället vara att en tillräckligt stor andel av de aktieägare till vilka 

erbjudandet riktat sig har godtagit det erbjudna priset. Såsom kommittén har anfört, bör 

därför regeln vara tillämplig i samtliga fall då anbudsgivaren riktar sitt erbjudande till 

samtliga övriga aktieägare och ägare till mer än nio tiondelar av de aktier som erbjudandet 

har avsett accepterar erbjudandet. En sådan ordning överensstämmer med vad som gäller i 

bl.a. den brittiska lagstiftningen. Även de tvångsinlösenregler som finns i EG:s direktiv om 

uppköpserbjudanden (se artikel 15) har denna innebörd.”160 

 

Citeringen ovan anser vi styrker påståendet om att särregelns främsta ändamål är att verka 

som presumtionsregel emedan lagstiftaren anser att det bör vara avgörande att en tillräckligt 

stor andel har godtagit det erbjudna priset. Att lagstiftaren vidare hänvisar till kommitténs 

anförande om att regeln då borde vara tillämpning i de fall samtliga aktieägare omfattats av 

erbjudandet och att en sådan ordning i sin tur överensstämmer med de regler som finns i EG:s 

direktiv ses därför bara som ett medel för att nå målet som presumtionsregel och anses 

därmed utgöra det sekundära ändamålet. 

 

7.3 Särregelns förändrade lydelse  
	

En anledning, anser vi, till att “samtliga aktier” är den nya lydelsen i särregelns 

omfattningskrav kan grundas i takeover-direktivet, där det framgår av artiklarna 3 och 15 att 

samtliga aktier ska omfattas.161 Det framgår inte av något förarbete varifrån förändringen 

kommer, men lydelsen dyker upp i SOU 1997:122 där kommittén anser att en första 

förutsättning för att särregeln ska gälla är att samtliga aktier omfattats av erbjudandet.162 Det 

kan te sig egendomligt att lagstiftaren i 2005 års ABL ändrar formuleringen till både ett 
																																																													
159 Prop. 2004/05:85 s. 452 f.	
160 Prop. 2004/05:85 s. 453. 
161 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om uppköpserbjudanden art. 3 och 
art. 15. 
162 SOU 1997:122 s. 284.	
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utvidgande i användningen av särregeln och ett begränsande. Den utvidgade formuleringen 

innebär att det numer inte längre uppställs som krav att det övertagande bolaget inte får äga 

mer än 50 % i målbolaget vid tiden för det offentliga erbjudandet. Den begränsande delen 

ligger i att omfattningskravet ändrats från “en vidare krets” till “samtliga aktieägare”, en 

förändring som uppkommit för att överensstämma med lydelsen i takeover-direktivet .163 Som 

svar på frågan om hur EU-rätten påverkat utformningen av särregeln kan därmed sägas att den 

aktiemarknadsrättsliga princip som takeover-direktivet ger uttryck för har fått ett större 

utrymme och en annan innebörd än den aktiemarknadsrättsliga princip som först gavs uttryck 

för i särregeln i 1975 års ABL. Som tidigare redogjorts för i uppsatsen, i avsnitt 2.6, är 

takeover-direktivets primära ändamål att minoritetsägarnas intressen ska skyddas vid 

offentliga uppköp. Vi tycker oss därför se att EU-rätten påverkat särregeln i den mån, att den 

aktiemarknadsrättsliga likabehandlingsprincipens anledning i regeln har fått en ändrad 

betydelse rörande att den numer ska skydda minoritetsaktieägare, istället för att förhindra att 

en minoritet ges otillbörlig spekulationsmöjlighet i aktiens eventuella uppgång på grund av ett 

offentligt uppköpserbjudande, se också under avsnitt 5.2.2. 

 

7.4 Hur lagstiftarens syfte tolkas av rättstillämparen i ljuset av 
NJA 2011 s. 932  
	

I Old Mutual-fallet använde domstolen en teleologisk metod för att utläsa huruvida särregeln 

är tillämplig i fallet eller inte. Lagstiftarens syfte anförs som skäl i skiljenämnden. Här 

menade båda parter att lagstiftarens syfte ska tas upp till tolkning, till fördel för vardera part. 

Den gode mannen, som är företrädande part för minoritetsaktieägarna, anförde följande 

angående särregelns tillämplighet;  

 

“Av förarbetena till den nya aktiebolagslagen framgår att lagstiftaren avsett att särregeln 

skall vara tillämplig när det offentliga erbjudandet riktar sig till samtliga övriga aktieägare 

och har accepterats av ägare representerande mer än nio tiondelar av de aktier som inte 

redan ägdes av budgivaren.”164 

 

Old Mutual yrkar å sin sida angående särregelns tillämplighet att;  
																																																													
163 Ibid. 
164 NJA 2011 s. 932 på s. 936. 
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“Ingenting tyder däremot på att lagstiftarens avsikt varit att begränsa särregelns 

tillämpningsområde i fall då vissa jurisdiktioner enligt vedertagen praxis undantagits från det 

offentliga erbjudandet.”165  

 

Vidare anfördes att om den gode mannens framförda uppfattning om särregeln skulle godtas 

så skulle särregelns tillämplighet kraftigt begränsas, vilket Old Mutual menade i så fall borde 

ha berörts redan i förarbetena. Skiljenämnden bedömde i sin tur att en sådan klar och tydlig 

avgränsning i lagtext, att samtliga aktieägare ska omfattas, medförde att det inte går att tolka 

på annat sätt än att särregeln inte är tillämplig om inte samtliga aktieägare omfattas. 

Skiljedomen klandrades av Old Mutual genom att väcka talan i tingsrätten och yrkade att 

domstolen skulle fastställa att särregeln var tillämplig i ärendet - antingen direkt eller analogt. 

Old Mutual anförde som stöd för sin talan att det framgår att den avgörande frågan rörande 

särregelns tillämplighet är huruvida samtliga aktier omfattas av erbjudandet, inte om samtliga 

aktieägare avsetts. De framhöll att den jurisdiktionella begränsningen inneburit är att 

erbjudandet inte kunnat lämnats, vilket inte är detsamma som att vissa aktieägare uteslutits 

från erbjudandet. Slutligen anförde Old Mutual att om inte särregeln är direkt tillämplig så är 

den analogt tillämplig, bland annat på grund av de bakomliggande skälen för särregeln, men 

också på grund av att aktieägare med ett innehav om 98,25 % av det totala antalet aktier i 

Skandia kunnat acceptera erbjudandet.166 Frågan hänsköts till HD, för ett avgörande om 

huruvida lagstiftarens syfte har varit att begränsa eller utvidga användningen av särregeln. HD 

anförde i sin dom att det inte varit lagstiftarens syfte att begränsa användningen av särregeln. 

HD menade att det är den rätta tolkningen, som dessutom har stöd i doktrin.167 Det 

framkommer också av doktrin att jurisdiktionella begränsningar inte medför att samtliga 

aktier i målbolaget inte omfattats av erbjudandet.168 HD anförde vidare att;  

 

“Det kan inte antas att det har varit lagstiftarens avsikt att begränsa regelns tillämplighet på 

det sättet”.169 

 
																																																													
165 Ibid på s. 937.	
166 NJA 2011 s. 932 på s. 943. 
167 NJA 2011 s. 932 på s. 948, jfr Andersson, Sten m.fl., Aktiebolagslagen en kommentar (12 april 2017, Zeteo 
kommentaren till 22 kap. 2 § 4 st. under 5. Särregeln). 
168 Nyström, Göran m.fl., Takeover-reglerna en kommentar, 2010, s. 23 f. 
169 NJA 2011 s. 932 på s. 949.	
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Här har HD tolkat vad lagstiftarens syfte innebär i fråga om särregeln och hur regeln ska 

tillämpas. Härmed anser vi att HD tolkar särregeln som en presumtionsregel. Högsta 

domstolen har förklarat särregeln tillämplig i det aktuella målet. 

 

7.5 Invändningar i Old Mutual  
	

I domen var två justitieråd skiljaktiga, Ella Nyström och Gudmund Toijer. De anförde att den 

princip som torde ligga till grund för besluten är den marknadsrättsliga 

likabehandlingsprincipen. Det är den princip som de ansåg gick att läsa ut av 

Aktiemarknadsnämndens uttalande och den principen ligger således i linje med takeover-

direktivets likabehandlingsprincip. Eftersom föredragande statsråd i propositionen till 2005 

års ABL anförde att den nya lydelsen stämmer överens med takeover-direktivet så såg de 

skiljaktiga till bestämmelsen däri. Den bestämmelsen stämmer också överens med de s.k. 

takeover-reglerna, som fastställs av börsen, och som tidigare avgjordes av Näringslivets 

börskommitté. Det är Aktiemarknadsnämnden som uttalar sig i frågor angående dispens och 

tolkning av takeover-reglerna.170 Aktiemarknadsnämnden uttalade, i fall av uteslutning av 

aktieägare i vissa länder, att söka dispens för att frångå takeover-reglerna inte är nödvändigt 

när endast en obetydlig andel av totalantalet aktieägare i ett bolag är undantagna.171 Detta 

uttalande riktar sig dock till förfarandet vid offentliga uppköpserbjudanden och inte till 

lösenbeloppets bestämmande, menade de skiljaktiga, som det aktuella fallet handlade om. De 

skiljaktiga justitieråden kommer till slutsatsen att mot bakgrund av förarbetsuttalandena och 

bestämmelserna i takeover-direktivet är inte kravet på “samtliga aktier” uppfyllt och således 

kan inte särregeln vara tillämplig i fallet.172 Vi tycker oss här kunna utläsa att den 

aktiemarknadsrättsliga likabehandlingsprincipen fått företräde framför särregelns funktion 

som presumtionsregel. 

 

 

 

 

																																																													
170 NJA 2011 s. 932, på s. 949 ff. 
171 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2006:22. 
172 NJA 2011 s. 932, på s. 951. 
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7.6 Invändningar i doktrin  
	

Kritik mot domen har riktats i doktrin av bland annat Lindskog i egenskap av 

doktrinförfattare, Sjöberg och Stattin. Kritik har främst riktats gentemot domskälen och vägen 

till att fastställa lagstiftarens syfte med särregeln. Lindskog framhåller, att de förhållanden 

som HD främst lagt vikt på har varit att alla aktieägare, i vart fall indirekt, kunnat lämna in 

sina aktier under erbjudandet,173 samt att särregeln skulle bli starkt beskuren om 

omfattningskravet inte ansågs vara uppfyllt när det fanns jurisdiktionella begränsningar i 

uppköpserbjudandet.174 Omfattningskravet syftar till de aktier som ska nås av budet.175 Han 

betonar att omfattningskravet kan ses från olika håll, inte bara från lagregeln utan också från 

Aktiemarknadsnämndens praxis om god sed på aktiemarknaden. Aktiemarknadsnämnden har 

uttalat att det inte strider mot god sed att undanta vissa angivna länder ur ett erbjudande, utan 

att det är vanligt i praktiken, och således är en sådan särbehandling av aktieägare godkänd.176 

HD har i domen försökt finna vägledning i förarbeten, men det finns där, enligt Lindskog, 

inget svar att finna angående omfattningskravet “samtliga aktier”.177   

 

Annorlunda finner Sjöberg, att förarbetena inte är tysta på området angående 

omfattningskravet, utan han menar att uttalandet om särregelns tillämplighet är avhängigt att 

ett erbjudande riktats till samtliga aktieägare178 och därmed inte kan tolkas på ett annat sätt. 

Han anser att domstolen kommit till felaktigt beslut gällande särregelns tillämpning.179  

En tredje åsikt presenteras av Stattin som anför att HD kommit till rätt beslut angående 

särregelns tillämplighet, men att sättet den gjort det på inte var optimalt. Han menar att HD 

ofta använder sig av en teleologisk lagtolkning av gällande rätt, vilket ger att en 

ändamålstolkning för att besluta om särregelns tillämplighet faller inom HD:s ramar. En 

ändamålstolkning av särregeln kan få regeln att framstå som en avvägning mellan att 

möjliggöra effektiva kontrollövertaganden i företag och att ge minoritetsägare skäligt 

vederlag. Om jurisdiktionella begränsningar gör att särregelns tillämpning begränsas, så 
																																																													
173 NJA 2011 s. 932 på s. 948. 
174 Ibid. på s. 948 f. 
175 Lindskog, Stefan, ‘Rekvisitet “samtliga aktier” i Aktiemarknadsnämndens och Högsta domstolens praxis - 
vad betyder det vid offentliga uppköpserbjudanden?’ i Vänbok till Johan Munck, Lundius, Marianne, Boman, 
Ragnar & Skog, Rolf (red.), Corporate Governance Forum, Stockholm, 2013, s. 152 f.	
176 Se Aktiemarknadsnämndens uttalande 2005:38. 
177 NJA 2011 s. 932 på s. 948, jfr Lindskog, ‘Rekvisitet “samtliga aktier” i Aktiemarknadsnämndens…’ i Vänbok 
till Johan Munck, s. 155. 
178 Prop. 2004/05:85 s. 813 f. 
179 Sjöberg, Gustaf, Tvångsinlösen - särregelns tillämpning, i JT 2011/2012 s. 899 ff. 
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skulle denna begränsning utgöra strid mot ändamålet, som Stattin tolkar särregeln. Särregelns 

rekvisit rörande samtliga aktier skulle kunna tolkas innebära antingen samtliga aktier för vilka 

det är möjligt att ge accept, eller samtliga aktier oaktat att en del aktieägare i visst domicil inte 

kan acceptera erbjudandet för att överensstämma med särregelns ändamål.180 

 

Sammanfattningsvis finns det mer än ett sätt att tolka lagens förarbeten på. Antingen går det 

att se att lagen uttryckligen trycker på att det är samtliga aktier som ska avses i ett offentligt 

erbjudande, eller är det inte så pass enkelt att tolka vad just begreppet “samtliga” avser. Är det 

samtliga som kan ta del av erbjudandet eller samtliga som kan lämna in sina aktier under 

erbjudandet, oavsett om det rör sig om ett inlämnande indirekt? Två av tre som kommenterat 

domen i doktrin menar att HD har kommit till rätt beslut, även om domskälen kunde 

utvecklats på ett annat sätt. Vi sluter oss till Lindskogs åsikt som doktrinförfattare och Stattins 

åsikt om att HD kommit fram till rätt beslut. Vi önskar framhäva att vi också anser att det 

primära ändamål som vi fastställt att särregeln har, har tillgodosetts i domen. 

 

7.7 Avslutande kommentarer  
	

Av Old Mutual-fallet framgår att om aktier indirekt under ett offentligt erbjudande löses in, 

utgör detta inte hinder för omfattningskravet och således inte för tillämpningen av särregeln. 

Det spelar därmed ingen roll att det förekommer jurisdiktionella begränsningar i erbjudandet 

eftersom aktierna till 98,25 % slutligen förvärvades av Old Mutual innan tvångsinlösen 

begärdes. Särregeln som presumtionsregel ger för handen att eftersom en så pass omfattande 

andel av aktieägarna accepterat erbjudandet, så torde det erbjudna vederlaget motsvara aktiens 

verkliga värde. Särregeln som presumtionsregel, och inte som likabehandlingsprincip, har 

således premierats i fallet.  

  

Det kan ses som att Högsta domstolen gjorde en prövning av vilken värderingsregel i 22 kap. 

2 § ABL, huvudregeln eller särregeln, som skulle tillämpas i fallet och kom fram till 

särregeln. Hade en snävare tolkning av särregeln, på sättet som förespråkas av Sjöberg, se 

avsnitt 7.6, medfört någon förändring av det vederlag som minoriteten skulle erhålla? Om 

särregeln inte skulle varit tillämplig skulle huvudregeln aktualiserats, eftersom särregeln utgör 

																																																													
180 Stattin, Daniel, Högsta domstolen tolkar särregeln vid tvångsinlösen av aktier, i SvJT 2012 s. 492.	
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ett komplement till huvudregeln. Skulle en tillämpning av huvudregeln här gett ett annat 

resultat? Det primära objektet som ska värderas enligt både huvudregeln och särregeln är 

aktien och inte bolaget. Aktiens värde och lösenbelopp ska grundas på aktiens marknadspris 

enligt huvudregeln och i fall av ett föregående offentligt erbjudande ska aktiens värde 

motsvara det erbjudna vederlaget. Eftersom marknadspris är ett uttryck för gjorda 

försäljningar och således det pris som övriga aktieägare därmed godtagit, skulle en 

användning av huvudregeln i fallet med största sannolikhet mer eller mindre ha lett till samma 

resultat. Det kan enligt oss bero på att det är efterfrågan på aktierna som styr priset när de 

handlas på en reglerad marknad. Aktieägarnas villighet att acceptera ett offentligt erbjudande 

torde stå i relation till att aktien är värd ungefär det erbjudna vederlaget. Härmed kan det 

påvisas att det erbjudna vederlaget (efterfrågan) kan kopplas till att aktieägarna accepterar 

erbjudandet för aktien (utbudet) och de möts vid ett rimligt pris för aktiens värde. På samma 

sätt är den reglerade marknaden självstyrd genom att utbud och efterfrågan möts för att 

bestämma ett rimligt pris på aktien. Härvid kommer inte ställning tas till behovet av särregeln, 

men vi önskar belysa likheterna mellan en värdering enligt huvudregeln och en värdering 

enligt särregeln och att de i grund och botten ger uttryck för ett marknadsmässigt pris.   

 

Den värderingsproblematik som uppmärksammats kring bestämmande av lösenbeloppet vid 

tvångsinlösensförfarandet i kapitel 3 har till stora delar löst av den lagstadgade grunden för 

fastställande av lösenbeloppet i 2005 års ABL. Detta anser vi har ökat förutsebarheten för 

samtliga inblandade parter i ett sådant förfarande. Vi anser också att inlösenprocessen 

förenklats och att eventuella spekulationer i aktiers värde minskar. Med det sagt har inte den 

nya lagregleringen löst alla problem, vilket vi försöker påvisa under uppsatsens gång. Vi 

belyser denna fortsatta problematik främst genom Old Mutual-fallet.   

HD dömde i Old Mutual-fallet till fördel för en utvidgning angående användandet av 

särregeln som värderingsregel, på grund av att 98,25 % av aktieägarna godtagit det erbjudna 

vederlaget. Därmed kunde aktierna lämnas in under erbjudandet trots de jurisdiktionella 

begränsningarna, åtminstone indirekt. I domen var det särregelns ändamål som 

presumtionsregel som premierades, det vill säga, det faktum att så stor andel av aktieägarna 

godtagit det erbjudna vederlaget borde medföra att erbjudandet speglar aktiens rätta värde. 

Som svar på problemformuleringen anser vi att det går att utröna ur HD:s dom att särregelns 

primära ändamål, så som vi tolkat det, och tillämpningen av densamma överensstämmer. 
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