
 

1 

 

Linköpings universitet | Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 

Kandidatuppsats i affärsrätt, 15 hp | Affärsjuridiska programmet med  

Europainriktning  Vårterminen 2018 | ISRN LIU-IEI-FIL-G--18/01977--SE  

 

 

 

 

 

Minoritetsskydd gentemot en 

majoritetsägande styrelse på 

oreglerade marknader 

-Sett ur ett bolagsstyrningsperspektiv  
 

Minority protection toward majority shareholders in 

board of directors positions on non-regulated markets 

-viewed from a corporate governance perspective  

 

 

 

Erik Olsson Lidman 

Adrian Zuta 

 

 

Handledare: Yvette Lind  

     Examinator: Johannes Lerm 

 

 

 

 

Linköpings universitet 

SE-581 83 Linköping, Sverige 

013-28 10 00, www.liu.se 

http://www.liu.se/


 

2 

 

 

 

Sammanfattning  
 

På reglerade marknader föreligger ofta ett omfattande skydd för investerare och andra 

minoriteter som ämnar att tillföra riskkapital till ett aktiebolag med förhoppning om en 

framtida avkastning. Detta ger upphov till frågeställningen om huruvida en identisk 

investering kan anses vara skyddad från ohederliga ageranden på oreglerade marknader. 

Anledningarna till denna frågeställning är många. De oreglerade marknaderna ger mindre 

bolag möjligheten att notera sig trots att de kanske inte har samma mognadsgrad avseende 

bolagsstyrning som större bolag. Chansen är även betydligt större att styrelsen och 

aktieägarmajoriteten är en och samma konstellation av personer. Ett försummande av bolagets 

tillgångar genom själviska ageranden från styrelsen kan innebära negativa konsekvenser för 

småsparare men även för det svenska näringslivet. Därav avser uppsatsen att undersöka 

utformningen och adekvansen i minoritetsskyddsreglerna på de oreglerade marknaderna, i 

vilka situationer de kan tillämpas och om kompletterande regleringar borde införas. 

 

Det behandlade området karakteriseras av omfattande reglering, genom såväl lagstiftning som 

självreglerande regelverk och diverse avtal. Uppsatsens inriktning har därav varit dessa 

reglers förhållande till varandra och till den ägarkonstellation som reglerna avser att skydda. I 

och med denna utredning har vi konstaterat att de oreglerade marknadernas regelverk lämnar 

många luckor för att bidra med mer flexibilitet inom bolagsstyrning och att de, konsekvent, 

har en påverkan på investerares riskbenägenhet. Uppsatsen förser läsaren med bättre kunskap 

om vad en investering på de oreglerade marknaderna de facto innebär, avseende risktagande 

och avkastning. 
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 Förkortningar  

 
ABL - Aktiebolagslagen (2005:551) 

AMN - Aktiemarknadsnämnden  

EU - Europeiska unionen 

f - Och följande sida 

ff - Och följande sidor 

HD - Högsta domstolen  

Koden - Svensk kod för bolagsstyrning 

m.fl - Med flera 

MiFID - Direktivet 2004/39/EG 

MTF - Multilateral Trading Facility 

Nasdaq - National Association of Securities Dealers Automated Quotations 

NGM - Nordic Growth Market 

NJA - Nytt juridiskt arkiv  

Prop - Proposition 

SAS-principen - Samtliga aktieägares samtycke  

S. - Sida 

Uppl - Upplaga 

VpmL - Lag om värdepappersmarknaden (2007:528) 
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Begreppsdefinitioner  
 

Beloppsspärr - Regel som förhindrar rubbandet av bundet eget kapital vid värdeöverföringar 

 

De lege ferenda - Vad lagen borde vara 

 

Free-rider -  Ett uttryck vars innebörd är att aktieägaren hamnar i ett önskvärt läge där denne 

slipper övervakningsåtaganden samtidigt som man åtnjuter fördelarna som medföljer med 

delägarskapet 

 

Förhoppningsbolag - Ett bolag som befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede utan att ha en 

inkomstbringande produkt 

 

Försiktighetsregeln - Regel som förhindrar värdeöverföringar som inte anses vara försvarliga i 

förhållande till det fria egna kapitalet och verksamhetens konsolideringsbehov  

 

Ledning - Personer inom ledande befattningar i bolag, förutom styrelsen 

 

Lock up - Avtal om överlåtelseförbud mellan personer i ledande befattningar 

 

Per capsulam - En bolagsstämma som avviker från formaliteteter enligt lag   

  

Residualkostnader - Kostnader till följd av kontroll över styrningen i bolaget 

 

Riskkapital - Allt tillskott av kapital som ej anses vara lån och som riskeras vid en investering 

 

Självreglering - Juridisk reglering som verkställs utanför lagstiftarens författningssystem  

 

Take-over regler - Regler som berör offentliga erbjudanden om uppköp 

 

Tillväxtbolag - Ett bolag vars fokus ligger på expansion och erövring av marknadsandelar 

 

Värdepappersbolag - Bolag som tillhandahåller handel med finansiella instrument 

 

Överkursfond - En balansräkningspost i fritt eget kapital där medel från emissioner som 

tecknats till överkurs hamnar  
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1.Inledning 
 

1.1 Bakgrund  
 

Handel med aktier är idag ett omfattande fenomen. För bolag som befinner sig i en tidig 

utvecklingsfas behövs ofta kapital för att kunna växa då det är en förutsättning för att nå 

framgång. Eftersom dessa bolag ofta har för lågt värde och låga resurser uppfyller de inte 

villkoren för att noteras på den största handelsplattformen i Sverige, nämligen 

Stockholmsbörsen. Detta innebär att bolagen vänder sig till alternativa marknader för att 

attrahera externa investerare och riskkapital. Dessa alternativa aktiemarknader är väldigt 

passande eftersom de är mindre reglerade och blir konsekvent lättare att bli noterad på.1 Det 

är två typer av bolag som utmärker sig på dessa marknader, nämligen förhoppningsbolag och 

tillväxtbolag. Anledningen till detta är att dessa bolagstyper söker kapital för att kunna 

finansiera tillväxtkostnader eller försörjning för framställandet av nischade produkter.2 Deras 

överlevnad beror således på ett konstant tillskjutande av kapital och brukar ofta förknippas av 

investerare som en investering med hög risk men samtidigt en möjlighet till hög avkastning.  

 

Vad som urskiljer dessa bolag gentemot andra marknadsetablerade aktiebolag är att de oftast 

går med förlust. Om de skulle gå med vinst ges sällan utdelning till aktieägarna med 

motiveringen att medlen behövs för att återinvestera i verksamheten så att bolagets strategi 

efterlevs.3 Vad som lockar aktieägare till dessa bolag är således inte en förhoppning om 

utdelning utan en avkastning i form av värdeökning på deras aktieinnehav. Eftersom de 

tillväxt- och förhoppningsbolag som noteras är små är det vanligt att styrelsen, och ibland 

verkställande direktören, är de som äger de flesta aktierna både före och efter 

noteringstidpunkten. När de ledande aktörerna innehar den största andelen av bolaget befinner 

sig bolaget i deras förvaltning, både i egenskap av aktieägare men också uppdragstagare. De 

funderingar som uppstår är huruvida de nytillkomna ägarna, enskilt eller som ett kollektiv, har 

en möjlighet att med stöd av den svenska lagstiftningen och övrig reglering vidta åtgärder 

som kan skydda deras delägarskap. Underläget som dessa investerare hamnar i beror oftast på 

att antalet röster för de aktier som emitteras är väsentligt lägre än de aktier som de 

                                                 
1 Sandström Svensk aktiebolagsrätt 2017 s. 62 f. 
2 https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/emissioner-slutar-oftast-i-fiasko-6675647.   
3
 http://www.privataaffarer.se/borsguiden/faran-ar-inte-over-i-anoto-850775 (Hämtad 2018-05-24).  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.privataaffarer.se%2Fborsguiden%2Ffaran-ar-inte-over-i-anoto-850775&h=ATN2zzZ1kWuE3za-E1Vb_YAt-_-UPwI90-xVsClY7F5-8XCLz0vrXb7FRvhWtDIDRLWTvsIxtmW0t4pZ1AyeFVQpMKuQseMLyejBOUbYBTlXNYpCkWinFw
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ursprungliga delägarna innehar.4 Det kan även diskuteras huruvida det finns ett strategiskt 

beslut i den procentandel som bolaget väljer att emittera till allmänheten inte ska överstiga ett 

visst procenttal, eftersom det då skulle medföra aktiebolagsrättsliga möjligheter för denna 

minoritet. 

 

 

1.2 Problemformulering 
 

När ett bolag blir föremål för en notering uppkommer det en rad frågor om hur skyddad 

minoriteten är från den intressekonflikt som uppstår i och med tillförandet av, för bolaget, 

främmande kapital samtidigt som majoritetsägarna ofta innehar styrelsepositioner. Det är även 

mer sannolikt att ohederliga ageranden inträffar på de oreglerade marknaderna eftersom det 

kan diskuteras huruvida marknadernas regelverk kan anses vara tillräckligt vattentäta för att 

begränsa risken till aspekter som snarare är knutna till bolagets verksamhetsföremål än 

styrelsens personliga motiv.  

 

1.3 Syfte  
 

Syftet med uppsatsen är att identifiera och utreda det rättsliga förhållandet som råder mellan 

ett noterat bolags majoritetsägande styrelse och investerarminoriteten på de oreglerade 

marknaderna, samt utvärdera reglernas tillräcklighet. Fokus ligger på bolagsstyrningen, dess 

påverkan på minoriteten och därtill även de rättsregler som ska tillförsäkra denna 

ägarkonstellation om att tillfört riskkapital nyttjas på ett sätt som är förenligt med god 

aktiemarknadssed. 

 

1.4 Metod och material 

 

I vår utredning har vi använt oss av den rättsvetenskapliga metoden. Den rättsvetenskapliga 

metoden utgår ifrån en vid tolkning av alla, på problemformuleringen, applicerbara 

rättskällor.5 I nuläget utgör Aktiebolagslagen (2005:551) det största skyddsnätet för aktieägare 

genom att lagen reglerar ledningens skyldigheter samt ansvar gentemot aktieägarna och 

bolaget. Därav följer att denna lag kommer att utgöra kärnan i denna rättsvetenskapliga 

undersökning. Vid granskningen av gällande rätt kommer fokus främst riktas gentemot det 

                                                 
4 Sandström Svensk aktiebolagsrätt 2017 s. 146.  
5 Sandgren Rättsvetenskap för uppsatsförfattare 2015 s. 42.  
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ansvar och förpliktelser som medföljer rollen som styrelseledamot. För att detta ska 

genomföras grundligt kommer förarbeten och doktrin undersökas genomgående. Därutöver 

undersöks också de rättsliga normer och principer som står utanför svensk lagstiftning. Detta 

beror på att ABL enbart kan anses ha en översiktlig regelutformning och ett stundtals 

bristande regelverk för att skyddet på aktiemarknader ska anses vara tillfredställande. Det har 

således, genom tiden, uppkommit ytterligare normer som utökar skyddet för 

aktieägarminoriteter. Dessa normer sträcker sig från aktiemarknadsnämndens (AMN) 

uttalanden rörande god sed på aktiemarknaderna till den svenska koden om bolagsstyrning 

(koden). Dessa utgör tydliga exempel på rättsvetenskapliga källor som utökar ledningens 

ansvar utöver vad den svenska lagstiftningen kräver och som, konsekvent, blir fundamental 

för en rättsvetenskaplig metod.  

 

Den doktrin som kommer att behandlas i uppsatsen är bland annat viktig litteratur på 

problemområdet som Clas Bergström och Per Samuelssons “Aktiebolagets grundproblem” 

och Stattin & Eklunds “Aktiemarknadsrätt”. Doktrinen utgör en viktig beståndsdel av 

uppsatsen och behandlar utförligt minoritetsskydd inom såväl aktiebolagsrätten som 

aktiemarknadsrätten. 

 

Då uppsatsen centrerar kring de oreglerade marknaderna måste även dessa plattformars 

regelverk beaktas.  Det är därför av yttersta relevans för den rättsvetenskapliga metoden att 

dessa regler inkluderas i materialet så att vi kan undersöka vilka krav som finns, om kraven 

kan anses vara ett resultat av nuvarande lagstiftning samt om de uppfyller sitt syfte. Dessa 

regler måste även inkluderas för att undersöka hur de förhåller sig till nuvarande lagstiftning, 

om de ska betraktas som soft law eller om överträdelse kan resultera i lagenliga sanktioner. 

 

På grund av de ekonomiska aspekterna som är inblandade i bolagsstyrning och handel med 

finansiella instrument är det viktigt för uppsatsens kvalité att problemet även behandlas med 

hjälp av ekonomiska begrepp. Därav kommer vissa begrepp såsom ledning, som vanligtvis 

innefattar styrelsen och den verkställande direktören i juridiska sammanhang, istället syfta på 

företagsledning ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Begreppets innebörd omfattar således 

istället olika chefsbefattningar inom ett bolag där den verkställande direktören inkluderas men 

ej styrelsen. Ytterligare begrepp som förekommer förklaras grundläggande i begreppslistan.  



 

11 

 

1.5 Avgränsning 

 

Uppsatsens ämne kan angripas på många sätt. Vi har dock valt att avgränsa oss till svenska 

rättsregler inom det aktiebolagsrättsliga området. På grund av det aktiebolagsrättsliga 

reglementets omfattning är det av relevans för uppsatsens syfte att avgränsa källorna till de 

regleringar som kan anses vara användbara av minoriteten för att angripa otillbörliga 

styrelsebeslut. Eftersom uppsatsen granskar reglerna som ska hindra konflikter kommer de 

regler som hanterar konsekvenserna, av när väl ett otillbörligt beslut fattats, att exkluderas. Då 

vi enbart önskar behandla det interna förhållanden mellan bolagsorganen och existerande 

aktieägare tar vi därav inte hänsyn till de aktiebolagsregler som behandlar förhållanden 

gentemot tredje man. 

De börsrättsliga reglerna, vars fokus ligger i offentliggörande av information, betraktas 

vanligtvis vara av central karaktär när man diskuterar styrelsen i förhållande till aktieägarna. 

Dessa har vi dock exkluderat eftersom de inte tar fokus på hur eller vilka beslut som befinner 

sig inom styrelsens förvaltningsområde utan enbart hur förmedling av viktig information, som 

kan påverka bolagets börsvärde, sker. Dessutom är detta regelverk genomsyrat av enorm 

komplexitet varpå en inkludering av en sådan synvinkel hade resulterat i att uppsatsens försök 

att ge ett koncist svar på problemformuleringen med stor sannolikhet misslyckats.  

Övriga EU-rättsliga källor har enbart behandlats i den mån de ansågs vara relevanta för 

uppkomsten av någon av de rättskällor som vi ämnar använda oss av. 

1.6 Disposition  
 

Uppsatsen ämnar behandla frågeställningen på följande vis. Först följer en genomgående 

beskrivning av den aktuella frågeställningen och författarnas tillvägagångsätt för att besvara 

nämnt syfte. Det finns flertalet bolag som enbart genom upptagandet av offentlig aktiehandel 

på de oreglerade marknaderna kan förverkliga sin affärsmodell. Därav inleds uppsatsen med 

en beskrivning av dessa bolagstyper för att få läsaren införstådd med bolagens strategi och 

vilka aspekter som kan förmå en styrelse att företa vissa handlingar. I kapitel två, tre och fyra 

kommer uppsatsen att göra en genomgång av regler och lagstiftning inom bolagsstyrning samt 

de oreglerade marknaderna där dessa bolag väljer att noteras. Genomgången görs i den 

ordning att uppsatsen börjar med den grundläggande lagstiftningen för att sedan granska det 

utvidgade reglementet i form av självreglering och noteringsavtal. I kapitel fem genomförs en 



 

12 

 

analys där gällande reglering och lagstiftningens tillräcklighet undersöks i förhållande till 

praktiska situationer i bolagsstyrningen, vilket följaktligen kan få negativa konsekvenser för 

minoritetsägare. Slutligen ges en utvärderande kommentar om rådande rättsläge för 

minoritetens skydd vid en investering på de oreglerade marknaderna. 
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2. Bolagsstyrning inom ramen för den 

aktiebolagsrättsliga lagstiftningen  

 
2.1 Inledning 
 

Vad som kännetecknar aktiebolag gentemot andra associationsformer är 

ansvarsbegränsningen för de som vill bedriva företagande med enbart en kapitalinsats som 

risk. Därav har lagstiftaren haft som syfte, vid utformning av aktiebolagslagen, att främja ett 

sunt bedrivande av näringsverksamhet, att möjliggöra för företag att attrahera riskkapital och 

att bidra med hög omsättning av varor och tjänster.6 

 

Den svenska aktiebolagsrättsliga regleringen ger intryck av, till skillnad från många andra 

länders bolagsrätt, en omnipotent struktur. Vad som kännetecknar omnipotent 

regelutformning är att bolagsorganens förhållande till varandra är hierarkisk i sin struktur. 

Lagstiftaren motiverar valet med att strukturera associationsregleringen på följande vis genom 

att det anses överensstämma med främjandet av aktivt ägande.7 Innebörden av detta är att 

aktieägarna kommer att delta i större omfattning i bolagets förvaltningsbeslut. Den svenska 

rättens val av struktur skapar ett incitament för att undersöka vad för effekt detta system kan 

anses ha för förhållandet mellan majoritetsägare i styrelseposition och aktieägarminoriteter. 

Eftersom hierarkiska strukturer tenderar till att vara fördelaktiga i bolag med större 

ägarkonstellationer, kan det vara svårt för en minoritet att få ett inflytande i bolaget.8  

 

2.2 Bolagsstämma 

 

2.2.1 Allmänt om bolagstämma  

 

Bolagsstämman är högst beslutande organ i ett aktiebolag. Det är här som ägarna, genom 

rätten som tillkommer i och med förvärvet av en andel i bolaget, utövar sitt inflytande i 

bolaget. Om inte annat följer av lag eller bolagsordning, ska varje huvudsakliga angelägenhet 

som berör bolaget avgöras på stämman.9 Rätten att delta på stämman åvilar varje aktieägare 

                                                 
6 Eklund & Stattin Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt 2016 s. 30 f. 
7 Eklund & Stattin Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt 2016 s. 155 f. 
8 Eklund & Stattin Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt 2016 s. 156.  
9 Sandström Svensk aktiebolagsrätt 2017 s. 180 ff. 
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oavsett antal röster eller aktier som denne har i sitt ägarskap.10 En förutsättning är dock att 

ägaren införs i aktieboken inom tid i den mening som anges i ABL. Stämman kan aldrig 

åläggas ett ansvar som ett subjekt i sig utan kan anses vara ett verktyg där varje aktieägare har 

rätten att utöva sin förvaltning efter egna intressen.11 För att en aktieägare ska kunna hållas 

ansvarig för en händelse krävs en överträdelse av ABL, bolagsordningen eller 

Årsredovisningslagen (1995:1554), att bolaget åsamkats en skada samt att denne agerat grovt 

vårdslöst eller uppsåtligt, 29 kap. 3 § ABL.12 

 

Eftersom uppsatsen behandlar noterade bolag är det viktigt att påpeka att det förekommer ett 

annat organ vid sidan av stämman, nämligen valberedningen. Detta organ tilldelas uppgiften 

att nominera kandidater till styrelsepositioner och ge förslag om styrelsearvoden på 

bolagsstämman. Detta organ framkommer dock ej i lagstiftningen utan kommer behandlas 

utförligare i kapitel 3.13 

 

2.2.2 Formella regler för bolagsstämman 

 

Beslutsförfarandet i bolagsstämman omgärdas av materiella och formella regler som måste 

respekteras. Formella reglerna behandlar det som är hänförligt till bolagsstämman. Eftersom 

bolagsstämman, de facto, är att betrakta som ett sammanträde har lagstiftaren författat regler 

om hur detta sammanträdet ska äga rum.14 Det är viktigt att påpeka att de formella regler som 

finns föreskrivna kan kringgås genom principen om samtliga ägares samtycke.15 Denna 

princip kommer behandlas mer utförligt i avsnitt 2.4.5. I mindre bolag är det även vanligt att 

genomföra stämman per capsulam, även så kallad skrivbordsstämma.16 Förfarandet går till 

genom att ett protokoll upprättas som samtliga aktieägare undertecknar. Därmed godkänner 

man att formaliteterna som finns reglerade i 7 kap. ABL ska åsidosättas. Anledningar till 

förfarandet kan vara flera, men framförallt gör man detta för att det är tidsbesparande och att 

det finns en förutsebarhet i hur besluten skulle ha tagits om en traditionsenlig stämma ägt 

                                                 
10 7 kap. 2-3 §§ ABL. 
11 Eklund & Stattin Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt 2016 s. 170.  
12 Eklund & Stattin Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt 2016 s. 170. 
13 Svernlöf Svensk kod för bolagsstyrning: en kommentar 2017 s. 69. 
14 Eklund & Stattin Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt 2016 s. 170 f. 
15 Eklund & Stattin Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt 2016 s. 171. 
16 Eklund & Stattin Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt 2016 s. 171. 
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rum. Konsekvent är skrivbordsstämmor således mer förekommande i bolag som har få 

ägare.17 

 

2.2.3 Materiella regler för bolagsstämman 

 

Ett bolags viktigaste ärenden avgörs mestadels genom beslut som fattas på bolagsstämman. 

Det finns områden av strategisk betydelse inom bolagsstyrningen som helt avgörs av 

bolagsstämman. Dessa avgöranden kan ha en omedelbar och direkt påverkan på bolagets 

investerare. Åtgärder som ändring av aktiernas röstvärde eller deras förhållande till övriga 

aktier samt emissioner som konsekvent späder ut de gamla aktieägares delägarskap är några 

exempel på beslut som kan bli föremål för klander. Ytterligare omständigheter som ligger till 

grund för om ett beslut ska klandras i materiellt hänseende är huruvida beslutet strider 

gentemot svensk lagstiftning, verksamhetsföremålet eller rådande bolagsordning.18 

 

2.3 Styrelsen i ett aktiebolag 
 

2.3.1 Allmänt om uppdragets innebörd  

 

Det framkommer av ABL att styrelsen, som utses av bolagsstämman, är tillsatt för att sköta 

bolagets angelägenheter genom den huvudsakliga förvaltningen.19 Det ansvar som medföljer 

ett åtagande som ledamot är ett omsorgstagande av bolaget. Detta innebär, enligt Sandström, 

en plikt i att agera för det som kan betraktas vara bolagets bästa samtidigt som ledamoten 

besitter en beslutanderätt för de intressen som berör bolaget.20 Styrelsens beslutsförfarande är 

genom kollektiv röstning där beslutet som får mest röster genomförs.21 Styrelsen ansvarar för 

bolagets förvaltning som ett kollektiv och de meningsskiljaktigheter som uppkommer på 

sammanträden måste antecknas i sammanträdningsprotokollet för att de oeniga ledamöterna 

ska kunna undantas ansvar för beslut.22 Styrelsen ska även utöva en kontroll över ledningen i 

bolaget för att säkerställa att den handlar i enlighet med de föreskrifter som, antingen 

upprättats av stämman i bolagsordningen, eller de normer som följer av den 

aktiebolagsrättsliga lagstiftningen. Det framgår även att styrelsen svarar för att upprätta 

                                                 
17 Sandström Svensk aktiebolagsrätt 2017 s. 188. 
18 Eklund & Stattin Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt 2016 s. 172. 
19 8 kap. 4 § ABL. 
20 Sandström Svensk aktiebolagsrätt 2017 s. 220. 
21 8 kap. 22 § ABL. 
22 Sandström Svensk aktiebolagsrätt 2017 s. 219. 
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riktlinjer för bolagets organisation så att verksamhetsföremålet efterlevs samt utse en 

verkställande direktör. Styrelsen har även behörighet att utföra åtgärder som kan betraktas 

falla inom ramen för den löpande förvaltningen, vilket enligt ABL är den verkställande 

direktörens kompetensområde.23 Lagstiftaren har därav begränsat styrelsens befogenheter 

avseende denna aspekt till den graden åtgärderna som genomförs, objektivt, skulle anses 

frånta den verkställande direktörens ställning.24 

 

2.3.2 Reglering av affärsbesluten 

 

Vad avser de affärsbeslut som tillfaller en styrelse att besluta om, har lagstiftaren valt att inte 

reglera området i en omfattande mening. Anledning till att man valt att undvika att reglera på 

området är risken att man hämmar de rent affärsmässiga besluten som är ämnade att generera 

vinst åt bolaget. Sandström anser vidare att en ledning vars affärsbeslut präglas av hög risk 

inte är en adekvat grund till att klandra ett beslut utan ska enbart avse en fråga som kan 

kontrolleras av stämman i och med avsättning av de ledamöter man finner inte är i linje med 

stämmans företagsvision.25  

 

I svensk rätt tillämpas vad man i amerikansk skadeståndsrätt benämner “business judgement 

rule”. Vad principen innebär är att det är upp till bolagsorganen att avgöra om bolagets 

affärsbeslut kan anses vara lämpliga.26 Vad som styr lämpligheten i affärsbesluten är om det, 

ur en översiktlig synpunkt, är förenliga med vad som kan förväntas av verksamheten. Det 

innebär, exempelvis, att ett beslut kan prövas i den mån ett bestridande initialt har sin grund i 

ett underlåtande att vidta handlingar som främjar vinstsyftet.27 Det finns dock ett antal 

regleringar i ABL som har sin grund i att direkt hindra vissa beslut av affärsmässig karaktär. I 

19 kap. ABL anges att bolaget gentemot ersättning inte får förvärva egen aktie.28 Syftet med 

lagrummet är att förhindra förtäckta värdeöverföringar mellan bolaget och nyckelpersoner där 

resultatet blir en möjlighet att återbetala aktiekapitalet.29 Undantagen som finns stadgade i 19 

kap. ABL omfattar dock publika bolag vilket uppsatsen behandlar. 

                                                 
23 8 kap. 29 § ABL. 
24 Prop. 1975:103 s. 374. 
25 Sandström Svensk aktiebolagsrätt 2017 s. 267. 
26 Sandström Svensk aktiebolagsrätt 2017 s. 267. 
27 Sandström Svensk aktiebolagsrätt 2017 s. 267.  
28 19 kap. 1 § ABL.  
29 Sandström Svensk aktiebolagsrätt 2017 s. 270. 
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Utöver detta har lagstiftaren överlämnat ansvaret till olika aktörer inom näringslivet att skapa 

normer för vilka affärsbeslut som får tas och de begränsningar som råder vad avser 

riskexponering. Detta innebär att vad avser affärsbesluten som får företas i en styrelse för 

tillväxt- eller förhoppningsbolag fastställs även av regler utanför aktiebolagslagens område.    

 

2.3.3 Styrelsens arvode  

 

För styrelsen finns det inte någon exakt gräns för hur högt arvodet kan vara.30 Enligt 8 kap. 23 

a § ABL beslutas arvodet av bolagsstämman. Ett beslut som berör ersättning ska grundas på 

ett förslag som lämnas av styrelsen.31 Det kan framstå som uppenbart att bolagsstyrelsen på 

egen hand inte får besluta om ett godkännande av förslaget. Sådana beslut hindras direkt av de 

aktiebolagsrättsliga reglerna om jäv.32 Det uppkommer ofta svårigheter i att bestämma 

arvodets rimlighet i förhållande till uppdraget. I ett förslag från regeringen framkommer det 

att stor vikt bör läggas på transparensen mellan styrelsens förslag och arbetet som arvodet 

baseras på för att de tillsatta ledamöterna inte ska missbruka aktieägarnas förtroende.33 

Regeringen anser att ett sätt att förhindra missbruk är genom att utöka aktieägarnas insyn i de 

anledningar som styrelsen grundar arvodets storlek på. För att utöka säkerställandet av en 

proportionerlig ersättning i förhållande till styrelseledamöternas prestation har regeringen 

föreslagit att fastställandet av arvodet ska ske genom en uppdelning av ersättning individuellt 

mellan ledamöterna i styrelsen. Regeringen betonar att ett fastställande av ett konkret belopp 

inte är nödvändigt utan fokus ska ligga på ledamöternas funktion i bolaget. Funktionernas 

betydelse ska sedan värderas utifrån varje ledamots kompetens.34 Vad som är svårt att tolka är 

dock hur lagstiftaren har ämnat att förhindra de situationer då styrelseledamöter och 

majoritetsägare består av samma individer. Innebörden av att styrelseledamöterna, tillika 

aktieägare, inte skulle kunna utöva sin rösträtt i samma omfattning på stämman, torde stå i 

strid med likhetsprincipen. 

 

 

                                                 
30 Prop. 2005/06:186 s. 36. 
31 8 kap. 51-52 §§ ABL. 
32 8 kap. 23 § ABL. 
33 Prop. 2005/06:186 s. 36. 
34 Prop. 2005/06:186 s. 41. 



 

18 

 

2.3.4 Lojalitetsplikt och omsorgsplikt 

 

I den svenska aktiebolagsrättsliga lagstiftningen framkommer inte någon lojalitetsplikt 

uttryckligen i lagtexten. Man kan dock tolka lagtexten som att styrelsens förhållande till 

bolaget är av sysslomannaart och med detta tillkommer en plikt att vara omsorgsfull och lojal 

gentemot bolaget.35 Sandström betonar att en bedömning om lojalitetsplikten kan anses vara 

uppfylld görs genom beaktandet av uppdragets affärsmässiga karaktär. Eftersom ledamöterna 

får ersättning för uppdraget torde det finnas en förväntan på en prestation som stämmer 

överens med stämmans riktlinjer.36 

  

Det framgår inte direkt av lagreglerna huruvida styrelsen får inneha uppdrag eller uppgifter 

som är av konkurrerande art utan det som är klart är att styrelseledamöter ska sätta sina 

personliga intressen åt sidan för vad som kan betraktas vara bolagets bästa. Bergström och 

Samuelsson hävdar att ett konkurrensförbud föreligger om de båda bolagen som en 

styrelseledamot önskar vara uppdragstagare för, har liknande verksamhetsföremål och det inte 

skulle vara oundvikligt att bolaget skulle ta skada vid ett uppdragstagande i det andra 

bolaget.37 

 

Det förekommer ofta att styrelseledamöter har parallella åtaganden och med hjälp av bolaget 

genomför affärer som kan gynna styrelseledamoten personligen. I dessa sammanhang 

använder man ofta det amerikanska begreppet “corporate opportunity”. Termen syftar till att 

definiera scenariot där en person i ledande befattning tillskansar sig personliga fördelar med 

hjälp av bolagets verksamhet.38 Om man beaktar Bergströms och Samuelssons resonemang 

torde ett sådant agerande vara tillåtet i svensk rätt enbart i den omfattning bolaget inte 

påverkas negativt. Som konstaterat finns det ingen vägledning i lagstiftningen i den frågan 

utan även här använder man sig av bolagsordningens avgränsningar. Därtill förekommer dock 

en utredning som görs med beaktandet av vissa kriterier. Dessa är bland annat om affären rent 

ekonomiskt kan genomföras av bolaget, om affären ligger i linje med bolagets verksamhet, 

om bolaget objektivt förväntas genomföra sådana affärer, om bolaget har legala möjligheter 

att genomföra affären och om motparten objektivt skulle anses vilja göra affärer med 

                                                 
35 Prop. 1975:103 s. 540. 
36 Sandström Svensk aktiebolagsrätt 2017 s. 261. 
37 Bergström och Samuelsson Aktiebolagets grundproblem 2015 s. 97. 
38 Eklund och Stattin Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt 2016 s. 275 f. 
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bolaget.39 Motiveringen till en sådan bedömningsmetod är att det annars finns risk att en 

alltför allmän formulerad föreskrift i bolagsordningen skulle hämma reella affärsstrategiska 

beslut oavsett vad det skulle ha för betydelse för uppdragstagaren personligen.40 Det är även 

av stor betydelse om individen som genomför dessa affärer enbart är styrelseledamot eller om 

denne även innehar rollen som verkställande direktör. Detta beror på att den verkställande 

direktör typiskt sett har ett arbetsförhållande gentemot bolaget vilket inte styrelseledamöter 

har. I praktiken innebär detta, i översiktligt hänseende, att ledamöternas sammanträden sker 

vid enstaka tillfällen under verksamhetsåret medans den verkställande direktören regelbundet 

arbetar i verksamheten.41   

 

2.4 Minoritetsägarskydd 

 

2.4.1 Allmänt om minoritetsägarskyddet  

 

I aktiebolagsrätten är huvudregeln att majoritetsprincipen styr. Med andra ord, är det beslutet 

som får mest röster som genomförs.42 I motsats till detta har lagstiftaren inkluderat ett flertal 

regler som agerar som ett skydd för aktieägare i minoritet och som ska förhindra att 

majoriteten gynnas på minoritetens bekostnad. Skydden möjliggör att minoriteten kan hindra 

att vissa beslut genomförs men ger den också möjligheten att tvinga igenom ett beslut. Att 

minoriteten har möjlighet att agera som ett kontrollerande kollektiv och rösta ned beslut 

medför risk för att kontrollrätten missbrukas men samtidigt att minoriteten får ett skydd för 

sitt andelsinnehav i bolaget.43 Ett för starkt minoritetsskydd medför att det blir svårare att ha 

en ledning i bolaget som är handlingskraftig, vilket konsekvent kan leda till att värdet på 

företaget sjunker.44 Det är en skör balansgång mellan hur långt minoritetens rätt att rösta ned 

beslut ska sträcka sig och majoritetens möjligheter att styra med alltför stort svängrum. 

Lagstiftaren har försökt att minska den osäkerhet som råder hos investerare för otillbörliga 

majoritetsbeslut genom att försöka skapa en bättre förutsebarhet med bolagsstyrningen. 

Sådana åtgärder är tämligen komplicerade då det, efter noteringstidpunkten, uppstår en 

                                                 
39 Bergström och Samuelsson Aktiebolagets grundproblem 2015 s. 97 f. 
40 Bergström och Samuelsson Aktiebolagets grundproblem 2015 s. 97. 
41 Bergström och Samuelsson Aktiebolagets grundproblem 2015 s. 98 
42 7 kap. 40-41 §§ ABL. 
43 Eklund & Stattin Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt 2016 s. 197. 
44 Bergström och Samuelsson Aktiebolagets grundproblem 2015 s. 163.  
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minoritet som ofta består av tusentals ägare.45 Detta ökar också möjligheterna till dissens 

inom minoriteten eftersom varje aktieägare önskar, exempelvis, att bidra minimalt med 

resurser samtidigt som man vill åtnjuta fördelarna med delägarskapet. Denna position 

benämns, i ekonomiska termer, som Free-rider.46 Nedan följer en utförlig genomgång av de 

rättsregler inom svensk bolagsrätt vars funktion är att tillföra ett adekvat skydd för 

aktieägarminoriteten.  

 

2.4.2 Riktade emissioner och Leo-lagen 

 

Det framgår av 13 kap. 1 § ABL att huvudregeln är att befintliga aktieägare ska ha företräde 

vid de situationer då bolaget ämnar utöka sitt aktiekapital genom nyemission. Vid 

nyemissioner med företrädesrätt är det viktigt att lägga märke till att maktbalansen i bolaget 

ofta förblir densamma. Den enskilde aktieägaren måste inte teckna nya aktier men har, icke 

desto mindre, fått möjligheten att vidta åtgärder för att ägarandelen inte ska bli utspädd. I 

riktade emissioner, då aktieägarnas företrädesrätt åsidosätts, är därmed utspädning och 

rubbning i maktbalansen ett faktum. Detta beror på det faktum att utgivning av aktier utan 

röstvärde är förbjudet enligt svensk aktiebolagsrätt.47 Man måste även beakta att bolag som 

letar efter nya investerare i desperata situationer ofta försöker komma med lukrativa 

erbjudanden i sina riktade emissioner. En typ av erbjudande är rabatterad teckningskurs. 

Resultatet av att en utomstående investerare tecknar aktier till en kurs under marknadsvärdet 

är att personen ifråga besitter en större del av antalet röster för den mängd kapital som 

tillskjutits.48 Situationen kan även vara sådan att riktade emissioner till rabatterad 

teckningskurs även sker till befintliga ägare. 

 

I ett aktiebolag vid namn Leo läkemedel valde en styrelse att rikta en emission till en befintlig 

aktieägarkonstellation med individer i ledande befattningar, till ett förmånligt pris. Efter 

teckningen hade aktierna markant ökat i värde varpå man konstaterade att övriga aktieägare 

som exkluderades i teckningen hade missgynnats. Lagstiftarens utmaning, i och med 

uppdagandet av affären, bestod i att förhindra framtida kringgåenden av aktieägares 

likabehandling samtidigt som man inte hämmade affärsmässiga möjligheter. Utredningen 

resulterade i Leo-lagen. Av förarbetena till Leo-lagen framgår att otvetydiga kringgåenden 

                                                 
45 Sandström Svensk aktiebolagsrätt 2017 s. 192. 
46 Eklund & Stattin Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt 2016 s. 167. 
47 Sandström Svensk aktiebolagsrätt 2017 s. 146. 
48 Bergström och Samuelsson Aktiebolagets grundproblem 2015 s. 188 f. 
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ska kunna angripas med hjälp av “självsanerande åtgärder”.49 Bergström och Samuelsson 

hävdar att de åtgärder som förarbetena syftar på är de som näringslivet vidtog för att säkra 

sund aktiehandel genom inrättande av AMN.50 AMN:s huvudsakliga uppgift har varit att 

uttala sig om ifrågasättande handlingar från bolagsledningar på Sveriges aktiemarknader samt 

klargöra vad som kan anses utgöra god sed. 

 

Leo-lagen återfinns numera uttryckligen i 16 kap. ABL. Syftet med Leo-lagen är att försvåra 

transaktioner som anses vara otillbörliga för minoritetsägare och, konsekvent, fungera som ett 

skydd för detta aktieägarkollektiv. Leo-lagen ämnar till att begränsa möjligheten att rikta 

emissioner till styrelsen eller ledningen i bolaget genom att samtliga sådana förslag måste 

framföras på stämman och behöver få bifall av såväl nio tiondelar av rösterna som aktierna 

som är företrädda.51 I noterade bolag då aktieägandet är spritt torde riktade emissioner av 

denna art vara svåra att genomföra på ett otillbörligt sätt. Leo-lagen beaktar dock ej 

emissionens omfattning eller överlåtelse i förhållande till bolagets storlek vilket innebär att 

det enbart skulle krävas en sådan emission för att konsekvent genomföra en radikal 

omstrukturering i ägarförhållandet och maktordningen.52 Med anledning härav har det 

föreslagits att en beloppsspärr på emissionens storlek torde införas för att minimera risken för 

en snabb utspädning. Dock har det även diskuterats om lättnader för ett genomförande av en, 

som i Leo-affären, riktad emission. För bolag som är marknadsnoterade kan gränsen för 

röstetalet anses vara för högt och att en justering för att minska denna borde genomföras.53 

  

Frångåendet från aktieägarnas företrädesrätt vid vanliga riktade emissioner regleras 

uttryckligen i 13 kap. 2 § ABL. Där framkommer att ett sådant förfarande enbart kan 

genomföras om det biträds med såväl två tredjedelar av rösterna som de aktier som företräds 

på stämman. Skälen till varför företrädesrätten åsidosatts måste uttryckligen anges i 

emissionsförslaget. Vidare anger ABL att emissionen måste genomföras på objektiva 

grunder.54 Dessa objektiva grunder har, i doktrin, vidareutvecklats. Den vanligaste 

anledningen är att det anses vara det mest effektiva sättet att snabbt införskaffa riskkapital.55. 

                                                 
49 Prop. 1986/87:76 s. 26. 
50 Bergström och Samuelsson Aktiebolagets grundproblem 2015 s. 196 f. 
51 16 kap. 8 § ABL. 
52 Bergström och Samuelsson Aktiebolagets grundproblem 2015 s. 193. 
53 Bergström och Samuelsson Aktiebolagets grundproblem 2015 s. 193. 
54 13 kap. 4 § ABL. 
55 Bergström och Samuelsson Aktiebolagets grundproblem 2015 s. 188. 
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Om bolaget även lyckas attrahera utomstående aktörer som har ett enormt kapital blir det 

enklare att i framtiden genomföra vanliga företrädesemissioner.56  

 

2.4.3 Likhetsprincipen och generalklausulerna i noterade bolag 

 

I aktiebolagsrätten finns den grundläggande principen om att alla aktier är likvärdiga. Detta är 

en av grunderna inom aktiebolagsrätten och kommer till uttryck i 4 kap. 1 § ABL och 

benämns likhetsprincipen. Syftet med likhetsprincipen är att bolagsorganens befogenheter 

begränsas gentemot aktieägarna och ska respekteras av bolagsorganen.57 

 

Bestämmelsen ska tillämpas av aktieägare gentemot bolaget i dennes egenskap som 

aktieägare eller mot andra aktieägare och således inte mot tredje man. När det gäller aktiernas 

likabehandling, måste man särskilja på den reella påverkan som vissa beslut innebär och den 

formella påverkan.58 Med likhetsprincipen är det den formella påverkan som är avgörande. 

Detta innebär att man fokuserar på aktien som subjekt och inte på innehavaren, vilket skulle 

vara fallet om principen riktade in sig på den reella påverkan. Konsekvensen blir att en 

negativ särbehandling i det reella stadiet inte kan angripas enbart med stöd av 

likhetsprincipen.59 Då tillväxt- och förhoppningsbolag kontinuerligt befinner sig i en 

expansionsfas är det väldigt troligt att flertalet emissioner genomförs även efter 

noteringstidpunkten. Om bolagen, därutöver, blir attraktiva för större bolag riktar man oftast 

emissioner till dessa aktörer då de kan tillföra ett högt kapital. I ett sådant scenario kan man 

ifrågasätta huruvida likhetsprincipen verkligen efterlevs.  

 

Det finns även viktiga avsteg från likhetsprincipen som uttryckligen anges i ABL. Det 

framkommer av lagstiftningen att aktierna kan ha olika röstvärden.60 Detta är särskilt viktigt 

när man betraktar mindre noterade bolag. Vid första aktiespridningstillfället är det inte 

ovanligt att de ursprungliga ägarna emitterar aktier som har ett väsentligt lägre röstvärde än de 

aktier som fanns innan noteringen. På detta vis säkerställer de ursprungliga aktieägarna att 

maktbalansen påverkas minimalt samtidigt som bolaget tillskansar sig ytterligare kapital.  

                                                 
56 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Rekommendationer om riktade kontantemissioner, 2014-11-21. 
57 Johansson Svensk associationsrätt i huvuddrag 2014 s. 80. 
58 Sandström Svensk aktiebolagsrätt 2017 s. 207. 
59 Sandström Svensk aktiebolagsrätt 2017 s. 207. 
60 4 kap. 2-3 §§ ABL. 
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I samband med likhetsprincipen behöver man även granska generalklausulerna då de utgör ett 

omfattande skydd för minoriteten. Även fast generalklausulerna inte har givits ett liknande 

tolkningsutrymme som likhetsprincipen, ska generalklausulerna fortfarande i viss mån 

tillämpas på grund av en överträdelse av likhetsprincipen.61 Generalklausulerna är även de 

lagregler som används för att stoppa riktade emissioner som kan anses vara otillbörliga.62 Till 

skillnad från likhetsprincipen tar generalklausulerna sikte på ägaren och har som ståndpunkt 

att ingen aktieägare får särbehandlas genom otillbörliga beslut i förhållande till en annan 

aktieägare.63 I NJA 2000 s. 404 hade styrelsen i ett bolag beslutat om överlåtelse av inkråmet 

till ett majoritetsägande moderbolag varpå det överlåtande dotterbolaget därefter skulle 

avvecklas. Eftersom bolaget överfört alla tillgångar i balansräkningen till moderbolaget och 

därefter skulle upphöra att existera fanns det ingen möjlighet för minoriteten att yrka 

ersättning å bolagets vägnar. Förutom att beslutet av ett överlåtande av inkråmet var i strid 

med rådande bolagsordning, ansåg HD att åtgärden var en klar överträdelse av 

generalklausulerna. HD konstaterade vidare att huruvida en skada åsamkats minoritetsägaren 

är irrelevant för tillämpningen av generalklausulerna. Rättsfallet är ett exempel som 

klarlägger en konkret situation där tillämpningen av generalklausulerna är möjlig.  

 

Möjligheten för en enskild aktieägare att, genom tillämpning av generalklausulerna, rubba 

styrelsebeslut anses dock, i övrigt, vara väldigt få. För det första måste man granska de rent 

företagsekonomiska aspekterna som finns i beslutstaganden. Om det, med bolagets bästa i 

beaktande, kan anses vara företagsekonomiskt försvarbart att fatta beslut som konkret strider 

mot likabehandlingen av aktieägare kan dessa beslut varken formellt eller materiellt angripas 

med stöd av generalklausulerna.64 För att kunna avgöra om ett beslut har sin grund i 

företagsekonomiska aspekter undersöks huruvida vinstsyftet funnits i åtanke eller vad beslutet 

ifråga haft för påverkan på bolagets eget kapital. I noterade bolag torde beslutets påverkan på 

aktiekursen utgöra en stor del av bedömningsunderlaget.65 

För att generalklausulerna överhuvudtaget ska kunna tillämpas måste det ha vidtagits en 

åtgärd som kan anses vara ägnad att förse en aktieägare med en fördel på en annan aktieägares 

bekostnad. Vid beslut om tillämpning av generalklausulerna fäster man stor vikt vid orden 

                                                 
61 Bergström och Samuelsson Aktiebolagets grundproblem 2015 s. 148 f. 
62 Bergström och Samuelsson Aktiebolagets grundproblem 2015 s. 191. 
63 7 kap. 47 § ABL. 
64 Prop. 1973:93 s. 137. 
65 Bergström och Samuelsson Aktiebolagets grundproblem 2015 s. 151 m.fl. 
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“ägnad att”.  Bergström och Samuelsson betonar att själva åtgärden inte behöver ha realiserat 

någon fördel för att generalklausulerna ska bli applicerbara. Det krävs enbart att syftet med 

åtgärden har varit att försätta en aktieägare i en sämre position.66   

Även begreppet ”otillbörligt” måste tolkas utifrån varje enskilt fall. Enligt lagmotiven till 

generalklausulerna kan exempelvis aldrig rekvisitet “otillbörligt” vara uppfyllt om ett beslut 

är i enlighet med lag eller bolagets rådande bolagsordning.67 Vidare kan inte beslutet anses 

vara otillbörligt om majoriteten av aktieägarna är för ett beslut som skulle missgynna 

minoriteten men samtidigt ge en värdeökning på samtliga bolagets aktier.68 

 

2.4.4 Jävsreglerna i ABL 

I bolag med majoritetsägare i styrelsepositioner kan jävsreglerna i ABL utgöra ett viktigt 

minoritetsskydd. Dessa regler återfinns inte bara i förvaltningsbeslut i styrelsen utan även när 

aktieägarna utövar sin rösträtt i bolagsstämman. Reglerna påverkas inte av aktieinnehavets 

storlek såtillvida inte en person äger alla aktier i bolaget. I det fallet ett bolag enbart har en 

aktieägare är det varken relevant eller möjligt att tillämpa jävsreglerna.69 

Jävsreglerna har som syfte att förhindra att de intressen som bolaget har inte ska åsidosättas 

för att gynna styrelseledamotens personliga intressen.70 Dock måste det klargöras att om dessa 

två intressen kan anses sammanfalla, föreligger inte jäv enligt 8 kap. ABL. Vidare kan 

tilläggas, att när det avser det interna förhållandet i bolaget och styrelsen agerar i egenskap av 

aktieägare, neutraliseras skyddsomfånget.71 Därav måste det undersökas huruvida 

jävsbestämmelserna i bolagsstämman kan komplettera denna bristfällighet. 

Bestämmelserna som tillämpas gentemot individer i egenskap av aktieägare riktar in sig 

främst för att förhindra påverkan på beslut som rör ansvarsbefrielse från skadeståndstalan 

enligt reglerna i 29 kap. ABL. Dock tillämpas även reglerna på ärenden där en aktieägare, i 

egenskap av styrelseledamot, kan anses tillskansa sig förmåner på bolagets bekostnad.72 En 

stor skillnad mellan jävsregeln som avser bolagsstämma och den som stadgas i avseende att 

förhindra otillbörliga förvaltningsbeslut är att det inte föreligger ett förbud i det förstnämnda 

                                                 
66 Bergström och Samuelsson Aktiebolagets grundproblem 2015 s. 150. 
67 Prop. 1973:93 s. 137. 
68 Bergström och Samuelsson Aktiebolagets grundproblem 2015 s. 151 f. 
69 7 kap. 46 § och 8 kap. 23 § ABL. 
70 Nerep, Adestam och Samuelsson. Lexino. Kommentaren till 8 kap. 23 §. 
71 Prop. 1975:103 s. 379. 
72  7 kap. 46 § ABL. 
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för aktieägaren att delta i behandlingen och diskussionen om ärendet.73 För att paragrafen ska 

kunna tillämpas krävs även att beslutet stått i strid med bolagets intresse. Med intresset avses 

att verksamheten eller bolagets strategi, som är ämnad att generera den mest profitabla 

avkastningen, åsidosatts.74 Bergström och Samuelsson menar dock att man måste granska 

huruvida intressekonflikten som uppstått är av väsentlig betydelse för bolaget, eftersom att 

enbart uppkomsten av en intressekonflikt inte kan anses vara tillräckligt för att de 

utomstående aktieägarna ska kunna använda sig av jävsregeln. Detta benämns som en 

granskning av väsentlighetsrekvisitet.75 När det gäller väsentlighetsrekvisitet uppstår det 

alltjämt tolkningsproblem om dess innebörd. Enligt Bergström och Samuelsson måste man 

göra en avvägning mellan, å ena sidan de negativa effekterna som genomförandet innebär för 

aktieägarnas avkastning i förhållande till bolagets storlek, å andra sidan individens rätt till 

förmånen ifråga.76        

2.4.5 Samtliga aktieägares samtycke  

Principen om samtliga aktieägares samtycke (SAS-principen) är en okodifierad princip inom 

associationsrätten.77 Principen innebär, förutom att ge aktieägare möjligheten att hålla 

skrivbordsstämmor, att det finns möjlighet att avvika från de regler i ABL som skyddar 

minoritetsägare om samtliga aktieägare samtycker till åtgärden. För att det ska finnas ett krav 

på samtycke krävs det att aktierna innehas vid beslutsfattandet. Därigenom öppnas det upp för 

ett medvetet avsteg från övriga minoritetsskydd som eventuellt kan tillämpas, materiella såväl 

som formella.78 SAS-principen ska tolkas motsatsvis som att minoritetsskyddet alltid kan 

nyttjas om enbart en ägare ej samtycker. Det bör noteras att SAS-principen även möjliggör 

genomförandet av beslut som strider mot föreskrifter i bolagsordningen.79 Samtycket anses 

vara en ensidig rättshandling och kan betraktas som en motsvarighet till när aktieägaren 

utövar sin rösträtt på bolagsstämman.80 Enligt Arvidsson kan samtycke inte uppstå genom 

passivitet, utan endast konkludent eller uttryckligen.81 Principen är inte utformad för 

underlättande av beslutsfattande i bolag med ett spritt ägande och agerar därigenom till största 

                                                 
73 Nerep och Samuelsson. Lexino. Kommentaren till 7 kap. 46 §. 
74 Nerep och Samuelsson. Lexino. Kommentaren till 7 kap. 46 §. 
75 Bergström och Samuelsson Aktiebolagets grundproblem 2015 s. 145. 
76 Bergström och Samuelsson Aktiebolagets grundproblem 2015 s. 145. 
77 Almlöf Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet 2014 s. 227 f.  
78 Almlöf Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet 2014 s. 244 f. 
79 Andersson Kapitalskydd i aktiebolag 2010 s. 20 f. 
80 Almlöf Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet 2014 s. 244 f. 
81 Arvidsson Aktieägaravtal, Särskilt om beslut- och överlåtelsebindningar 2010 s. 269 ff. 
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delen som ett skydd för minoriteten i dessa bolag, inte som ett verktyg för underlättade av 

bolagsstyrningen.82 

2.4.6 Utsvältningsregeln 

 

Som nämnts bidrar investerare med kapital till bolag med motivet att man har förhoppning om 

en framtida avkastning, antingen genom tillgodogörandet av en värdeökning eller genom 

direkt utdelning ur bolaget. Eftersom tillväxt- och förhoppningsbolag generellt inte delar ut 

vinster till aktieägarna, och den vinst som bolaget genererar återinvesteras i nya projekt torde 

det vara intressant att undersöka om investerare kan tvinga ut medel ur bolagen. Enligt 18 

kap. 11 § ABL måste bolaget, på begäran av minoriteten, dela ut minst hälften av nettovinsten 

som fastställts i balansräkningen. Vid åberopande av paragrafen måste bolaget således göra en 

tvångsutdelning till aktieägarna på begäran av bolagsstämman, vilket ska ske innan stämman 

fattar beslut om hur vinsten ska disponeras. Begäran om tvångsutdelning behöver dock inte 

mottas av övriga aktieägare innan kallelse till stämman skickas ut. Den här typen av utdelning 

är endast möjlig att genomföra vid den årliga bolagsstämman.83 

 

Det finns däremot situationer då bolaget kan vägra utdelning till minoriteten. Sådana 

situationer kan vara om utdelningen skulle innebära att försiktighetsprincipen och 

beloppsspärren åsidosätts. Försiktighetsprincipen och beloppsspärrens funktion är att det 

krävs att vinstutdelningen framstår som försvarlig med hänsyn till bolaget och dess 

verksamhet.84
 Bolagets bundna kapital ska samtidigt inte påverkas negativt på grund av 

handlingen.85 Utdelning behöver vidare inte genomföras om beloppet skulle överstiga fem 

procent av bolagets fria kapital. Bolaget får även göra en del avdrag för avsättning till vissa 

fonder i fritt eget kapital, där överkursfonden är en av dessa. Om bolagsordningen har 

speciella lydelser gällande vem som ska erhålla vinsten, får avdrag göras i den mån lydelserna 

gäller. Sedan kan vinsten som ska tvångsutdelas beräknas utifrån kvarvarande belopp.86 

Utsvältningsregeln har implementerats av lagstiftaren för att agera som ett ekonomiskt skydd 

                                                 
82 Prop. 2004/05:85 s. 202. 
83 Skog Rodhes Aktiebolagsrätt 2018 s. 243 f. 
84 http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/driva/utdelning/arsstamma-1.3878 (Hämtad 2018-05-

07). 
85 https://www.tidningenkonsulten.se/artiklar/koncernbidrag-fran-dotterbolag-till-moderbolag-ur-en-

aktiebolagsrattslig-utgangspunkt/ (Hämtad 2018-05-07). 
86 Nerep, Adestam och Samuelsson. Lexino. Kommentaren till 18 kap. 11 §. 

http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/driva/utdelning/arsstamma-1.3878
https://www.tidningenkonsulten.se/artiklar/koncernbidrag-fran-dotterbolag-till-moderbolag-ur-en-aktiebolagsrattslig-utgangspunkt/
https://www.tidningenkonsulten.se/artiklar/koncernbidrag-fran-dotterbolag-till-moderbolag-ur-en-aktiebolagsrattslig-utgangspunkt/
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för att motverka att minoritetsägare tröttas ut och ställs i en situation där aktierna avyttras till 

ett för lågt pris på grund av utebliven vinstutdelning.87  

 

2.5 Sammanfattning 

 

Reglerna om bolagsstyrning i ABL är konstruerade på det sättet som kan anses främja den 

konstellationen som innehar störst röstandel i bolaget. Detta beror på att lagstiftaren utgår från 

att det är denna part som har mest att förlora om verksamheten i bolaget skulle gå dåligt. 

Bolagstämman är det organ som tar de viktigaste besluten genom att aktieägarna uttrycker sin 

vilja gällande bolagets framtid.  I vissa situationer kan ett förenklat förfarande hållas, i form 

av en skrivbordstämma, om alla aktieägare ger sitt samtycke. Vad avser styrelseledamöter 

finns det krav på att man agerar lojalt och affärsmässigt korrekt gentemot bolaget.  Arvodet 

som styrelseledamöterna erhåller ska vara proportionerliga i förhållande till deras prestation 

och den kompetens de besitter.  

 

Minoritetsskyddet i ABL är konstruerad så att bolagsförvaltande organ ska förbli 

handlingskraftiga samtidigt som alla konstellationer ska ha möjligheter att vidta åtgärder 

gentemot ohederliga ageranden i förhållande till deras delägarskap. Flertalet regler existerar 

för att skydda minoriteten, såsom att endast bolagsstämman har beslutanderätt vid riktade 

emissioner och att samtliga aktieägare måste samtycka vid beslut som kommer att ge 

specifika aktieägare konstaterade nackdelar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
87 Sandström Svensk aktiebolagsrätt 2017 s. 318. 
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3. Självregleringen i noterade bolag 
 

3.1 Inledning 
 

Trots att regelverket kring bolagsledningens ansvar gentemot aktieägarna betraktas vara 

ganska omfattande, saknas det i Sverige uttömmande lagreglering för bolagsstyrning på 

aktiemarknader. I takt med att aktiehandel blivit ett mer utbrett och internationellt fenomen 

har vikten av att säkerställa bolagets styrning blivit allt mer relevant.88 Självregleringens 

huvudsakliga funktion avseende bolagsstyrning är att fylla ut aktiemarknadslagstiftningen. 

Man gör detta genom att ge koncisa beskrivningar om bolagsorganens maktutövande samt 

stifta ett utförligare reglemente som ska förhindra att olika intressen hos aktörer påverkar 

affärsbeslut. I bolag där majoriteten innehar styrelsepositioner är det av enorm relevans att 

undersöka vilket skydd som tillförs minoriteten med hjälp av självregleringen. 

 

3.2 Den svenska koden för bolagsstyrning 
 

3.2.1 Allmänt om svensk kod för bolagsstyrning 

 

Den svenska koden för bolagsstyrning utgör självregleringens kärna på bolag vars aktier är 

upptagna för handel på en aktiemarknad. Koden tar sikte på att säkerställa effektiviteten i 

bolagets ledning så att verksamhetsföremålet efterlevs på ett sätt som tillfredsställer 

aktieägarna. Idag lägger investerare stor vikt på god bolagsstyrning inför beslut om de ska 

delta i företagets affärsplaner. Den allmänna skepsis som uppstått gentemot ledningar är på 

grund av uppdagandet av ett flertal skandaler inom publika bolag där styrningen varit 

bristfällig.89 Den svenska koden för bolagsstyrning anses vara av väsentlig betydelse eftersom 

den ger investerare en form av garanti för att bolaget sköts på ett sunt sätt. AMN har även 

uttalat sig om att en tillämpning av koden anses utgöra god sed på aktiemarknader.90 Tanken 

med koden är att den ska fungera som en manual för att säkerställa att investerare kan få en 

bekräftelse av ledningens kompetens och seriositet.91  

 

                                                 
88 Svernlöf Svensk kod för bolagsstyrning: en kommentar 2017 s. 22 f. 
89 Svernlöf Svensk kod för bolagsstyrning: en kommentar 2017 s. 22. 
90 Svensk kod för bolagsstyrning, 2016 s. 10. 
91 Svernlöf Svensk kod för bolagsstyrning: en kommentar 2017 s. 22 f. 
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En viktig egenskap som koden har är att den utgår från principen om comply or explain, vilket 

kan översättas på svenska till följa eller förklara. Detta innebär att ett bolag som är noterat på 

en aktiemarknad som har valt att implementera koden i sitt reglemente, kan välja att avvika 

från dess regler om ett godtagbart skäl kan anges.92 En ytterligare unik egenskap, i jämförelse 

med lagregler inom området, är att koden inte har några sanktionsbestämmelser vid 

överträdelser. Kollegiet, som författat koden, har istället överlämnat ansvaret för sanktioner 

till de organisationer som valt att implementera koden i sitt regelverk.93 

 

3.2.2 Bolagsstämman och valberedningen ur kodens perspektiv 

 

Som nämnts i tidigare avsnitt använder aktiemarknader koden med syfte att fylla ut de 

rättsområden som ABL enbart reglerar översiktligt samt i de områden som kollegiet anser 

behöver kompletteras i de fall bolagsstyrningen påverkar externa intressenter. Detta 

uppmärksammas i kodens struktur vad avser bolagsstämman. I koden har man tagit sikte på 

att, främst, ge detaljerade beskrivning av de formella aspekterna av bolagsstämman. Ett 

exempel är att koden klargör att språket som ska användas på stämmor samt det material som 

utges till aktieägare enbart ska vara författad på svenska.94 Vidare anger koden att om det 

finns särskilda ekonomiska förutsättningar, exempelvis där aktieägarkretsen kan bestå av 

utländska investerare, får en simultantolk närvara.95  

 

Det nämndes tidigare i avsnitt 2.2.1 att i noterade bolag, som koden är avsedd för, utses det en 

valberedning. Valberedningens huvudsakliga uppgift, i förhållande till uppsatsens ämne, är att 

föreslå styrelseledamöter för kommande verksamhetsår samt ge förslag om vad ett skäligt 

arvode ska vara.96 Enligt Svernlöf ska arvodet bestämmas för varje ledamot individuellt, dock 

behöver inte dessa namnges i arvodesbeslutet. Man kopplar istället arvodet till ledamotens 

funktion och benämner denne som “vanlig” eller “särskild”.97 Begreppet arvode i kodens 

mening avser all ersättning som en styrelseledamot kan uppbära på grund av sitt uppdrag. 

Däremot om den verkställande direktören även skulle inneha en styrelseposition särskiljs 

ersättningarna.98 

                                                 
92 Svernlöf Svensk kod för bolagsstyrning: en kommentar 2017 s. 24 f. 
93 Svernlöf Svensk kod för bolagsstyrning: en kommentar 2017 s. 39 f. 
94 Svensk kod för bolagsstyrning 2016 s. 11. 
95 Svensk kod för bolagsstyrning 2016 s. 11. 
96 Svensk kod för bolagsstyrning 2016 s. 12. 
97 Svernlöf Svensk kod för bolagsstyrning: en kommentar 2017 s. 79 f. 
98 Svernlöf Svensk kod för bolagsstyrning: en kommentar 2017 s. 80. 
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Kodens regler vad avser sammansättningen av valberedningen är utformade på det sätt som 

säkerställer dess självständiga integritet gentemot utomstående aktörer som berörs av de 

ärenden som valberedningen handlägger. Därav kan det framkomma som underligt att koden 

stadgar att det i valberedningen får ingå styrelseledamöter. Begränsningen infinner sig i att 

styrelseledamöter dock inte får befinna sig i en majoritet.99 Enligt koden ska valberedningen 

bestå av minst tre ledamöter varav en ordförande som sedermera ej får vara en 

styrelseledamot. Koden tillåter dock ett avvikande från denna regel om det kan garanteras att 

styrelseledamoten ifråga inte skulle kunna inkluderas i ett ärende där denne skulle hamna i en 

jävsituation i aktiebolagslagens mening. 100 

 

Koden stadgar att minst en av ledamöterna ska vara oberoende till den mest röststarka ägaren 

eller den grupp av ägare som samverkar om bolagets huvudsakliga förvaltning.101 Detta 

innebär att den största ägarkonstellationen i bolaget omöjligen kan tillsätta samtliga 

valberedningsledamöter. Vad som utgör sådana röststarka aktieägare är den individ eller de 

konstellationer som äger mer än tio procent av kapitalet och rösterna i bolaget.102 Om mer än 

en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till 

större aktieägare i den bemärkelse som avses ovan i detta avsnitt. Genom denna regel har man 

försäkrat sig om att den större ägarkonstellationen inte får majoritetsinflytande i 

valberedningen.103     

 

3.2.3 Styrelsen ur kodens perspektiv 

 

I ABL regleras styrelsen, i egenskap av bolagsorgan, väldigt översiktligt. Det uppställs inga 

hinder för exempelvis en företagsledning att inneha styrelsepositioner i bolaget. Det enda som 

ABL uttryckligen reglerar är att i publika bolag hindras VD från att inneha positionen som 

styrelseordförande.104 I koden utökas dock aktiemarknadsreglementet för styrelseledamöter 

avsevärt. Bland annat konkretiseras de uppgifter som ett styrelseuppdrag kan anses medföra i 

ett noterat bolag. Enligt koden så omfattar uppdraget som styrelseledamot till att fastställa en 

konkret strategi och verksamhetsinriktning för bolaget, tillsätta, utvärdera och entlediga den 

                                                 
99 Svensk kod för bolagsstyrning 2016 s. 13. 
100 Svernlöf Svensk kod för bolagsstyrning: en kommentar 2017 s. 95 f. 
101 Svensk kod för bolagsstyrning 2016 s. 13. 
102 Svensk kod för bolagsstyrning 2016 s. 16. 
103 Svernlöf Svensk kod för bolagsstyrning: en kommentar 2017 s. 95. 
104 8 kap. 49 § ABL. 



 

31 

 

verkställande direktören, se till att erforderliga etiska riktlinjer fastställs för bolagets 

uppträdande, se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets 

verksamhet samt säkerställa att bolagets informationsgivning är korrekt, relevant och 

tillförlitlig.105  

 

Då uppsatsens syfte är att utreda det rättsliga förhållandet mellan majoritetsägare i 

styrelsepositioner och minoriteten är det av betydelse att undersöka hur koden reglerar 

sammansättningen av ledamöterna. Kodens syfte är att begränsa ett inflytande på bolaget som 

kan gynna privata intressen hos enskilda styrelseledamöter. Kodens fokus, vad avser 

styrelsen, är att innehavaren av uppdraget ska inta en neutral och oberoende inställning 

gentemot bolaget.106 Anledningen till detta är att författaren av koden önskat skapa 

tillförlitlighet och transparens på aktiemarknaden mellan aktieägare och bolagets 

uppdragstagare. Därav har man inlett styrelsens sammansättningsregler genom att begränsa 

styrelseledamöter som även kan anses ha en ledande befattning i bolaget till att enbart omfatta 

en person.107 Detta innebär, ur ett praktiskt perspektiv, att om en verkställande direktör även 

innehar en styrelseposition får ingen annan ledamot arbeta i bolaget i en ledande befattning. 

Att styrelsen ska ha en så oberoende ställning som möjligt i förhållande till bolaget kommer 

till uttryck i koden p 4.4. Denna punkt kan anses uppfylld när åtminstone hälften av 

ledamöterna är oberoende.108 Vad som definierar en oberoende ledamot är tämligen oklart. 

Enligt Svernlöf måste rekvisitet i kodens mening bedömas utifrån varje ledamot individuellt. 

De kriterier som man tar hänsyn till är de affärsmässiga relationer och ekonomiska 

mellanhavanden som en ledamot kan anses ha gentemot bolaget.109 Begreppet beroende 

omfattar även ledande positioner till andra bolag som kan anses stå det uppdragsgivande 

bolaget nära. Även familjära relationer är av avgörande betydelse. Om en styrelseledamot har 

en släkting som arbetar i en ledande befattning kan inte en styrelseledamot anses vara 

oberoende i den bemärkelse som koden avser.110  

 

Ledamoten ska även vara oberoende gentemot större aktieägare i bolaget. Koden är utformad 

på det viset att minst två ledamöter som är oberoende i förhållande till ledningen i bolaget 

                                                 
105 Svensk kod för bolagsstyrning 2016 s. 14. 
106 Svernlöf Svensk kod för bolagsstyrning: en kommentar 2017 s. 124. 
107 Svensk kod för bolagsstyrning 2016 s. 15. 
108 Svensk kod för bolagsstyrning 2016 s. 15. 
109 Svernlöf Svensk kod för bolagsstyrning: en kommentar 2017 s. 124 f. 
110 Svernlöf Svensk kod för bolagsstyrning: en kommentar 2017 s. 120. 
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även ska vara det gentemot större aktieägare.111 Vad som kan klassificeras som beroende till 

större aktieägare är ledamöter som själva äger aktier i betydande del i bolaget. Vad som kan 

anses betydande är de aktörer som äger en sådan andel att de kan betraktas som en röststark 

ägarkonstellation, som vidare är identisk med den beskrivning avseende 

valberedningsledamöters ägarberoende i avsnitt 3.2.2. Även styrelseledamöter som inte äger 

men representerar större ägare betraktas vara beroende i kodens mening. I det fallet en 

styrelseledamot inte äger aktier direkt i uppdragsgivande bolaget men i ett annat bolag som 

kan anses ha affärsmässiga relationer med det uppdragsgivande bolaget, betraktas ledamoten 

vara beroende i kodens mening.112 

 

3.3 Självregleringen vid riktade emissioner 

 

Eftersom otillbörliga utspädningar är något som vill undvikas på aktiemarknader har kollegiet 

författat rekommendationer om förfarandet med riktade emissioner som löper parallellt med 

koden. Efter att kollegiet publicerade sina rekommendationer har AMN valt att hänvisa till 

dessa bestämmelser vad avser sitt gamla huvuduttalande om ämnet.113 Syftet med 

rekommendationerna är att, precis som koden, ge vägledning på vad som kan anses utgöra 

god sed på aktiemarknader.  

 

Grundregeln är att nyemissioner ska ske med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Även 

fast företrädesemissioner är den vanligaste emissionsformen väljer ofta beslutsfattarna i bolag 

på de oreglerade marknaderna att avvika från den. Under 2008 och 2009 hade 71 procent av 

bolagens totala emissionsbelopp i First North tecknats genom riktade emissioner till befintliga 

aktörer.114 Det kan anses vara godtagbart att avvika från regeln om företrädesrätt när det finns 

ett kollektivt intresse i att rikta emissionen till någon specifik investerare. Enligt 

rekommendationer kan några av dessa anledningar vara att det finns risk att en utgivning av 

aktier annars inte skulle fulltecknas eller att bolaget vill locka till sig större ägare i syfte att 

främja verksamheten.115 En enskild aktieägare kan således inte, med bakgrund av dessa 

rekommendationer och med stöd av generalklausulerna, angripa en riktad emission enbart för 

                                                 
111 Svensk kod för bolagsstyrning 2016 s. 16. 
112 Svernlöf Svensk kod för bolagsstyrning: en kommentar 2017 s. 128. 
113 http://www.lexnova.se/artiklar/2016/10/07/amn-uttalanden-i-fragor-om-god-sed-pa-aktiemarknaden-ersatts-

med-rekommendation-fran-kollegiet/ (Hämtad 2018-05-28). 
114 https://www.affarsvarlden.se/kronikor/dags-att-gora-riktade-emissioner-rumsrena-6673966 (Hämtad 2018-

05-13). 
115 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Rekommendationer om riktade kontantemissioner, 2014-11-21. 

http://www.lexnova.se/artiklar/2016/10/07/amn-uttalanden-i-fragor-om-god-sed-pa-aktiemarknaden-ersatts-med-rekommendation-fran-kollegiet/
http://www.lexnova.se/artiklar/2016/10/07/amn-uttalanden-i-fragor-om-god-sed-pa-aktiemarknaden-ersatts-med-rekommendation-fran-kollegiet/
https://www.affarsvarlden.se/kronikor/dags-att-gora-riktade-emissioner-rumsrena-6673966


 

33 

 

att denne i egenskap av aktieägare blivit särbehandlad om bolagets ekonomiska situation 

förbättras av åtgärden.116 När det gäller riktade emissioner till personer i ledande befattningar 

kan sällan god aktiemarknadssed föreligga. Ett undantag är dock om bolaget befinner sig i 

finansiell kris och kapitaltillskottet från personen i den ledande befattningen skulle medföra 

att bolaget räddas.117 I ett uttalande från AMN har en riktad emission av det slaget ansetts vara 

i enlighet med god aktiemarknadssed eftersom bolaget annars skulle tvångslikvideras.118 

AMN uttalar sig vidare att riktade emissioner till befintliga ägare ska bedömas hårdare än vid 

vanliga riktade emissioner. En riktad emission kan vara enlig med god sed om aktieägaren, 

utifrån delägarskapets storlek, skulle kunna anses vara en finansiär.119 

 

Kollegiets rekommendationer är i linje med de aktiebolagsrättsliga reglerna om att en riktad 

emission måste genomföras med kvalificerad majoritet vid stämmobeslut, eller av styrelsen 

genom ett bemyndigande av bolagsstämman. Det ankommer på styrelsen att säkerställa att 

emissionen är förenlig med marknadsmässighet. För att detta rekvisitet ska vara uppfyllt 

måste styrelsen beakta prissättningen av aktien så att den återspeglar vad som kan förväntas ur 

ett marknadsmässigt perspektiv.120 För att garantera korrekt prissättning vid riktade 

emissioner till enskilda aktörer ska förhandlingar ske på armlängds avstånd mellan parterna. 

Utöver detta måste en detaljerad förklaring ges till befintliga aktieägare om varför man har 

valt att undanröja deras företrädesrätt.121 

 

3.4 Aktieägaravtal och lock-up avtal 
 

Den utfyllande regleringen aktieägare sinsemellan, och som dessutom befinner sig utanför 

ABL:s regleringsområde sker ofta genom aktieägaravtal. Det primära som oftast regleras i ett 

aktieägaravtal berör de ärenden som ska hanteras av bolagsstämman. Detta benämns som 

röstbindningsavtal. Tanken bakom sådana avtal är att man i förväg avtalar om att nyttja 

rösträtten på ett, mellan aktieägarkonstellationer, förutbestämt sätt.122 Det är juridiskt 

omdiskuterat huruvida ett sådant förfarande fråntar aktieägaren sin rösträtt. Enligt Svernlöf 

och Stattin ska man dock betrakta som att rösträtten alltid kommer kvarstå hos aktieägaren 

men att denne enbart förbinder sig obligationsrättsligt att disponera bort den. Viktigt att 

                                                 
116 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Rekommendationer om riktade kontantemissioner, 2014-11-21. 
117 Bergström och Samuelsson Aktiebolagets grundproblem 2015 s. 191. 
118 AMN 2015:01. 
119 AMN 2014:39. 
120 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Rekommendationer om riktade kontantemissioner, 2014-11-21. 
121 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Rekommendationer om riktade kontantemissioner, 2014-11-21. 
122 Svernlöf och Stattin Introduktion till aktieägaravtal 2013 s. 42 f. 



 

34 

 

påpeka är att en bolagsstämma, som organ, aldrig kan förpliktas att genomföra de åtgärder 

som avtalats om genom röstbindning. Därför ska det förstås som att aktieägaravtal inte binder 

bolaget ifråga, utan enbart avtalsparterna.123 

 

Det är vanligt för aktieägare som vill påverka bolagsstyrningen att ingå avtal sinsemellan för 

att därigenom påverka besluten som ska fattas i bolagsstämman. Enligt Samuelsson och 

Bergström har det framkommit att över 22,2 procent av inflytelserika ägare i bolag på 

reglerade marknader har aktieägaravtal.124 Då uppsatsen behandlar bolag där 

majoritetsaktieägare befinner sig i styrelsepositioner torde det, med största sannolikhet, vara 

ännu vanligare med aktieägaravtal. Aktieägaravtal förekommer för att parterna, på förhand, 

vill påverka utfallet i de beslut som ska fattas på stämman och därmed även utöka inflytandet 

i den huvudsakliga förvaltningen som angår styrelsen.125 Inom tillväxt- och 

förhoppningsbolag där aktieägare också innehar en ledande befattning är det väldigt 

förekommande att man ingår lock-up avtal. Ett lock-up avtal är att likställa med ett avtal om 

överlåtelseförbud. Anledningen att man ingår dessa typer av avtal är tillförsäkringen till 

övriga aktieägare och potentiella investerare att parterna har ett högt förtroende för bolaget. 

Ett lock-up avtal anses, av Stattin och Svernlöf, vara en form av aktieägaravtal.126 

 

I svensk aktiebolagsrätt framkommer att en styrelseledamot ska åta sig uppdraget med 

bolagets bästa i åtanke. Vad som således är intressant att undersöka är den juridiska styrkan 

ett aktieägaravtal har gentemot de förpliktelser som ankommer styrelseledamöter enligt ABL. 

Av förarbeten till 1975 års aktiebolagslag framkommer det att styrelsen inte får utsättas för 

sådan påverkan av aktieägare att denne fråntas möjligheten att agera i enlighet med lag.127 

Frågan blir således om aktieägaravtal kan anses ha någon rättslig verkan överhuvudtaget. 

Svernlöf & Stattin menar att aktieägaravtalets juridiska styrka inte går att infinna rent 

aktiebolagsrättsligt utan istället i ett obligationsrättsligt sammanhang.128 På grund av detta kan 

man tolka det som att om en styrelseledamot, tillika aktieägare, kan ingå ett aktieägaravtal 

vars förpliktelser kolliderar med de åtaganden som en ledamot har aktiebolagsrättsligt. 

Konsekvent torde ledamoten omöjligen kunna undvika rättsliga konsekvenser.129 Istället blir 

                                                 
123 Svernlöf och Stattin Introduktion till aktieägaravtal 2013 s. 43 f. 
124 Samuelsson och Bergström Aktiebolagets grundproblem 2015 s. 159. 
125 Svernlöf och Stattin Introduktion till aktieägaravtal 2013 s. 47 f. 
126 Svernlöf och Stattin Introduktion till aktieägaravtal 2013 s. 56 ff. 
127 Prop. 1975:103 s. 236 respektive prop. 1997/98:99 s. 227. 
128 Stattin och Svernlöf Introduktion till aktieägaravtal 2013 s. 52 f. 
129

 Stattin och Svernlöf Introduktion till aktieägaravtal 2013 s. 52. 
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frågan om vilken av de aktiebolagsrättsliga eller obligationsrättsliga sanktioner som väljs av 

ledamoten ifråga. I den juridiska debatten förekommer det ofta argumentation till att ett 

åtagande av en obligationsrättslig förpliktelse att agera gentemot en lagbestämmelse torde 

kunna jämkas på grund av dess orimlighet. Svernlöf och Stattin menar dock att 

argumentationen är svag och att framläggande av beslutskriterier inte i sig strider mot god 

avtalssed. Därav, menar man, att det vore orimligt att obligationsrätten tar hänsyn till 

bolagsrätten för att jämka ett avtal.130 

 

3.5 Sammanfattning 

 

Hur bolagets styrning går till har blivit allt mer central och tillämpningen av självreglering ses 

som hjälpmedel för att säkerställa att bolaget sköts på ett bättre sätt. AMN anser att 

tillämpningen av koden utgör god sed på aktiemarknaden och bolag kan antingen agera i 

enlighet med koden eller motivera ett avsteg, vilket möjliggör stor flexibilitet inom 

bolagsstyrningen. Koden ses som ett komplement till lagen och ger utförligare reglering av de 

formella aspekterna kring bolagstämman. Koden har som funktion att säkerställa en 

oberoende styrning och inrättandet av ett organ som ska förhindra oskäliga kompensationer 

och orimliga tillsättanden av styrelseledamöter. Utöver detta är det inte ovanligt att 

aktieägarna ingår självreglerande avtal för att skapa tillit och förtroende. Det framgår dock 

inte huruvida detta ska tolkas synonymt som att nuvarande lagstiftning anses vara otillräcklig. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
130  Stattin och Svernlöf Introduktion till aktieägaravtal 2013 s. 53. 
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4.  Notering och de oreglerade marknaderna 
 

4.1 Allmänt om notering 

 
Den svenska aktiebolagslagstiftningen tillåter att alla publika aktiebolag har möjligheten att 

notera sig på en marknad och därmed sprida sina aktier till allmänheten.131 Aktierna kan tas 

upp till handel antingen på en reglerad eller oreglerad marknad. I dagligt språkbruk benämner 

man ofta bolag som finns på alla handelsplattformar som börsnoterade. Detta begrepp 

används dock fel eftersom begreppet börs enbart syftar till en reglerad marknad enligt 1 kap. 

Lag om värdepappersmarknaden (2007:528) (VpmL) och 1 § Lag om anmälningsskyldighet 

för vissa innehav av finansiella instrument (2000:1087).132 Uppsatsens inriktning är inte 

börsnoterade bolag utan fokus ligger på noterade bolag på de oreglerade marknaderna som 

benämns Multilateral Trading Facilities (MTF) och som inte omfattas av definitionerna i 

ovannämnda lagrum. För att kunna ge ett fullgott svar till uppsatsens syfte är det av vikt att 

undersöka i vilken mån gällande lagstiftning kompletteras med de skyddsregler som återfinns 

i noteringsavtalen för de oreglerade MTF-plattformarna. 

 Noteringen av ett publikt bolag sker alltid genom att bolaget ingår ett noteringsavtal med det 

institut som tillhandahåller värdepappersrörelse.133 Regelverken för noteringsprocessen är 

indelade i privaträttsliga och offentligrättsliga regelverk. De privaträttsliga reglerna tar sikte 

på de noterade och listade bolagen medan de offentligrättsliga lagarnas målgrupp är 

institutionerna som tillhandahåller värdepappershandeln.134 På det privaträttsliga området 

utgår man från argumentation och tolkningar medans man i det offentligrättsliga 

sammanhanget har ett begränsat utrymme för interpretation.135 Därav har de olika instituten 

sina egna regler som måste respekteras. Viktigt att bemärka är att om dessa regler åsidosätts 

är det inte nödvändigtvis att betrakta som en lagöverträdelse utan ska istället ses som ett 

avtalsbrott, såtillvida avtalets regel inte har sin grund i en lagbestämmelse. Om en regel 

överträtts av endera parten är det således bakgrunden till regeln som avgör konsekvenserna.   

 

För den som emitterar aktier till allmänheten måste ett särskilt dokument upprättas för att 

förse investerare med välgrundad information om bolagets verksamhet och organisation. 

                                                 
131 Eklund & Stattin Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt 2016 s. 384. 
132 Eklund & Stattin Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt 2016 s. 384. 
133 Eklund & Stattin Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt 2016 s. 392. 
134 Eklund & Stattin Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt 2016 s. 385 f. 
135 Eklund & Stattin Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt 2016 s. 386. 



 

37 

 

Detta för att investerare ska kunna få en uppfattning om risken som är förknippad med en 

potentiell investering i bolaget.136 Vid eventuell börsnotering sker detta genom upprättandet 

av ett prospekt. Detta är dock inte ett krav på de oreglerade marknaderna enligt 2 kap. Lag om 

handel med finansiella instrument (1991:980). Skyldigheterna avseende denna aspekt 

framhålls istället i noteringsavtalet mellan institutet som tillhandahåller handeln och bolaget 

som ämnar att notera sig.137  

 

 

4.2 De oreglerade marknadernas krav 
 

4.2.1 Allmänt om de oreglerade marknaderna  

 

MTF-plattformar uppfattas vanligen som oreglerade. Detta ger dock inte en helhetlig bild utan 

de ska uppfattas som marknader vars regler inte är lika omfattande som de reglerade 

marknaderna.138 De reglerade marknaderna, till skillnad från MTF-plattformar, kännetecknas 

även av att bolagen som vill börsnotera sig genomgår en större listningsprocess och betalar 

högre avgifter. Enligt VpmL definieras en MTF som: “ett multilateralt system inom EES som 

sammanför flera tredjeparters köp- och säljintressen i finansiella instrument - inom systemet 

och i enlighet med icke skönsmässiga regler - så att det leder till ett kontrakt”.139 Det 

framkommer inte som tydligt huruvida skönsmässiga regler kan anses vara synonymt med de 

regler som används i de reglerade marknader. Enligt det EU-direktiv som VpmL grundas på 

ska icke-skönsmässiga regler anses innebära att institutet som tillhandahåller MTF-handel, 

inte ska ha ett intresse i utfallet mellan parterna.140  

 

4.2.2 Aktietorget  

 

Majoriteten av tillväxt- och förhoppningsbolag som inte uppfyller kraven eller anses ha för 

litet eget kapital för en börsnotering söker sig till Aktietorget. För att ett bolag ska anses vara 

lämpligt för notering på Aktietorgets lista har värdepappersbolaget som tillhandahåller 

handelsplattformen två grundläggande krav. Bolaget som ämnar att notera sig måste sprida 

                                                 
136 Sevenius och Örtengren Börsrätt 2017 s. 247. 
137 Sevenius och Örtengren Börsrätt 2017 s. 248. 
138 Stattin och Eklund Kapitalmarknadsrätt 2015 s. 183. 
139 1 kap. 4 b § 16 st VpmL. 
140 MiFID 4.1.22. 
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aktier så att en utomstående minoritet, efter noteringen, besitter minst en tiondel av kapitalet 

och röster i bolaget.141 Dessutom måste antalet utomstående aktieägare, efter spridningen, 

uppgå till minst 300 där varje enskild aktieägare ska ha ett innehav som motsvarar minst en 

tiondel av fastställt prisbasbelopp.142 Detta krav har sin bakgrund i att det måste finnas en viss 

garanti på aktiens efterfrågan. Om inte tillräckligt med individer tecknar bolagets aktie vid 

emissionstillfället kan inte värdepappersbolaget garantera en god omsättning. En dålig 

omsättning leder, i sin tur, till att aktiens fundamentala marknadspris inte återspeglas i kursen 

på handelsplattformen.  

 

I inledningen av noteringsavtalet ombeds bolaget att vidta alla åtgärder för att säkerställa att 

styrelsen agerar i enlighet med god värdepappersmarknadssed.143 Detta innebär, enligt 

institutets avtal, att bolaget ska följa de föreskrifter som finns i den svenska koden vad avser 

take-over regler samt de uttalanden som kommer från AMN om vad som kan anses utgöra 

god aktiemarknadssed. Vad avser de aspekter som berör styrelsens sammansättning har man 

inte valt att följa kodens regler. I Aktietorget har man angett att bolaget minst behöver ha fyra 

ledamöter där enbart en ska anses vara oberoende i den mening som koden stadgar.144 

Eftersom Aktietorget indirekt klargjort att kodens regler inte behöver följas, anges ingen 

motivering till varför man valt att utvidga makten till styrelseledamöter som även kan anses 

utgöra en majoritet i egenskap av aktieägare. En anledning kan vara att eftersom majoriteten 

av bolagen befinner sig i ett så tidigt utvecklingsskede att ägarna oftast kretsar kring styrelsen. 

Ett stadgande om en alltför hård begränsning av majoritetsägare i styrelsepositioner skulle 

således leda till en kraftig reduktion av bolagens möjlighet att nå externa investerare eftersom 

bolaget inte reellt skulle kunna uppnå noteringskraven. 

 

4.2.3 Nordic-MTF 

 

Nordic-MTF är den oreglerade marknaden som ägs av Nordic growth market som även 

tillhandahåller den reglerade handelsplattformen Nordic growth equity. Bolag som söker sig 

till Nordic-MTF befinner sig i en extremt tidig utvecklingsfas och har vid tidpunkten för 

noteringen ett väldigt lågt värde.  

 

                                                 
141 Aktietorgets noteringsavtal 2018-01-03 s. 6. 
142 Aktietorgets noteringsavtal 2018-01-03 s. 6. 
143 Aktietorgets noteringsavtal 2018-01-03 s. 2. 
144 Aktietorgets noteringsavtal 2018-01-03 s. 6. 
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För att ett bolag ska anses vara lämplig för notering på Nordic- MTF måste en tiondel av 

bolagets aktier, efter noteringsprocessen, vara i allmän ägo.145 Vad som anses vara allmän ägo 

enligt avtalet är individer som inte kan anses ha en närstående ställning till bolaget samt vid 

ett tidigare skede inte innehaft aktier som översteg en tiondel av det totala aktiekapitalet.146 

Styrelseledamöter och andra personer inom en ledande befattning anses stå företaget nära och 

kan därmed inte ingå i denna minoritet.147 Rekvisitet närhet som nämns i avtalet har sin 

liknelse med kodens begrepp om beroendeställning även fast det inte tydligt framkommer om 

man gjort en analog tillämpning och enbart bytt benämning. Sedermera framkommer det som 

oklart om noteringsavtalet avser att allmänheten behöver besitta en tiondel av rösterna. Av 

föregående punkt i avtalet framkommer det att syftet med minoriteten är att man vill 

säkerställa en effektiv aktiehandel genom att tillräckligt många individer kan omsätta 

aktien.148 Härav kan det tolkas som att det är irrelevant om minoriteten har något inflytande i 

aktiebolagsrättsligt sammanhang, så länge den tvingande lagregeln om emittering av röstlösa 

aktier respekteras.  

 

Vad avser styrelsen uppställs krav på sundhet och att sammansättningen ska bestå av individer 

som har kompetensen att leda ett listat bolag samt djupgående erfarenhet och kunskap om 

bolagets verksamhet.149 Noteringsavtalet tar mestadels sikte på att säkerställa ledamöters 

duglighet ur ett affärsmässigt perspektiv. Kriterierna är därav näringslivsorienterade med 

fokus på ledamöternas individuella erfarenhet, snarare än att se till att förhindra 

aktiebolagsrättsliga intressekonflikter.  Detta innebär, exempelvis, att sammansättningen av 

ledamöter får ske på majoritetens önskemål utan någon begränsning utöver regleringen i 

ABL. 

 

En unik aspekt i Nordic-MTFs regelverk är att ett bolag som ämnar att notera sig på deras 

lista måste utse en mentor. Mentorn måste vara en juridisk person och ha djupgående 

kunskaper inom börsrättsliga aspekter. Mentorns funktion är att ge genomgående och 

uppdaterande information om handelsplattformens regler och handleda bolaget genom 

anpassning till ny lagstiftning.150   

 

                                                 
145 Nordic-MTF regler 2016-07-03 s. 5 f. 
146 Nordic-MTF regler 2016-07-03 s. 5 f. 
147 Nordic-MTF regler 2016-07-03 s. 5. 
148 Nordic-MTF regler 2016-07-03 s. 5. 
149 Nordic-MTF regler 2016-07-03 s. 6. 
150 Nordic-MTF regler 2016-07-03 s. 7. 
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4.2.4 Nasdaq First North 

 

Flertalet av de bolag som finns noterade på Stockholmsbörsen har påbörjat sin tillväxtresa 

genom Nasdaq First North. Likt Aktietorgets regelverk behöver tio procent av aktiekapitalet 

samt rösterna, efter noteringstidpunkten, ägas av en utomstående minoritet.151 Därtill behöver 

varje aktieägare ha ett innehav som motsvarar minst 500 euro.152 Vad som dock skiljer båda 

regelverken åt är att i Aktietorget är kravet om en aktieägarminoritet om tio procent 

undantagslöst, medans i First North kan en notering fortfarande ske om bolaget utser en 

likviditetsgarant som kan säkerställa omsättningen av aktierna.153 

 

När det gäller styrelsen behöver bolaget ge en genomgående beskrivning av varje ledamot. 

Beskrivningen tar fokus på ledamöternas duglighet ur ett näringslivsperspektiv där 

information om brott och inblandning i konkurs väger högt.154 Dessutom ställer regelverket 

krav på att bolaget måste avslöja styrelsens ägarförhållande till bolaget.155 Detta ska inte 

missförstås med att det finns ett krav på ledamöter som ska vara oberoende gentemot bolaget i 

kodens mening utan enbart att det ska finnas en upplysning om vad ledamöterna har för 

ställning till bolaget. 

 

First North särskiljer sig gentemot de andra granskade MTF:erna genom att den ställer väldigt 

höga krav på antal kriterier som prospektet ska innehålla. I den ska bolaget ge väldigt 

detaljerade beskrivningar om bolagets verksamhet och de risker som är förknippade med en 

investering i den branschen.156 

 

Bolag som ämnar att notera sig på First North måste även utse en Ceritified Adviser. En 

Certified Adviser kan liknas vid en Mentor som avses i Nordic-MTF reglementet. Skillnaden 

mellan dessa två aktörer är dock att en Certified Advisers uppgift är att handleda bolaget 

genom noteringsprocessen medans en Mentor kontinuerligt förser bolaget ifråga med råd om 
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41 

 

regelanpassning på marknaden.157 En Certified Adviser behöver också avslöja sin förhållning 

till bolaget i form av delägarskap och transaktioner med personer i ledande befattningar.158 

 

4.3 Sammanfattning 

 

Att ett bolag väljer att sprida sina aktier på de oreglerade marknaderna beror på att reglerna är 

mindre utformade än på en reglerad marknad. Detta medför möjligheter för tillväxt- och 

förhoppningsbolag att växa och ta beslut på ett effektivt sätt i situationer då bolagen befinner 

sig i finansiellt utsatta situationer. De oreglerade marknaderna har i huvudsak ganska likartade 

noteringsavtal men skiljer sig även på punkter som kan vara av avgörande betydelse för 

noteringsbeslut, beroende på varje enskilt bolags finansiella eller affärsmässiga ställning. 

Aktietorget sätter fokus på att implementera en del av självregleringssystemet, First North 

behandlar prospektkravet mer utförligt och Nordic-MTF kan anses bestå av olika delar av de 

andra två MTF-plattformars regelverk.  
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5. Analys 
 

5.1 Inledande kommentar 

 

Vid granskningen av det juridiska regelverket som genomsyrar bolagen på de oreglerade 

marknaderna uppkommer det en mängd frågeställningar som kan anses vara oklara ur juridisk 

ståndpunkt. Huvudsakligen är det två aspekter som ger särskild uppmärksamhet. Den första är 

oklarheten vad avser lagstiftningens anpassning i förhållande till en stor minoritet gentemot 

ett fåtal individer i majoritet på en offentlig aktiemarknad. Den andra är självregleringens 

möjligheter att parera ohederliga ageranden i den mån lagstiftningen inte skulle räcka till.  

Nedan följer därav några bolagsstyrningssituationer där minoritetens skydd i aktiebolag på de 

oreglerade marknaderna kan anses vara äventyrad. Därtill har författarna valt att komplettera 

analysen med ett de lege ferenda-avsnitt. 

 

5.2 Uppföljning av styrelseledamöters förpliktelser i praktiken 
 

 

I NJA 2000 s. 404 var ägarkretsen i bolaget att anse som liten vilket gör det praktiskt enklare 

att klandra ett styrelsebeslut eftersom personen ifråga hade större insyn i vad som föregick.159 

Därav kunde käranden skaffa sig en enklare uppfattning om vad som objektivt skulle kunna 

anses vara otillbörligt enligt skyddsreglerna i ABL om likabehandling. I noterade bolag på de 

oreglerade marknaderna torde inte frågan om klander av beslut kunna fattas lika enkelt. 

Anledningen till detta är att ägarminoriteten är spridd till uppemot tusentals ägare varpå det 

blir praktiskt svårt att samla ett ägarkollektiv som är av samma mening och därigenom uppnå 

ett tillräckligt röstetal som krävs för att aktivera minoritetsskyddsreglerna. Vidare när ett 

bolag är marknadsnoterat blir, av diverse konkurrensskäl, möjligheterna att få insyn i bolag 

begränsade.                                                                                                                                   

 

Det finns inget legalt som hindrar den enskilde aktieägaren från att utöva tillsyn över bolagets 

styrelse. Frågan blir däremot huruvida det kan anses vara rationellt att bedriva en sådan 

övervakning ur ett kostnadsperspektiv. Då enskilda investerare tillväxt- och 

förhoppningsbolag betraktas vara småsparare med begränsade kapitalresurser kommer 
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kostnaderna för en sådan övervakning inte vara värt i förhållande till den kapitalinsats man 

gjort i bolaget. Om man, i teorin, ponerar att en investerare besitter ett aktieinnehav om 

hundratusen kronor i ett tillväxtbolag med börsvärde om hundra miljoner kronor. Sedan antar 

man att värdet på dessa aktier ökar med tio procent. För att investeringens lönsamhet inte ska 

äventyras får residualkostnader inte komma att överstiga tiotusen kronor. Stattin och Eklund 

anser att en sådan sak kan överkommas om aktieägare koordinerar sinsemellan för att på ett 

sådant sätt reducera de kostnader som kan uppkomma. Vi anser dock att ett sådant 

tillvägagångssätt är orealistiskt i ett tillväxt- eller förhoppningsbolag. I ett mindre och onoterat 

aktiebolag då aktieägarminoriteten består av ett fåtal individer är det enklare för varje individ 

att inse att enda möjligheten att stoppa ohederliga majoritetsbeslut är genom att gå samman. 

När minoriteten, som följd av aktiespridning, uppgår till tusentals aktieägare anser vi att dessa 

individers hållning gentemot bolaget förändras. Deras ställningstagande går från 

kollektivistiska tillvägagångssätt till att varje aktieägare agerar utifrån vad som är bäst för sig 

själv. Free-rider positionen är, som konstaterat, alltid mer tilltalande.160 

 

När bolag noteras utökas även styrelsens ansvarsområde vilket exempelvis även motiverar 

högre arvoden. I bolag där majoritetsägare kan inneha styrelsepositioner ligger svårigheten för 

en enskild aktieägare i att bevisa att lön och arvoden är oproportionerliga i förhållande till 

prestationen. Anledningen till detta är många. Den svåraste aspekten är, som tidigare 

konstaterats, att det inte finns några beloppsregleringar på hur högt ett arvode ska vara.161 

Denna faktor kompliceras ytterligare då det, i ett ägarstyrt bolag, är vanligt att ledningen 

arbetar i bolaget i betydande omfattning. De som arbetar i bolaget besitter större 

branschkompetens än en småsparare, vilket skulle försvåra för denna minoritet att klandra de 

arvoden som beslutas. En ytterligare aspekt som försvårar är att, i och med att bolaget noteras 

på en aktiemarknad, försvåras aktieägares tillgång till information som kan vara relevant till 

beslut om arvodet ska angripas. Styrelsen har ett större svängutrymme att använda de regler 

som förhindrar enskilda individer från att ta del information som skulle kunna vara 

kurspåverkande, då de har en skyldighet att tillvarata bolagets intresse.162 Med detta 

konstaterat innebär rättsläget att styrkan hos en individuell aktieägare, i princip, betraktas som 

kraftigt försvagad.  
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 Se avsnitt 2.3.3. 
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För att kunna föra en ogiltighetstalan med stöd av ABL krävs, i regel, enbart en aktie.163 Dock 

är det inte säkert att en sådan talan i praktiken är värd att genomföra. Ett omdiskuterat ämne 

är huruvida minoritetsskyddet bör utvidgas så att vissa majoritetsbeslut kan hindras i syfte att 

reellt garantera samtliga aktieägares likhet gentemot varandra. Ett sådant förfarande är dock 

inte okomplicerat. Ofta när styrelseledamöter även är majoritetsägare finns det ett intresse i att 

behålla möjligheten att fatta snabba och flexibla beslut.164 Bergströms och Samuelsson 

motargument till ett utökande av minoritetsskyddet är att dessa aktieägare skulle kunna 

obstruera viktiga affärsbeslut. Konsekvenserna av ett utvidgat skydd är att styrelsen blir 

handlingsförlamad och att bolagets fundamentala värde äventyras. Att bolagets värde minskar 

skulle följaktligen leda till större svårigheter att införskaffa riskkapital.165 Argumentet som 

Bergström och Samuelsson framhåller är, enligt vår mening, oklanderlig. En styrelse utses av 

bolaget på grund av den affärsmässiga kompetens som individerna kan anses tillföra bolaget. 

Om ledamöterna inte kan agera inom ramen för dess förvaltning äventyras bolagets 

potential.166 Det faktum att bolaget är ägarstyrt och noterat på de oreglerade marknaderna 

torde sakna relevans för styrelsens önskan att förvalta bolaget på det bästa sättet. Eftersom 

styrelsen innehar en majoritet måste man beakta det faktum att ledamöterna har ett stort 

ägarintresse som sammanfaller med minoriteten. Detta innebär att om bolagets förvaltning 

försummas och bolaget tar skada i form av en värdeminskning på aktierna, är 

styrelseledamöterna de största förlorarna. 

 

5.3 Självregleringens juridiska styrka 
  

 

Som framgick i avsnitt 3.2.1 betraktas koden vara självreglerande. Vad detta har för påverkan 

på aktiehandeln är således beroende på hur investerare väljer att agera med kunskapen om att 

tillämpningen av regelverket åsidosätts. Det framkommer av AMN:s yttrande avseende koden 

att tillämpning av densamma innebär god aktiemarknadssed.167 Det är dock osäkert om man 

kan tolka det motsatsvis som att bolag som inte tillämpar koden omöjligen kan agera i 

enlighet med god aktiemarknadssed. Vad som inkluderas i begreppet aktiemarknadssed och 

om investerarbeslut varierar beroende på om bolaget tillämpar regelverket, är oklart. Det finns 

inga tydliga rekvisit som man kan följa för att klarlägga om bolaget agerar i enlighet med god 

                                                 
163 Se avsnitt 2.4.3. 
164 Se avsnitt 2.4.1. 
165 Se avsnitt 2.4.1. 
166 Se avsnitt 2.3.1 och 2.3.2. 
167 Se avsnitt 3.2.1. 
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aktiemarknadssed. Vad som istället sker är att ett agerande från en ledning ger upphov till en 

frågeställning som sedan skickas till AMN för bedömning om agerandet är förenligt med god 

aktiemarknadssed.168 Denna bedömning utgör sedan ett praxisunderlag för framtida ageranden 

inom aktiemarknader.  

 

Aktietorget anser att god sed föreligger om man tillämpar den delen av koden som berör take-

over reglerna samt att bolaget följer AMN:s uttalanden.169 Att enbart tillämpa take-over regler 

är dock inte en adekvat tillämpning av koden i dess helhet och torde därav konstateras som att 

noteringsavtalet stadgar att bolaget inte behöver agera i enlighet med kodens alla föreskrifter. 

Om man, med bakgrund av detta, väljer att göra en motsatsvis tolkning av AMN:s uttalande 

avseende koden, skulle det innebära att Aktietorgets regler på den punkten är regelmässigt 

motsägelsefulla. Man kräver god sed på aktiemarknaden även fast dess regler tydligt avviker 

från vad som kan anses utgöra god sed.  

 

Eftersom First North och Nordic-MTF inte på något vis hänfört om kodens tillämpning på 

avtalet innebär det att om en tvist skulle föreligga mellan värdepappersbolagen som 

tillhandahåller plattformarna och ett noterat bolag kan inte koden användas.170 Aktietorgets 

regelverk kan dock inte tolkas på samma sätt. Eftersom man uttryckligen sagt att AMN:s 

uttalanden ska följas kan man förstå det indirekt som att man möjliggjort för en rättsinstans att 

ta hänsyn till koden i sitt beslutsunderlag.    

 

 

5.4 Riktade emissioner i förhållande till likabehandlingen 
 

 

Som nämnts i tidigare avsnitt är det huvudsakliga problemet inom tillväxt- och 

förhoppningsbolag att finansiera sin expansion eller forskning. En metod för att bidra med 

tillförsel av kapital är ett genomförande av nyemissioner antingen till befintliga aktieägare 

eller till nya investerare. Ett genomförande av det sistnämnda resulterar dock i en mängd 

frågeställningar då den förändrar maktbalansen i bolaget och spär ut de befintliga aktieägares 

delägarskap i bolaget.171 När styrelseledamöter även är majoritetsägare kan det framstå som 
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att det befintliga skyddet som minoriteten kan använda sig av för att förhindra otillbörliga 

utspädningar är att anse som äventyrad. 

 

När större noterade bolag genomför riktade emissioner hamnar de oftast under medias 

övervakning. Detta sker eftersom att ett avvikande från aktieägares företrädesrätt väcker 

frågor om de åtgärder som planeras att utföras är ämnade att rubba minoritetens 

röstmöjligheter. I tillväxt- och förhoppningsbolag sker sådana åtgärder väldigt avskilt från all 

medial uppmärksamhet. Vi anser att detta beror på att bolagen inte är kända på 

finansmarknaden men även för att emissioner inte är ett ovanligt förekommande fenomen när 

bolaget befinner sig i tidig utvecklingsfas, vilket normaliserar bolagens emissioner.172 När 

styrelseledamöter tillika majoritetsägare föreslår om riktad emission och detta är i enlighet 

med bolagsordningen kvarstår dock frågan om detta rent aktiebolagsrättsligt kan genomföras 

utan att en tillämpning av generalklausulerna blir förestående.173  

 

I och med Leo-affären och införandet av 16 kap. ABL har man stramat åt möjligheterna att 

göra riktade emissioner till befintliga ägare inom ledning och styrelse.174 Dock framkommer 

det av de oreglerade marknadernas regelverk att enbart en tiondel av rösterna behöver 

emitteras vilket inte är tillräckligt för att, med hjälp av enbart minoriteten, hindra sådana 

beslut.175 Detta innebär att Leo-lagen inte kompletteras med ytterligare skyddsregler. Som 

följd har man skapat ett scenario på de oreglerade marknaderna där det blir enklare skrapa 

ihop den kvalificerande majoritet som krävs för att uppnå beslutskravet, vilket konsekvent 

förklarar statistiken som nämnts ovan.176 

 

Även fast ett kompletterande genom Leo-lagen avseende den majoritet som krävs för 

genomförandet av en sådan emission inte existerar på de tre oreglerade marknaderna, ställs 

dock krav på vissa aspekter gällande vanliga riktade emissioner i två av dem. Aktietorget 

hänvisar direkt genom sitt noteringsavtal till kollegiets rekommendationer och First North 

radar upp kriterier som kan likställas med dessa rekommendationer.177 Avseende Nordic- 

MTF är det dock helt oreglerat hur bolaget genomför sina emissioner, så länge de följer 
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gällande lagstiftning. Bergström och Samuelsson framför argument som talar för lättnader på 

Leo-lagen.178 En sådan åtgärd skulle, med bakgrund av ovannämnt resonemang, kunna få en 

förödande effekt för minoriteten på de oreglerade marknaderna. 

 

Nordic-MTF:s noteringsavtal torde innebära att bolag som avser att genomföra riktade 

emissioner har ett stort svängrum att agera utanför AMN:s uttalanden. Det ska dock inte 

förstås som att ett avvikande från AMN riktlinjer hindrar denna nämnd från att göra ett 

allmänt yttrande avseende ett osedvanligt agerande från ett bolag som är noterat på Nordic-

MTF. Däremot är det svårt att utreda huruvida ett sådant uttalande har någon effekt på 

investerarbeslut då den juridiska påverkan som AMN kan anses ha gentemot plattformen, per 

automatik, neutraliseras med stöd av noteringsavtalen.179   

 

Enligt kollegiets rekommendationer kan riktade emissioner till befintliga aktieägare sällan 

anses vara i enlighet med bolagsrätten. Om det däremot ska ske får prissättningen inte avvika 

från värdet som reflekteras på marknaden såtillvida det inte finns synnerliga skäl.180 Däremot 

kan det anses vara fullt genomförbart utan att generalklausulerna blir tillämpliga om bolaget 

befinner sig i en finansiell kris.181 Varken kollegiet eller AMN har vidareutvecklat vilken 

situation ett bolag ska befinna sig i för att omfattas av begreppet “finansiell kris”.182 Det är 

oklart om bolaget måste befinna sig i en situation där tvångslikvidation är nära förestående för 

att få genomföra förfarandet. Tillväxt- och förhoppningsbolag är konstant beroende av 

finansiering och ett uteblivande av finansiell försörjning skulle snabbt förverka bolagets 

möjlighet att fortsätta vara noterad. Däremot innebär inte ett uteblivande av kapitalförsörjning 

att bolaget behöver tvångslikvideras. Således kompliceras rättsläget eftersom det är oklart i 

vilken mån en finansiell kris kan motivera riktade emissioner till befintliga ägare i dessa typer 

av bolag. Av vad som utretts i uppsatsen kan ett konkret svar ej ges utan varje riktad emission 

där bolaget befinner sig i finansiella underlägen torde förfarandet ställas på sin spets för ett 

uttalande från AMN.  
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Vidare nämner kollegiet att förhandlingarna ska ske på armlängds avstånd mellan parter som 

är involverade i riktade emissioner.183 Det framkommer dock inga ytterligare detaljer om 

vilka rekvisit som ska vara uppfyllda för att tillfredsställa detta kriterium. 

 

5.5 De oreglerade marknaderna de lege ferenda 
 

Det framkommer att de oreglerade marknaderna medvetet strukturerat regelverket på ett sätt 

som tillför mer flexibilitet för styrelsen i tillväxt- och förhoppningsbolag. 

Värdepappersbolagen som tillhandahåller de oreglerade handelsplattformarna motiverar 

uppställningen av sina regelverk med att det skulle innebära att styrelsen skulle få mer 

svängrum att agera i enlighet med bolagets affärsmässiga eftersträvan.184 Varför man valt att 

inte implementera koden, som ur kollegiets synpunkt kan anses främja en sund aktiehandel, 

framstår dock som anmärkningsvärt. Det som kan verka oroande ur ett investerarperspektiv är 

möjligheterna till korrekt information i bolaget när enbart beroende styrelseledamöter finns 

tillsatta. Om en förutsättning för att kunna noteras överhuvudtaget skulle vara en 

implementering av koden för bolagsstyrning i alla regelverk, innebär det att alla noterade 

bolag innehar oberoende styrelseledamöter i varierande omfattning.185 Att anse att detta skulle 

hämma bolagets strategiska flexibilitet innebär ett indirekt påstående om att god 

aktiemarknadssed inte är något önskvärt sett ur bolagets perspektiv.  

 

En oberoende styrelseledamot måste agera i enlighet med vad som är bolagets bästa ur ett 

förvaltningsperspektiv.186 Vad som är bolagets bästa torde vara synonymt med vad 

aktieägarna beslutar med den beslutanderätt som ABL ger utrymme för.187 När ett bolag väl 

blivit noterat beror dess framgång till stor del på styrelsens och ledningens affärsmässiga 

kompetens.188 Med bakgrund av detta kan man klarlägga att om de beroende ledamöterna inte 

ursprungligen menade att handla oredligt, torde inte tillsättandet av oberoende ledamöter ha 

någon negativ påverkan på bolaget, då förpliktelserna förblir oförändrade enligt lag. Att inte 

tillsätta ledamöter med motiveringen om osäkerheten i oberoende styrelseledamotens 

affärsmässiga duglighet, skulle det innebära ett indirekt påstående om att ABL:s 

regelutformning inte kan anses vara tillräcklig. I doktrinen nämns ingen godtagbar och 
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relevant anledning som kan anses stödja en sådan argumentation. Att de oreglerade 

marknaderna inte tillämpar koden bör således förknippas med mer misstänksamhet hos 

investerare än om koden hade funnits i marknadernas regelverk. 

 

Det framkommer av både koden och gällande lagstiftning att fastställandet av ett skäligt 

arvode anses vara ett väldigt svårbestämt område. I koden har däremot ett försök gjorts att 

begränsa möjligheterna för större konstellationer att påverka utgivandet av oskäliga arvoden 

till styrelseledamöter i och med tillsättandet av valberedningen.189 På de oreglerade 

marknaderna kan saken anses vara annorlunda. Då regelverken, som konstaterats, ej tillämpar 

koden minskar möjligheterna för minoriteten att påverka arvodets skälighet avsevärt.190  

 

Av regeringens proposition framkommer det att arvodet ska baseras på individuella 

prestationer och kompetenser.191 När styrelsen och majoritetsägare består av samma individer 

torde arvodet för varje enskild ledamot, i praktiken, avgöras av övriga ledamöter. Ponera att 

styrelseledamöterna beslutat om ett arvodesbelopp på en miljon kronor för varje ledamot. För 

att varje ledamot ska erhålla sitt arvode och inte, i framtiden, äventyra sin position i bolaget 

tvingas denne på det sättet att rösta för de andra ledamöters arvoden. Därmed kan man 

konstatera att det har uppstått ett incitament för varje ledamot att gynna den andre för att, i sin 

tur, själv bli belönad. Ett sådant förfarande kan enkelt även regleras genom aktieägaravtal. 

Det framkommer att många bolag inom aktiemarknader har konstellationer som ingått 

aktieägaravtal och att de obligationsrättsliga förpliktelser som aktieägaravtal frambringar 

löper parallellt med de aktiebolagsrättsliga.192 Vår uppfattning är att på reglerade marknader 

finns det regler som garanterar minoriteten missbruksskydd även om dessa avtal skulle 

förekomma, varav koden kan anses vara ett sådant skydd. På oreglerade marknader är det inte 

lika säkert. Om koden varit en förutsättning för notering på de oreglerade marknaderna kan 

man säkerställa att styrelsen, som beslutande bolagsorgan, bestått av individer som funnit det 

meningslöst att ingå ett obligationsrättsligt avtal då det inte finns ett ägarintresse. Istället 

skulle de oberoende ledamöterna förplikta sig genom avtal av uppdragstagande natur. 

Skillnaden mellan ett sådant avtal och aktieägaravtal är att det är bolaget som blir motpart och 

inte någon enskild aktieägare som anses partisk i många av de aspekter som framkommer i 

uppsatsen.    
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50 

 

 

Ett arvode betraktas också vara en kostnad som belastar ett bolags redovisade resultat 

samtidigt som den redovisade vinsten utgör det utdelningsutrymme som minoriteten kan 

utkräva. Om oskäliga arvoden ges ut kan ägarna säkerställa att bolaget medvetet aldrig går 

med vinst, varpå möjligheten att utkräva utdelning med hjälp av utsvältningsregeln drastiskt 

minskar. En implementering av koden på de oreglerade marknaderna skulle utöver 

begränsning av styrelseledamöters möjligheter att genomföra sådana åtgärder, ge en opartisk 

insyn i de skäl som arvoden baseras på.  
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6. Avslutning 
 

 

Det är tämligen svårt att utveckla ett rättssystem som skulle ge en minoritettillförsäkran om 

att tillfört riskkapital förbrukas på ett sätt som är förenligt med god sed på aktiemarknaden 

samtidigt som man inte riskerar att hämma ett företags affärsmässiga potential genom 

obstruerande av ett utökat minoritetsskydd. De oreglerade marknadernas noteringsavtal 

lämnar flertalet luckor när det gäller missbruk i bolagsstyrningen, specifikt vad avser att inte 

begränsa beroende styrelseledamöter gentemot bolagets ledning och större 

aktieägarkonstellationer, en begränsning av möjligheten att rikta emissioner och genom att 

inte implementera konkreta arvodesregler. Däremot får man inte glömma det faktum att ett 

ägarstyrt bolag generellt uppfattas som en efterfrågad investering. Ett ägarstyrt bolag ger en 

försäkran om att individerna som innehar ledande positioner i bolaget vill att verksamheten 

ska nå framgång, då ett misslyckande även påverkar värdet på dessa individers aktier. Av den 

anledningen torde styrelsens ägarintresse överträffa önskan att agera själviskt. Med det sagt är 

ohederliga ageranden fortfarande möjliga i teorin, men torde sällan av ovannämnd anledning 

förekomma i praktiken. Att tillväxt- och förhoppningsbolag ska få använda sig av oreglerade 

marknader är utom tvivel nödvändigt, då investerares möjlighet att tidigt bidra med riskkapital 

fungerar som ett viktigt stöd för många företag som har affärsmässig potential, vilket i 

slutändan främjar det svenska näringslivet. Något som dock är obegripligt är att koden, i dess 

helhet, inte väljs att implementeras på oreglerade marknader. Det är tveklöst att om de 

oreglerade marknaderna haft koden som en direkt förutsättning för notering, skulle den 

allmänna skepsis som råder på dessa plattformar minska. Eftersom de oreglerade 

marknaderna valt att inte implementera koden är det däremot ett faktum att god 

aktiemarknadssed inte kan garanteras. Huruvida oetiska ageranden från bolagets sida kan 

påverka investerare blir således inte knäckfrågan utan det ska istället betraktas som att 

investerare gör ett medvetet val att rikta in sig mot de oreglerade marknaderna och därmed 

attribuerar möjligheten att aktiemarknadsseden åsidosätts som en riskfaktor på sin investering.  
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