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Sammanfattning 
Abstract 
Författaren har på uppdrag av AB Volvo i Göteborg valt att se över vilka möjligheter börsnoterade 
svenska bolag har att identifiera aktieägare som är knutna till större förvaltare såsom fondmäklare, 
banker etc. Det är framförallt det mera omfattande utländska ägandet som finns i Tyskland och 
England som har stor betydelse för AB Volvo. Tungdpunkten i uppsatsen har således varit på 
dessa länder. Anledningarna är många men det är framförallt syftet att förbättra 
kommunikationen med aktieägarna samt att skapa en stabil ägarstruktur och rättvisande bild och 
värdering av aktien. Uppsatsens huvudsakliga syfte är dels att utreda rättsläget avseende hur 
svenska börsnoterade bolag sk avstämningsbolag, bättre kan följa utländska aktieägares aktie 
innehav i bolaget för att därigenom kunna utreda vilken rapporteringsskyldighet bolagen kan 
kräva av de utländska förvaltarna, dels att klargöra vilket intresse bolagen ser som mest 
skyddsvärt avseende rapporteringsskyldigheten. 
 
Författaren har utgått i från följande problemformulering: *Finns det möjlighet för bolagen att 
kräva att utländska förvaltare lämnar ut aktieägarförteckning?*Hur kan svenska börsnoterade 
bolag bättre följa utländska aktieägares aktieinnehav i bolaget?, *I avseendet förvaltarregistrerade 
aktier, vad är mest skyddsvärt; ser man den personliga integriteten som viktigare för aktieägare 
som är knutna till förvaltarregistrerade, eller bedöms offentlighet som mer betydande faktor vid 
investering av aktier? och slutligen vilken öppenhet eftersträvas i EU generellt och i Tyskland och 
England? 
 
Uppsatsens koncentrerar sig främst på förhållanden som är av intresse för en bolagsledning. 



 

Denna avgränsning är viktig som författaren gjort då det utifrån andra perspektiv, exempelvis 
aktieägarnas intresse, kan komma att bli andra aspekter som spelar in. Vidare behandlar uppsatsen 
de rättsliga förhållandena för/ öppna register inom EU och i synnerhet Tyskland och England. 
Detta innebär således att uppsatsen till övervägande del är av komparativ karaktär.  
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
 

Författaren har efter diskussion med AB Volvo (avdelning Investor Relations, IR) och 
Linköpings Universitet valt att se över vilka möjligheter börsnoterade svenska bolag har att 
identifiera aktieägare som är knutna till större förvaltare, såsom fondmäklare, banker etc. 
Volvo har i skrivandets stund ca 220 000 aktieägare, varav ca 20 procent ligger i utländskt 
ägande. För Volvos del ligger problemet i att identifiera det mera omfattande utländska 
ägandet som finns i Tyskland och England. Identifieringen av ägarkretsen är därför av 
betydande karaktär för Volvo.  Anledningarna kan vara många, men främsta syftet är att 
förbättra kommunikationen med aktieägarna samt att skapa en stabil ägarstruktur och en 
rättvisande bild och värdering av aktien. 
 
Volvo har under en längre tid arbetat med att se över ett mer öppet registreringsförfarande 
beträffande flödet av aktieägare, som är anknutna till europeiska fondförvaltare. 

 
1.1.2 Investor relations  

 
Investor relations (fortsättningsvis IR) huvudsakliga syfte är att kommunicera med 
aktieägare och den övriga kapitalmarknaden angående koncerners utveckling. IR ska även 
bidra till en för koncernen stabil ägarstruktur, dvs en bred geografisk spridning samt en 
diversifierad investerarkategori (privatpersoner, pensionsfonder, försäkringsbolag m fl.). 
Vidare eftersträvas en rättvisande och stabil värdering av aktien. Med ovanstående mål är IR 
ett verktyg för att få viss struktur, finansiell styrka på aktieägarstocken och likviditet i 
aktien. Framför allt gäller detta förhållandet mellan utländska/svenska ägare, 
institutioner/privatpersoner, stora/många/små ägare och rörliga/långsiktiga ägare. De flesta 
bolag vill ha många och inbördes varierade aktieägare för att på så sätt underlätta 
kapitaltillförseln både i mot och medgångar. Likviditeten i aktien stärks. Detta kan leda till 
att aktiekursen höjs, även om bolagsledningen inte officiellt visar det. Det finns dock även 
bolag som eftersträvar en begränsad homogen aktieägarkrets. Betydande maktmål är att 
förstärka bolagets position vid fusioner och egna och andras fientliga övertag. Det är därför 
viktigt att man understödjer huvudägarnas roll och på så sätt påverkar förhållandet mellan 
aktiva/röststarka/passiva ägare1.  

 
För närvarande måste bolagen anlita konsultbolag för att ta reda på det utländska 
aktieinnehavet. Detta är dock ej ett så omfattande problem i Sverige, där 
Värdepapperscentralen (VPC) halvårsvis rapporterar om aktuell ägarstruktur. 
 

 

 
 

                                                        
1 Intervju med Jonas Winzell, avdelningschef , IR, AB Volvo 
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1.2 Problemformulering 
 
• Finns det möjlighet för bolagen att kräva att utländska förvaltare lämnar ut 

aktieägarförteckning? 
• Hur kan svenska börsnoterade bolag bättre följa utländska aktieägares aktieinnehav i 

bolaget? 
• I avseendet med förvaltarregistrerade aktier, vad är mest skyddsvärt; ser man den 

personliga integriteten som viktigare för aktieägare som är knutna till 
förvaltarregistrerade aktier, eller bedöms offentlighet som mer betydande faktor vid 
investering av aktier?  

• Vilken öppenhet eftersträvas i EU generellt och i Tyskland och England i synnerhet? 
 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är, dels att utreda rättsläget avseende hur svenska börsnoterade bolag sk. 
avstämningsbolag, bättre kan följa utländska aktieägares aktieinnehav i bolaget för att 
därigenom kunna utreda vilken rapporteringsskyldighet bolagen kan kräva av de utländska 
förvaltarna, dels att klargöra vilket intresse bolagen ser som mest skyddsvärt avseende 
rapporteringsskyldigheten. 
 
Jag avser att klargöra i vilka situationer en förvaltares rapporteringsskyldighet föreligger samt 
klargöra värdet av offentlighet i dessa situationer för en bolagsledning samt en investerare.   

 

 

1.4 Avgränsning 
 

Jag har valt att främst koncentrera mig på förhållanden som är av intresse för en 
bolagsledning. Denna avgränsning är viktig då det utifrån andra perspektiv, exempelvis 
aktieägarnas intresse, kan komma att bli andra aspekter som spelar in. De intressen som 
aktieägarna/investerarna har i sina investeringar kommer jag att beröra i min analys. Vidare 
har jag valt att behandla de rättsliga förhållandena för/mot öppnare register inom EU och i 
synnerhet Tyskland och England. Detta innebär att uppsatsen till övervägande del kommer 
att vara av komparativ karaktär.  

1.5 Metod 
 

Vårt tillvägagångssätt kommer huvudsakligen att bestå av tolkning av rättskällor samt 
empiriska studier. Den metodiska ansats jag använder mig av är till stor del juridisk 
beskrivning och analys. Här är förarbeten som propositioner och offentliga utredningar 
viktiga källor. Arbetet kommer att ha en kvalitativ undersökningsmetod. Eftersom att den 
inhämtade informationen ska ge en så mångsidig beskrivning av problemområdet som 
möjligt. Varje undersökningsenhet ska ges möjlighet att så omfattande som möjligt kunna 
framföra egna synpunkter och tolkningar. 
Jag kommer även att använda mig av intervjuer. Nationellt berörda parter beträffande 
aktieägarregister/förvaltning kommer att höras. Jag har intervjuat företrädare i betydande 
position vid olika institut. De jag har intervjuat är en representant för Deutsche Bank i 



 7 

Frankfurt am Main,  DTI, European Legislation avdelningen i London, en representant för 
Aktiespararna i Tyskland och Sverige, en representant för VPC i Sverige samt en professor 
Frei vid Institute of Advanced Legal Studies vid Viadrina Universitetet i Frankfurt an der 
Oder.  I dagsläget är det väldigt svårt att bedöma huruvida den nationella bolagsrätten 
påverkar mitt problemområde. För att få så god insikt som möjligt av hur den nationella 
bolagsrätten i respektive land samt de olika EU- rättsliga bolagsdirektiv praktiskt tillämpas,  
har jag inhämtat material via e-mail korrespondens från de berörda parter som jag ovan 
nämnt.  

 
Intervjuerna har dels genomförts på plats, dels via telefon med de berörda parterna. 
Intervjuerna har genomförts på respektive lands språk, dvs. tyska respektive engelska. För 
att underlätta ökad tidsåtgång beträffande införskaffandet av utländsk doktrin, vilken ej har 
funnits att tillgå i Sverige, har jag med de ovannämnda personerna haft en kontinuerlig e-
mail 
korrespondens. Det har även underlättat för mig hur man ser rent praktiskt på 
rättstillämpningen i respektive lands lagstiftning och dess förarbeten.  Kontakterna med 
dessa parter har medfört ett stort utbyte för mig, just av den anledningen att parterna agerar 
för olika intressen. Det har även gett mig olika syn på problemet.    

 
Jag kommer således att använda mig av förarbeten, doktrin, intervjuer, rapporter från 
offentliga utredningar i respektive land samt EG- direktiv inom EU. 
 
Genom att granska rättskällor från de olika rättssystemen skall jag med ett affärsmässigt 
förhållningssätt redogöra för skillnader och likheter avseende förvaltarens 
rapporteringsskyldighet i de olika berörda länderna till svenska börsnoterade bolag, i vilka 
andelen utländska aktieägare är hög. Utifrån mitt materiel kommer jag att föra en diskussion 
kring den framtida utvecklingen på det aktuella rättsområdet.      

1.6 Disposition 
 
I det första kapitlet har jag valt att redogöra för problem bakgrund, problemformulering, 
samt mitt syfte och avgränsning. Jag har också redogjort för uppsatsens uppläggning och 
metod samt på vilket sätt jag insamlat data.  
 
I uppsatsens deskriptiva teoridel har jag valt en disposition som underlättar förståelsen för 
respektive lands lagstiftning beträffade den i uppsatsen ovannämnda problemställning. Jag 
inleder således uppsatsen med den svenska och därefter med den  tyska, engelska och 
avslutningsvis med den EG- rättsliga lagstiftningen. Jag börjar respektive kapitel med en 
kort sammanfattning hur värdepappersmarknaden ser ut i respektive land.  I den svenska 
delen försöker jag ge läsaren en bild av hur regelverket vuxit fram och varför det ser som 
det gör. För att visa hur denna bild vuxit har jag gjort en kartläggning av regler och 
förarbetsuttalanden. I den tyska delen tittar jag på den nuvarande lagstiftningen samt den 
framtida utvecklingen som blir verklighet under nästkommande år.    
 
Svar på mina frågeställningar framgår av analysen i det avslutande kapitlet. Analysen 
kommenterar nuvarande lagstiftning, därefter görs en inventering dels av de skyddsintressen 
genom offentlighetsprincipen som är av betydelse för en bolagsledning och aktieägare, dels  
av det intresse ägarna/investerare har av personlig integritet.   
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2  Allmänt 
 
 
På uppdrag av Volvo ska jag utreda de möjligheter som finns för ett svenskt 
avstämningsbolag2 att få kännedom om sina aktieägare, vars aktier förvaltas av finansiella 
institut, sk förvaltar registrerade aktier. Därvid ställer jag mig också frågan vilken 
rapporteringsskyldighet som föreligger hos de finansiella instituten. 
 
Det går att utröna tre olika grupper av intressenter som har nytta av att få tillgång till 
aktieägarförhållandet i ett bolag;  aktieägare, allmänhet samt bolagsledning. 
 
I regeringens proposition3 till lagen om kontoföring av finansiella instrument (1999:1479)4 
behandlas endast två intressen, det allmännas samt aktieägarnas intressen. Här nämns att 
aktieägarna behöver kunna få reda på vilka som är ägare till bolaget så att ägarna kan vidta 
korrekta åtgärder vid bolagstämman. Till det allmännas intresse hör att kunna kartlägga 
maktförhållandena i näringslivet och därmed minska risken för att aktiebolag utsätts för 
ekonomisk brottslighet.  
 
I propositionen5 nämns inget om bolagsledningens intresse av att få tillgång till information 
om aktieägarstrukturen. Jag har tolkat det som att syftet med LKF inte är att tillmötesgå denna 
intressegrupp. Icke desto mindre finns det ett stort behov hos bolagsledningar av att få 
kännedom om aktieägarkretsen.   
 
Anledningen till att bolagsledningar vill ha tillgång till denna information är att de bättre kan 
informera sina ägare om aktieägarkretsen samt bilda sig en uppfattning om ägarbeteendet i 
förhållande till bolagsförvaltningen. Med dessa uppgifter kan bolagsledningen bl a knyta 
direkta kontakter med nya betydande investerare. Vidare hoppas bolagen med hjälp av denna 
information kunna upptäcka och stävja vissa oönskade förfaranden, som insideraffärer, 
fientliga uppköpserbjudanden samt bulvansituationer. Eftersom informationen kan höja 
kredibiliteten i bolaget samt främja ett långsiktigt ägande, det är därför av vikt att 
informationen kommer till ägarna 
 
Behovet av att få kännedom om aktieägarkretsen tillfredsställs generellt av principen om 
aktiebokens offentlighet. Denna princip är fastställd i aktiebolagslagen (1975:1385)6. Här 
stadgas att alla aktieägare med ett innehav av över 500 aktier i ett och samma bolag skall vara 
registrerade i respektive bolags aktiebok. Aktieboken skall i sin tur finnas tillgänglig för 
allmänheten hos värdepapperscentralen7 samt hos bolaget. Beträffande ägare till 
förvaltarregistrerade aktier stadgar LKF att förvaltaren har skyldighet att till 
värdepapperscentralen uppge dessa ägare om deras innehav överskrider 500 aktier i samma 
bolag. Motiveringen till denna regel angavs vara att endast ägare till högst 500 aktier borde 
åtnjuta sekretess och att det ansågs onödigt att genom förvaltarregistrering utvidga detta 
skydd.8  Genom en lagändring bolagen 1996 omfattar uppgiftsskyldigheten nu även utländska 
förvaltare. 

                                                        
2 I fortsättningen används ordet bolag när avstämningsbolag avses om inget annat sägs. 
3 Prop. 1997/98:160 s. 123-124 
4 Förkortad LKF 
5 Prop. 1997/98:160 
6 Förkortad ABL 
7 Förkortat VPC 
8 Prop. 1970:99 s. 66 
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I prop. 1997/98:160 har regeringen emellertid konstaterat att, lagändringen till trots, det i 
praktiken är svårt att få insyn i den del av aktieägarkretsen som låter sina aktier förvaltas av 
utländska institut. Orsaken till detta torde vara att ett stort antal utländska institut underlåter 
att av finansinspektionen begära tillstånd som förvaltare, och kringgår därmed att omfattas av  
denna lagstiftning. Det finns olika situationer där förvaltarna ser en möjlighet att undvika 
offentliggörande av sina kunders aktieinnehav. Dessa situationer kommer att redogöras för i 
kapitlet om svensk rätt. 
 
Enligt regeringen tyder mycket på att andelen aktieägare i svenska bolag som låter registrera 
sina aktier hos utländska institut blir allt större. Bolagen upplever denna ökning av 
oidentifierbara aktieägare som ett problem, eftersom det för det första minskar 
bolagsledningens möjligheter att uppnå ovan nämnda mål, dvs. att fullfölja  sin 
informationsskyldighet gentemot sina  aktieägare angående aktieägarkretsen för det andra för 
att bolagsledningen skall kunna bilda sig en uppfattning om ägarbeteendet i förhållande till 
bolagsförvaltningen. Allt för att skapa en stabil ägarstruktur, dvs. en bred geografisk spridning 
samt en diversifierad investerar kategori. Det resulterar i att bolagen kan ge sina ägare en 
rättvisande och stabil värdering av aktien. Slutligen finns det risk för att oseriösa eller rent av 
illvilliga köpare utnyttjar anonymiteten för att skada bolagen på sätt som ovan nämnts.  
 
Det problem som svenska bolag upplever med vissa aktieägares anonymitet grundar sig på en 
konflikt mellan principen om aktiebokens offentlighet9, som är unik för Sverige, och den 
enskilda integriteten, som är internationellt erkänd. De rättsordningar och tankegångar som i 
mitt fall är intressanta, är att jämföra den svenska med den tyska och engelska synen på 
offentliggörande av ägarstrukturen i respektive lands lagstiftning. Vidare är det intressant att 
se vilken ställning EG-rätten som integrerande rättsordning tar till problemet.  
 
Jag kommer i det närmaste att beskriva den svenska rätten på området och därvid mer 
utförligt belysa på de brister som gör att problem med identifieringen av vissa aktieägare 
uppkommer. Därefter följer en beskrivning av engelsk rätt, tysk rätt, samt EG-rätten. I denna 
beskrivning avser jag även att utröna eventuella alternativa möjligheter till att få uppgifter om 
aktieägare som är innehavare av förvaltarregistrerade aktier. Slutligen följer en analys av 
problematiken. 

 
 

 

 

 

 
 

                                                        
 
 
9 Principen att ägare till förvaltarregistrerade aktier skall offentliggöras bygger på principen om aktiebokens 
offentlighet. 
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3  Svensk rätt 

 

3.1  Allmänt om den svenska aktiemarknaden 
 
I Sverige har handeln med aktier blivit mer och mer intensiv under årens lopp. Istället för att 
placera sina privat sparade pengar på relativt olönsamma bankkonton har svenskarna börjat 
investera sina pengar i aktier. Sverige har helt enkelt fått ett utökat aktieägande genom att 
svenskarna har lämnat det traditionella sparandet i bank med dess låga sparräntor, vilka ej kan 
konkurrera med aktiemarknaden. Vid en internationell jämförelse ligger Sverige långt fram 
vad beträffar det privata sparandet i aktier. Vid halvårsskiftet 1999 ägde, enligt VPC, drygt 22 
procent av den svenska befolkningen marknadsnoterade aktier. Under året 1998 framgick det 
att det totala antalet aktieägare i Sverige uppgick till 3,8 miljoner, vilket då motsvarade ca 
44%  av befolkningen. Om man då jämför med Tyskland uppgick motsvarande siffra till 6 
procent, i England till 19%. Den senaste beräkningen utförd av Aktiefrämjandet framgick det 
att det totala aktieägandet i Sverige 1999 uppgick till totalt 5,6 miljoner. Man kan klart tydligt 
se att under ett års period har det svenska aktieägandet ökat med närmare 2 miljoner. 
Trovärdigheten kan ifrågasättas i aktiefrämjandets uppgifter. Uppgifterna baseras på en 
enkätstudie. I uppgifterna som aktiefrämjandet lämnat om det totala aktieägandet framgår ej 
huruvida även indirekta aktieägare, ingår i denna grupp ( tex aktiefondsparare)10  
 
Aktiemarknaden i Sverige delas upp i två delmarknader, dels primärmarknaden, dels 
sekundärmarknaden. Primärmarknaden är den marknad där bolagen införskaffar det 
riskkapital man i stor grad behöver för framtida investeringar, vilket kan ske genom 
emissioner. En välfungerande sekundärmarknad i vilken aktier kan omsättas, är en 
förutsättning för att emissioner, skall kunna genomföras.  
 
Sekundärmarknaden är den marknaden där den dagliga handeln sker, vilket i Sverige är 
Stockholms fondbörs AB. På börsen sker köp och försäljning av aktier mellan ägare och 
blivande ägare. Något nytt kapital tillförs inte de noterade eller registrerade bolagen på 
sekundärmarknaden. 
 
För en aktieplacerare har det ingen betydelse om aktierna förvärvas på den sekundära eller 
primära marknaden. Det viktigaste målet för en placerare är att erhålla största möjliga 
avkastning på satsat kapital, vilket kan ske genom kursvinster eller genom utdelning.11 
 
På den svenska aktiemarknaden kan investerare vid behov, på ett enkelt sätt, förändra sitt 
innehav av värdepapper eller omvandla det till likvida medel. Aktiemarknaden kan därför 
sägas erbjuda likviditet genom att många investerare är beredda att handla med värdepapper. 
Ju bättre likviditeten är i marknaden, desto lättare kan investerarna omfördela sina 
kapitalplaceringar. Detta är kännetecken på en effektiv marknad. Likviditeten styrs inte av 
regleringar, utan när köpare och säljare har fått uppfattningen att en marknad är likvid styr de 
sina transaktioner dit. Detta brukar uttryckas som att likviditet stimulerar likviditet12. 
 

                                                        
10 SOU 2000:11 s. 187      
11 Kapitalmarknadsrätt, Afrell, Klahr & Samuelsson s. 175 
12 prop. 1991/92: s. 56 
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Handeln på aktiemarknaden sker till priser som bestäms av utbud och efterfrågan. För att 
aktörerna på marknaden skall få ett så korrekt aktiepris som möjligt måste all relevant 
information om tillgångarna vara känd för dessa aktörer på marknaden. Man kan därför säga 
att aktiemarknaden liksom värdepappersmarknaden tillhandahåller information. Ju mer 
information desto säkrare kan aktörerna bedöma t.ex. hur effektivt ett bolag är och utifrån 
detta sätta ett marknadsvärde på de värdepapper bolaget givit ut. Således är det av stor vikt för 
en bolagsledning att tillhandahålla all nödvändig information för att på så sätt säkerställa det 
långsiktiga ägandet. Bolaget kan genom förbättrad information till marknaden åstadkomma en 
mer korrekt värdering på de värdepapper de givit ut på marknaden. Således ligger det i 
bolagens intresse att få tillgång till de förvaltare registrerade aktierna hos de utländska 
förvaltarna för att på så sätt identifiera sin ägarstruktur även utanför Sveriges gränser. 
Emellertid är det inte bara innehållet i informationen som är av betydelse. Minst lika viktigt är 
det att informationen sprids effektivt till alla aktörer på marknaden13. Detta med tanke på 
olika riskfyllda situationer bolag utsätts för, t.ex. insider, bulvan och fientliga uppköps 
situationer. Information är således en viktig faktor för investerare på aktiemarknaden eftersom 
det är en förutsättning för att få fram korrekta investeringsbeslut. Den absolut primära 
informationen är de börsnoterade bolagens rapporter. Dessa påverkar i sin tur aktiekursen. Det 
är visserligen fler variabler som påverkar börskursen, men ett informationsdelgivande, såsom 
en rapport, är den viktigaste enskilda påverkningsfaktorn på börskursen.   
 
Informationskvaliteten  bedöms med hänsyn till den information tillgänglig om bolaget och 
dess verksamhet som tidigare har offentliggjorts från bolaget, eller på annat sätt varit allmänt 
tillgänglig. Mot den bakgrunden skall bolaget tillse att informationen blir relevant, fullständig 
och rättvisande, dvs. att den klarlägger bolagets situation i alla de avseenden som kan komma 
inverka på värderingen av bolagets aktier. Det är också av betydelse i vilket sammanhang 
informationen lämnas. Viktig kurspåverkande information skall alltid offentliggöras på 
framträdande plats i ett pressmeddelande eller i särskild ordning, om man annars kan befara 
att den inte blir uppmärksammad. Sådan information får alltså inte tas in  ibland en mängd 
andra uppgifter i en omfattande skrift14.   
 
Den väsentliga informationen för marknaden kommer från i huvudsak tre håll: dels från den 
som organiserar handeln med börspapper, dvs. fondbörsen, dels från de bolag i vars aktier 
handeln sker, dels från dem som uppträder som stora köpare eller säljare på marknaden.15   
 
De stora börsbolagen har en skyldighet att så snart det kan ske offentliggöra information av 
väsentlig betydelse för bedömningen av bolagets ekonomiska ställning. Avsikten med det är 
att alla placerare skall beredas möjlighet att ta del av denna information samtidigt och därefter 
kunna fatta välinformerade beslut. Synsättet är att ett kontinuerligt offentliggörande av 
information är av grundläggande betydelse för värdepappersmarknadernas funktionsförmåga. 
Därav är bolagen i allra högsta grad intresserade av förvaltarregistrerade aktier för att på sätt 
ge sina nuvarande aktieägare samt nya investerare viktig information kring ägarstrukturen i 
bolaget16. 
 
 

                                                        
13 prop. 1991/92:113 s. 57 
14 Börsinformation- en handledning, s. 49 
15 SOU 1984:2 s. 156 
16 Kapitalmarknadsrätt, s. 50 ff 
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3.2  Stockholms Fondbörs 
 
Stockholm fondbörs är ett aktiebolag som ingår i OM-gruppen. En börs är en beskrivning av 
en organisation, såsom ett aktiebolag. Börsen är en handelsplats för finansiella varor och 
tjänster. Dess uppgift är att bestämma formerna för handeln, såsom system, regler och villkor 
för listning17 av värdepapper, samt att övervaka att handeln sker på ett korrekt och effektivt 
sätt. På börsen får endast medlemmar handla. Typiska medlemmar är banker, 
försäkringsbolag och mäklarbolag. Börsens intäkter består i att medlemmarna betalar en 
storleksanpassad avgift för att få handla, medan utgifterna utgörs av kostnader för personal 
och teknologi, t.ex. datorer. För att attrahera handeln måste börsen vara effektiv, tillgänglig, 
ha omgivningens förtroende samt att kostnaderna där skall vara tillräckligt låga. 
Effektiviteten mäts efter hur väl informationen avspeglas i priserna medan tillgängligheten 
bestäms av hur lätt det är för en aktör att komma i kontakt med marknaden för att agera. 
Omgivningens förtroende bestäms av hur kriser hanteras samt hur regler konstrueras och 
tillses  Med rimliga kostnader avses att dessa inte skall utgöra hinder i sig vid en 
börsplacering. På fondbörsen handlas främst aktier men även andra värdepapper såsom 
obligationer och optioner utbjuds där till försäljning 
 
3.2.1  Registrering av aktier i avstämningsbolag 
 
Enligt aktiebolagslagens regler åläggs bolag en skyldighet att föra aktiebok över bolagets 
samtliga aktier och dess ägare. Styrelsen har en skyldighet att ange alla ägare med namn 
adress och yrke. När det gäller avstämningsbolag är det istället VPC som är skyldigt att föra 
in uppgifter om aktieägare i aktieboken. I det senare fallet kan vem som helst ta del av de 
uppgifter som finns inregistrerade i avstämningsregistret.18 VPC, hade tidigare ensamrätt vad 
gäller kontoföring av aktierna i avstämningsbolag, Denna ensamrätt har numera upphört att 
gälla. VPC innehar ej längre den monopolliknande ställningen som central 
värdepappersförvarare19. Jag har i uppsatsen ändå valt att använda VPC som begrepp i mitt 
fortsatta arbete, för att göra det enklare för läsaren. Svenska aktiebolag  och ekonomiska 
föreningar samt utländska bolag med filial i Sverige kan numera fungera som centrala 
värdepappersförvarare med behörighet att registrera finansiella instrument, t.ex. aktier efter 
auktorisation av tillsynsmyndigheten Finansinspektionen. Man skall ändå ha i åtanke att det i 
framtiden kan det bli aktuellt med andra centrala värdepappersförvarare, men i nuläget finns 
endast VPC. 
 
För att förenkla aktiehanteringen i framförallt börsbolag inrättades ett särskilt system för 
registreringen av aktier i dessa bolag20. I och med det nya systemet inrättades VPC som 
värdepappersförvarare och tog därigenom över vissa uppgifter från de bolag som anslöt sig till 
det nya systemet. Som värdepappersförvarare fick de ansvaret att föra aktiebok samt sända ut 
aktiebrev, utdelningar  och emissionsbevis i de anslutna bolagens ställe.  Det var först genom 
aktiekontolagens (1989:827) tillkomst som systemet blev helt papperslöst. De dåvarande 
aktiebreven knöts genom den nya lagen i stället till registreringen på avstämningskonto hos 
VPC.21 
 

                                                        
17 Listning innebär att ett aktiebolag noteras på börsen och därmed säljer aktier i sitt bolag till marknaden. 
18 3 kap 13§ ABL 
19 lag 1998:1479om kontoföring av finansiella instrument 
20 lag 1970:596 om förenklad aktiehantering 
21 Rodhe aktiebolagsrätt s. 149 
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Grundprincipen med såväl det nya kontosystemet som den nya lagen är att det i ett 
avstämningsbolag såväl numera inte skall finnas några aktiebrev. Istället skall det finnas ett 
avstämningsregister där ägarna till aktierna registreras. De nya reglerna är skrivna för 
aktiemarknadsbolagens behov dvs. bolag vilkas aktier är noterade vid Stockholms Fondbörs 
och således alltid skyldiga att vara avstämningsbolag, dock föreligger det inga hinder för ett 
aktiebolag som ej agerar på aktiemarknaden att bli ett avstämningsbolag. Det finns m a o inte 
någon bestämd storleksgräns nedåt, men man kan säga att systemet och dess regler är 
anpassade till större börsbolag22. Viktigt att poängtera är att för att bli ett avstämningsbolag 
måste en bestämmelse införas i bolagsordningen.   
 
Avstämningsregistret förs av VPC.  För att underlätta läsningen har jag som jag tidigare 
nämnt valt att endast använda VPC som central värdepappersförvarare, men det råder bolagen 
fritt att avtala om vilken central värdepappersförvarare som det vill använda sig av och ingå 
avtal med denne om att upprätta ett avstämningsregister för bolaget. Investerare som planerar 
att förvärva aktier i ett avstämningsbolag är tvungna att anmäla detta till VPC, eller vanligen 
ett kontoförande institut, t.ex. en bank, som i sin tur genast skall registrera anmälan och 
tidpunkt för registrering. Aktieägare blir registrerad till ett avstämningskonto och därmed 
antecknad som ägare till aktien och erhåller sakrättsligt skydd. Valet av kontoförande institut 
står det den enskilde aktieägare fritt att välja.  
 
Vid registrering till avstämningskonto skall det framgå aktieägarens namn, postadress och 
personnummer eller annat identifieringsnummer samt aktieinnehavet och de rättigheter som är 
knutna till innehavet. Kontoförande institut har fri insynsrätt i avstämningsregistret vad 
beträffar den enskilde aktieägaren. Detta på grund av att underlätta försäljning av vissa aktier 
just av den anledningen att inga komplikationer uppstår vid bedömning av säljarens identitet. 
Vid sidan av avstämningsregistret för även VPC bolagets aktiebok. Majoriteten av 
aktiebokens innehåll hämtas från avstämningsregistret som till sitt innehåll är utförligare och 
innehåller fler uppgifter.  
 
Detta leder mig in på aktieägarens intresse för utdelning och deltagande i ny- och 
fondemission. Det sker från och med den dagen (avstämningsdagen) då aktieägaren är 
registrerad i aktieboken.23 Det innebär att om utdelning på grundval av registrering sänts till 
någon annan som i verkligheten inte var korrekt mottagare , anses bolaget ändå fullgjort sin 
skyldighet. Det blir den rätte mottagarens sak att vända sig till den faktiske mottagaren för att 
åstadkomma rättelse. Varför denna diskussion undrar ni? Ja, aktiehandeln har genom åren 
ökat markant, vilket har lett till att bl a aktiehanteringen måste förbättras och effektiviseras så 
att aktieägare och investerare skall känna sig trygga vid köp och försäljning av aktier. 
Aktiehanteringen skall även öka insynen i bolagens aktieägarstock och således främja för ett 
långsiktigt ägande i svenska bolag. VPC hade tidigare ensamrätt på den centrala 
kontoföringen av aktier av avstämningsregistren. Den numer föråldrade aktiekontolagen har 
from den 1 januari  1999 ersatts med LKF,  har medfört det som jag tidigare varit inne på att 
VPCs ensamrätt ej längre är bestående utan numer kan svenska aktiebolag och ekonomiska 
föreningar samt utländska bolag få auktorisation att agera som central 
värdepappersförvarare.24   
 
I det nya systemet finns det alltså ingen möjlighet att påverka innehållet i 
avstämningsregistret. Aktieägaren är således tvungen att anlita ett kontoförande institut som 

                                                        
22 Rodhe s. 149 
23 Rodhe s. 154   
24 Prop. 1997/98:160 s. 79ff 
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får agera som mellanhand mellan denne och avstämningsregistret. Mellanhanden måste för att 
vidta sådana åtgärder erhålla ett tillstånd från VPC. De mellanhänder som ges tillstånd av 
finansinspektionen är ofta banker och andra fristående värdepappersinstitut. Bolagen har en 
välutvecklad juridisk och teknisk kapacitet för att kunna samordna verksamheten med VPCs 
utrustning.  
 
Ett av huvudsyftena med det nya kontosystemet är att det skall ge avstämningsbolagens 
ledning samt aktieägare en effektiv insyn i de stora börsbolagens ägarförhållanden. Denna 
insyn har lett till utökad arbetsbörda och kostar börsbolagen omfattande utvecklingskapital. 
Detta på grund av förbättrad datateknik i och i kombination med den obegränsade 
offentligheten. Man har därför satt vissa restriktioner för att ej få en så fullt genomförd 
offentlighet. För att begränsa börsbolagens arbetsbörda vad beträffar uppdatering om 
ägarförhållandena dvs. framtagandet av utskrifter från aktieboken har man endast skyldighet 
att hålla aktiebok som kan vara upp till sex månader gammal25  Vill någon intressent ta del av 
en mer aktuell aktiebok finns möjlighet att begära en färskare utskrift mot betalning. 
Kostnaden för ett framtagande av dagsaktuella uppgifter varierar beroende på antalet 
aktieägare i bolaget. Rent generellt utgår alltid en fast avgift om 1000 kronor. Vid sidan av 
den utgår en avgift om 20 öre per uppgift om direkta aktieägare samt 6 kronor per uppgift om 
ägare till förvaltarregistrerade aktier.26  
 
Den fortsatta problematiken som uppsatsen huvudsakligen skall behandla är när ägare av 
aktier i avstämningsbolag lämnar sina aktier i s.k. depå hos en bank eller annat 
värdepappersinstitut dvs. när aktieägaren låter sig förvaltarregistrera sin aktier. I mitt fall 
kommer jag närmare att belysa den i Sverige, Tyskland och England gällande lagstiftningen.  
 
Det innebär i korthet att värdepappersinstitut alt bank förs in i avstämningsregistret och i 
aktieboken istället för ägaren till de aktier, som omfattas av ett lämnat förvaltnings uppdrag.  
 
Att man låter förvaltarregistrera sina aktier i Sverige innebär inte, att aktieägaren kan dölja sitt 
aktieinnehav. Förvaltaren är skyldig att till VPC lämna uppgifter om sådan aktieägare med 
mer än 500 aktier registrerade i samma bolag och som är registrerade i förvaltares namn.  
 

 

3.3  Den svenska lagstiftningen 
 
Förvaltarregistrerade aktier regleras i aktiebolagslagen samt lagen om kontoföring av 
finansiella instrument. I aktiebolagslagen stadgas att om en aktieägare i ett avstämningsbolag 
har lämnat sina aktier till någon annan för förvaltning kan denne på aktieägarens uppdrag 
föras in i aktieboken (samt i avstämningsregistret) istället för aktieägaren om han har fått 
tillstånd till registrering som förvaltare.27 I aktieboken måste då framgå att aktierna innehas 
för annans räkning.28 Förutom tillstånd krävs att förvaltaren uppfyller samma villkor som 

                                                        
25 Rodhe s. 150 
26 Intervju med Karin Wallin-Norman på VPC, Stockholm 
27 ABL 3:10 st 2 
28 ABL 3:10 st 3 
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gäller för införing av ägare i aktieboken.29 Bestämmelserna om tillstånd finns i lagen om 
kontoföring av finansiella instrument till vilken aktiebolagslagen hänvisar.30 
 
3.3.1 Tillstånd 
 
I 3:7 LKF framgår det att det är den centrala värdepappersförvararen31 som prövar frågor om 
tillstånd att registreras som förvaltare. Detta är en nyhet då det före LKFs ikraftträdande den 1 
juli 1998 var finansinspektionen som prövade samt meddelade tillstånd. De som har rätt att 
agera som förvaltare är de som uppfyller kraven på att få bli kontoförande institut för annans 
räkning32. Som exempel kan nämnas banker samt fondkommissionärer, vilka också är de 
vanligaste auktoriserade förvaltarna.33 Enligt regeringens förslag bör en juridisk person som 
uppfyller kraven som kontoförande institut också meddelas tillstånd som förvaltare om den 
begär det samt uppfyller de krav som den centrala värdepappershandlaren tillämpar. 
 
Denna ändring har medfört att förvaltare numer står i avtalsförhållande med sin centrala 
värdepappersförvarare, vilket innebär att den centrala värdepappersförvararen kan ställa krav 
på att förvaltaren följer de krav som gäller för bl a insiderrapportering och uppgiftsskyldighet 
till skattemyndigheten.34 
 
3.3.2 Uppgiftsskyldighet  
 
Förvaltare har en skyldighet att till den centrala värdepappersförvararen lämna uppgifter om 
aktieägare som har sina aktier registrerade i förvaltarens namn om innehavandet överskrider 
500 aktier i samma bolag.35 Dessa uppgifter skall sammanställas för varje bolag och 
informationen skall finnas att hämta hos såväl den centrala värdepappersförvaltaren som hos 
bolaget. Således råder ingen skillnad beträffande offentligheten mellan de aktieägare som 
direkt köper aktier i ett bolag och blir registrerade i aktieboken och de som registrerar sitt 
innehav hos förvaltare. Som nämndes i inledningen finns denna regel på grund av att 
lagstiftaren har ansett att endast aktieägare med ett innehav av högst 500 aktier bör åtnjuta 
sekretess och att det inte finns någon anledning till att genom förvaltarregistrering utöka detta 
skydd.36 
 
3.3.3 500- regelns betydelse 
 
Anledningen till att ”500-regeln” överhuvudtaget finns är att lagstiftaren har ansett att 
aktieägare med ett innehav av högst 500 aktier i ett bolag inte behöver offentliggöras eftersom 
de inte, genom att utöva sin rösträtt, kan ta del i bolagets förvaltning. Motsatsvis gäller att alla 
aktieägare som kan påverka bolagets förvaltning genom sitt aktieinnehav skall 
offentliggöras.37 Visserligen får förvaltarskapet den konsekvensen att ingen, varken ägaren 
eller förvaltaren, kan utöva de förvaltade aktiernas rösträtt så länge aktierna är registrerade 

                                                        
29 ABL 3:10 st 4 som avser ABL 3:7 st 3 
30 ABL 3:10 st 4 
31 I dag finns det fortfarande bara en central värdepappersförvarare dvs VPC och detta trots att monopolet för 
detta bolag upphörde i samband med ikraftträdandet av lagen om kontoföring av finansiella instrument 1 juli 
1998.   
32 Prop.1997/98:160 s. 171 
33 Karnov 1998/99 ABL not 202 s. 1191  
34 Prop.1997/98:160 s. 171 
35 LKF 3:12 st 1-3 
36 Prop.1970:99 s. 66 
37 Rodhe Knut, Aktiebolagsrätt, artonde upplagan 1999 Norstedts juridik AB s. 151  
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hos förvaltaren. Därmed skulle inte ägare till sådana aktier kunna påverka bolagets 
förvaltning. Det kan därför tyckas konstigt att inte ägarna till förvaltarregistrerade aktier också  
åtnjuter immunitet. Det förhåller sig emellertid att en aktieägare kan rösta för sina 
förvaltarregistrerade aktier genom att låta omregistrera aktierna till aktieboken och till 
avstämningsregistret. Enligt ABL 3:10 a skall en ägare till förvaltarregistrerade aktier på sin 
begäran tillfälligt föras in i aktieboken och föras av från den när stämman ägt rum. Detta 
innebär att ägaren kan erhålla rösträtt för sina aktier vid de tillfällen det blir aktuellt att 
utnyttja denna för att påverka bolagets förvaltning. Sedan kan han avsäga sig den igen. 
Således har det ansetts lika viktigt att ägare till förvaltarregistrerade aktier är lika 
offentliggjorda som ägare som i eget namn är registrerade i aktieboken. 
 
Det grundläggande syftet med ”500-regeln” är att mindre aktieägare, som normalt inte utövar 
sin bolagsrättsliga rösträtt och sedermera inte tar del i bolagets förvaltning, inte skall behöva 
offentliggöra sitt aktieinnehav i bolaget.38 Man kan därav dra slutsatsen att aktieägare med 
stort innehav av aktier, i det här fallet fler än 500 aktier i ett bolag, är starkt intresserade av att 
utöva sin bolagsrättsliga rösträttsskyldighet och ta del av bolagets förvaltning. Inom EG- 
rätten finns en viktig bestämmelse som reglerar förhållandet i ett avstämningsbolag med 
endast en aktieägare. Detta förhållande innebär att ett avstämningsbolag med endast en 
aktieägare alltid måste offentliggöra aktieägaren, detta oberoende av hur stort antalet aktier 
ägaren har.39 Det är ej troligt att ett sådant avstämningsbolagsförhållande med endast en 
aktieägare existerar.   
 
Regeln och dess utformning har blivit starkt omdiskuterad och man anser att det 
överhuvudtaget inte finns någon relation till bolagsförmögenheten, detta i och med att 500- 
regeln har en fast gräns. 
 
Det kan åskådliggöras genom ett exempel; En majoritetsägare till 500 aktier av totalt 700 har 
alltså den rättigheten att förbli anonym, emedan en aktieägare med 501 aktier av totalt en 
miljon aktier måste offentliggöra sitt ägande. Det leder till att ett aktiebolag innehållande 500 
aktier enligt regelns tillämpning kan sekretessbelägga hela sin aktiebok genom att omvandla 
sig till avstämningsbolag40.      
 
3.3.4 Utländska förvaltningsinstitut 
 
Beträffande utländska förvaltare i Sverige fanns det före 1996 års ändring, i den så kallade 
aktiekontolagen,41ingen skyldighet för dem att lämna uppgifter om sina kunder. Reglerna om 
uppgiftsskyldighet42avsåg bara svenska förvaltare. Aktiekontolagen har sedermera ersatts med 
lagen om kontoföring av finansiella instrument43. I propositionen44 till den sistnämnda lagen 
har lagstiftaren uppmärksammat konsekvenserna av 1996 års lagändring. Man har konstaterat 
att bolagen, lagändringen till trots, fortfarande har problem med att identifiera ägare av 
förvaltarregistrerade aktier.  
 
Det har visat sig att utländska förvaltningsinstitut sällan begär tillstånd som förvaltare av 
finansinspektionen och detta trots att mycket tyder på att allt fler aktier förvaltas av utländska 
                                                        
38 Prop. 1970:99 s. 60 
39 Rodhe, Aktiebolagsrätt s.164 
40 SOU 1998:47 s. 150f 
41 aktiekontolag (1989:827) 
42 8 kap. 8 och 9 §§ aktiekontolagen 
43 Lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument 
44 Prop. 1997/98:160 s. 124f 
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institut. Orsakerna till detta anses vara flera men inga konkreta skäl anges i propositionen45. 
Ett mycket troligt skäl till att de utländska instituten underlåter att söka finansinspektionens 
tillstånd är just att undgå reglerna om uppgiftsskyldighet. Det finns två sätt att gå till väga om 
man vill undvika uppgiftsskyldigheten. Båda metoderna omnämns i propositionen46. De 
utländska instituten kan till att börja med tänkas låta sig registreras på individuellt konto hos 
VPC trots att aktierna innehas för annans räkning.47  
 
Till exempel kan Deutsche Bank som förvaltare av Volvoaktier låta sig registreras på 
individuellt konto hos VPC och kommer då att uppges som ägare till aktierna trots att 
Deutsche Bank i själva verket endast förvaltar aktierna. 
 
En andra möjlighet för utländska institut att undgå uppgiftsskyldigheten är att anmäla sig som 
kund hos en svensk förvaltare. 
 
Om jag återknyter till exemplet ovan kan Deutsche Bank, istället för att låta registrera sig på 
individuellt konto hos VPC, anmäla sig som kund hos Handelsbanken eller ett annat svenskt 
kontoförande institut med tillstånd att vara förvaltare. På så sätt blir Deutsche Bank 
registrerad som ”ägare” hos den svenska förvaltaren trots att Deutsche Bank egentligen 
innehar aktierna för annans räkning. 
 
Det sistnämnda exemplet kan utökas te x genom att blanda in ytterligare en förvaltare som 
hos Deutsche Bank i Tyskland låter registrera sig som ”ägare” till aktier som han egentligen 
förvaltar. I ett sådant fall skulle det nytillkomna institutet lyda under utländska regler som 
skulle kunna innehålla sekretessbestämmelser, vilket gör det omöjligt att få reda på den 
verkliga ägaren. Kedjan av institut kan i princip göras oändlig men för enkelhetens skull 
stannar jag här. 
 
I propositionen anser man det tveksamt om det i dessa situationer över huvud taget finns en 
skyldighet att uppge information om de verkliga ägarna enligt nuvarande regler.48 
 
Enligt regeringen49skulle den förekommande diskrepansen i uppgiftsskyldigheten mellan 
utländska och svenska förvaltare vara ett skäl till att återgå till de lagregler som rådde före 
1996, dvs. då skyldighet för utländska institut att uppge ägarförhållandena saknades. Detta har 
dock inte ansetts vara en långsiktig lösning då det inte går att bortse från risken att andelen 
uppdrag som går till utländska institut skulle öka om skillnad i uppgiftsskyldighet mellan 
utländska och svenska förvaltare existerade. Den mest konsekventa lösningen på problemet 
skulle enligt regeringen vara att även befria svenska förvaltare från uppgiftsskyldigheten. Ett 
sådant beslut skulle emellertid få konsekvensen att aktieägare som låtit registrera sitt innehav 
hos en förvaltare uppnår fördelar i förhållande till de aktieägare som registrerat sig i 
aktieboken i eget namn. Ägarna till förvaltarregistrerade aktier skulle då inte behöva 
offentliggöra sitt aktieinnehav, vilket,  som tidigare sagts, lagstiftaren uttryckligen velat 
förhindra.50  
 
 

                                                        
45 Prop. 1997/98:160 s. 124 
46 Prop. 1997/98:160 s. 124f 
47 SOU 1993:114 s. 222 
48 Prop. 1997/98:160 s. 125 
49 Prop. 1997/98:160 s. 125 
50 Prop. 1970/99 s. 66 
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3.3.5 Offentlighet 
 
Den nu diskuterade problematiken har lett till att regeringen börjat fråga sig om det finns 
anledning att överge den grundläggande principen om aktieböckernas offentlighet som jag i 
Sverige torde vara ensamma om. Detta skulle i princip innebära att alla aktieägare skulle 
åtnjuta immunitet. Som skäl för detta anges kort aktieägarnas sårbarhet gentemot brottslig 
verksamhet. Mot detta talar skälen för offentlighet, dvs. samhällskontroll och insyn för 
potentiella investerare samt de strävanden till ökad transparens för näringslivet generellt.  
 
Trots detta inlägg anser regeringen att frågan om aktiebokens offentlighet är så principiell att 
den inte bör tas upp i propositionen till lagen om kontoföring av finansiella instrument. 
Regeringen betonar dock nödvändigheten att vara beredd på att ta upp frågan om det skulle 
visa sig erforderligt med hänsyn till det ökade internationella samarbetet. 
 
Vad regeringen inte tar upp i denna diskussion, åtminstone inte uttryckligen, är 
bolagsledningens behov att ha god kännedom om aktieägarförhållandena i ett bolag. Enligt 
många svenska bolag behövs denna information bland annat för att bolagsledningen skall 
kunna fullgöra sin uppgiftsskyldighet gentemot aktieägarna samt snabbare kunna upptäcka 
kriminella förfaranden som insiderverksamhet, fientliga uppköpserbjudanden samt 
bulvanförhållanden. 
 
Det är alltså inte bara utländska investerare som drar nytta av de förfaranden som anges i 
ovanstående exempel. Även svenska investerare kan utnyttja förvaltare via utlandet och 
därmed undvika offentlighet. En insiderhandlare respektive en konkurrent kan således via 
utländska förvaltare göra stora aktieköp i ett bolag utan att vare sig bolagsledningen eller 
övriga aktieägare till det ”uppköpta” bolaget blir varskodda om detta.        
 
Beträffande insiderhandel finns det numer ett tillägg51 till 18§ insiderlagen52 som reglerar en 
förvaltares uppgiftsskyldighet till finansinspektionen i sådana fall. Denna regel har också 
kommit att inkludera utländska förvaltare även om detta inte anges i lagtexten. Det har 
nämligen förutsatts att finansinspektionen för att lämna tillstånd till utländsk förvaltare bl a 
skall ställa upp det villkoret att förvaltarna åtar sig att lämna information enligt insiderlagen. 
Det har ansetts att dessa krav även i fortsättningen skall ställas på utländska förvaltare även 
om det numera är den centrala värdepappersförvararen som meddelar tillstånd.  

3.4  Slutsats 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att den svenska lagstiftningen för närvarande är 
tillräcklig för att bolagsledningar skall få ut information om aktieägarförhållandena 
åtminstone beträffande ägare som har sina aktier registrerade hos förvaltare som har tillstånd 
av VPC att vara detta.53 Däremot uppstår problem så fort utländsk rätt kopplas in vilket sker i 
de ovanstående exemplen. Som redan uppmärksammats tror regeringen inte att det med 
nuvarande lagstiftning går att få ut uppgifter om aktieägarförhållandet i sådana fall. Hur 
regeringen har kommit fram till denna slutats framgår inte av propositionen54, och ingen 
hänvisning görs till någon vidare utredning. Jag avser därför att i följande tre kapitel redogöra 
för tysk och engelsk rätt samt EG-rätten på detta område. 

                                                        
51 Prop. 1997/98:71 bet. 1997/98:FiU21, rskr. 1997/98:203 
52 insiderlagen (1990:1342) 
53 Uppgift från Volvo. 
54 Prop. 1997/98:160 s. 125  
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4  Engelsk rätt 

 

4.1  Allmänt om den Engelska  värdepappersmarknaden 
 
I England är elektronisk handel med aktier en relativt ny företeelse. Möjligheten till att 
elektroniskt registrera aktietransaktioner tillkom inte Londonbörsen förrän den 1 Juli 1996 då 
det så kallade CREST-systemet togs i bruk. Introduktionen föranleddes av en lagändring i 
"the Companies Act (1985)"55 så att denna kom att anpassas till det nya systemet. Den nya 
regleringen heter "the Uncertificated Securities Regulations"56. 
 
Regleringen gör det alltså möjligt att bevisa ett aktieinnehav utan uppvisande av aktiebrev 
samt transferera aktier utan hjälp av skriftliga handlingar. I stället används ett databaserat 
system kallat "the Relevant System"57. Operatören av detta system måste erhålla tillstånd från 
"the Treasury" och lyder sedan under "the Financial Services Authority"58. För närvarande 
styrs systemet av CRESTCo Ltd, ett privat bolag som ägs av ett antal institutioner (City 
Institutions).59 

 

4.2  Allmänt om den Engelska lagstiftningen 
 
Den engelska lagstiftningen på bolagsområdet baseras huvudsakligen på the Companies Act 
(1985), the Insolvency Acts (1985 och 1986) och the Financial Services Act (1986)60 samt 
ytterligare en Companies Act61 som stiftats för att implementera vissa EG-direktiv men även 
för att göra vissa inhemska reformer.62 Även om 1989 års Companies Act är den senaste har 
ett antal mindre modifieringar gjorts utan parlamentets inblandning (s.k. Order-making 
powers). Trots att de mest essentiella reglerna inom engelsk bolagsrätt  har samlats i the 
Companies Act (1985) inverkar det stora antalet modifieringar negativt på överskådligheten 
och gör lagstiftningen svårgenomtränglig. Ett exempel på detta är att ingen klar gräns har 
dragits mellan lagstiftningen för publika bolag63 och privata bolag. Det är helt enkelt svårt för 
allmänheten att veta vilken lagstiftning som reglerar publika respektive privata bolag. Denna 
komplexitet har bland annat lett till att bolag tvingas lägga ner stora kostnader på 
konsultation.64 
 
Förutom de strukturella problemen råder även problem med kontinuiteten. Många lagar har 
stiftats på kort sikt för att snabbt kunna bemöta ett problem och detta har lett till att 

                                                        
55Förkortad CA (1985) 
56The Uncertificated Securities Regulations 1995, SI 1995/3272. CA 1989. Förkortat USR 
57USR regel 2(1) 
58USR regel 2(3), 2 (11) 
59Farrar´s Company law, J.M. Farrar & B.M Hannigan, fourth edition, Butterworths, 1998 s. 250. Förkortat 
Farrar  
60Förkortad FSA(1986) 
61Companies Act (1989) 
62Modern Company Law for a Competetive Economy, Company Law Investigations Directorate part of 
Corporate and Consumer Affairs, March 1998, s. 5, på www.dti.gov.uk datum 2000-07-20 . Förkortad MCL  
63Med public company menas aktiebolag som har ett stamaktiekapital på minst 50 000 £ och av vars namn 
framgår att det är ett public copmpany genom förkortningen plc. 
64MCL  s. 7 
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lagstiftningen i många fall är obsolet. I sektion 352(2) b, c av the Companies Act anges t.ex. 
att det i medlemsregistret (the register of members) måste anges datum för inträde respektive 
utträde av varje medlem. Då medlemsregistret i det närmaste kan liknas vid den svenska 
aktieboken, eftersom medlemmarna i medlemsregistret i själva verket är aktieägare65 kan man 
fråga sig om det i dag är möjligt att manuellt föra ett sådant detaljerat register. Detta med 
tanke på den stora omsättningen av aktier framför allt hos de publika bolagen. Faktum är att 
bestämmelsen i fråga uppkom redan 185666 då handeln med aktier skedde i liten skala och 
personligt ansvar för skulder i bolaget följde med ägandet. Regeln har inte ändrats sedan dess.  
 
Slutligen är the Companies Act bakåtriktad dvs. lagstiftaren koncentrerar sig på att behandla 
problem i det förflutna istället för att rikta in sig på aktuella problem, vilket naturligtvis 
hämmar effektiviteten.67 Ett exempel på detta är att lagstiftningen inte tillåter att frånvarande 
på en bolagsstämma kan rösta elektroniskt.68 
 
De nu beskrivna problemen  har uppmärksammats i England och det har tillsats en utredning 
som ska leda till att lagstiftningen moderniseras och anpassas till de i dag rådande 
förhållandena. Denna utredning har tilldelats the Department of Trade and Industry (DTI) och 
beräknas vara klar i mars 2001.69 De efterföljande lagstiftningsåtgärderna förväntas falla på 
nästa sittande parlament.70 
 
Fram till denna utredning är klar får man dock förlita sig på den nu gällande lagstiftningen. I 
mitt fall är den relevanta lagstiftningen the Companies Act (1985) och  the Financial Services 
Act (1986) samt de ändringar som företagits efter det. 

 

4.3  The Companies Act (1985)71 
 
Enligt the Companies Act måste alla bolag hålla ett register där medlemmarna uppges med 
namn, adress samt aktieinnehav.72 Innan jag fortsätter med beskrivningen av detta register 
måste ett par ord nämnas beträffande termen "medlem". Som tidigare påpekats har termen 
"medlem" och "aktieägare" (shareholder) ofta samma innebörd och detta beror på att en 
medlem i ett bolag i de flesta fall är aktieägare i samma bolag.73 Det finns emellertid fall då 
detta förhållande inte råder74 men dessa är så få att man till och med i den svenska statens 
offentliga utredning, där den engelska rätten beskrivits, har underlåtit att göra en distinktion 
mellan termerna. I stället jämställs medlem med aktieägare helt okritiskt. Med anledning av 
detta kommer termerna "medlem" och "aktieägare" även i denna uppsats att jämställas. För 
klarhetens skull bör man emellertid komma i håg att det finns fall då en aktieägare inte är 
medlem och vice versa. 

                                                        
65Detta förhållande kommer att behandlas i avsnittet the Companies Law (1985) 
66MCL s. 7 
67MCL s. 8 
68MCL s. 8 
69MCL s. 17 
70MCL s. 17 
71I detta avsnitt kommer the Company law (1985) att beskrivas. Om hänvisning görs till annan lagtext kommer 
detta uttryckligen att anges i texten eller i fotnot. 
72CA 1985, regel 352 
73Farrar s. 237 
74Farrar s. 237 
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4.3.1 The register of members 
 
Jag återgår nu till beskrivningen av registret. Sedan registret upprättats skall det finnas 
tillgängligt för allmänheten på bolagets huvudkontor (registered office). Om ej speciella 
förutsättningar gör så att registret måste förvaras på annat ställe.75 I vilket fall som helst måste 
registreringsmyndigheten (the registrar of companies) bli informerad om var registret finns 
tillgängligt.76 Medlemmar och allmänheten77 har vidare rätt att under kontorstid inspektera 
registret78 och kan på begäran få ut kopior av detta.79 Orsaken till registrets existens anges 
vara att investerare och kreditgivare skall kunna få information om vilka som äger företaget så 
att de bättre skall kunna fatta beslut om en eventuell investering i respektive kreditgivning till 
företaget.80 
 
Beträffande aktieinnehavet hos varje medlem måste det i registret även anges vilken typ av 
aktie som innehas, dvs. om aktien innehas i certifierad eller ocertifierad form.81 Av detta 
framgår att det fortfarande står aktieägarna fritt att välja om de vill handla via CREST och 
erhålla ocertifierade aktier dvs. aktier utan aktiebrev eller handla på traditionellt sätt och 
erhålla aktiebrev. Övergången till elektronisk handel med aktier har alltså inte medfört ett 
förbud mot att handla på traditionellt vis. Avsaknaden av ett sådant förbud motiveras med 
förhoppningen att transaktionskostnaderna för handel med ocertifierade aktier skall bli så låg i 
förhållande till kostnaden för handel med certifierade aktier att investerare självmant söker sig 
till den förstnämnda handelsformen.82 Med tanke på utvecklingen i Sverige i detta hänseende 
är detta inte en orimlig förhoppning. 
 
Vidare spår man att den ökande elektroniska handeln kommer att  leda till att individuella 
investerare allt mer kommer att gå över till att äga ocertifierade aktier genom förvaltare. 
Precis som i Sverige  är det dessa förvaltare som kommer att synas i medlemsregistret och 
inte det verkliga aktieägarna. Liksom i Sverige har man i England också uppmärksammat 
problemet med att aktieägare kan dölja sin identitet genom att låta förvaltarregistrera sina 
aktier.83 Orsakerna till att aktieägarna vill dölja sin identitet anges vara av affärsmässiga skäl 
men också för att dölja för företagen oönskade förfaranden som insiderhandel och fientliga 
uppköp. Av detta kan man dra slutsatsen att man i England har uppfattat och uppmärksammat 
samma problem som råder i Sverige. I Sverige har jag, som tidigare påpekats, löst 
problematiken genom att införa regler om uppgiftsskyldighet för förvaltare i lagen om 
kontoföring av finansiella instrument. I England har man infört regler i the Companies Act84 
för att förhindra att investerare utnyttjar anonymiteten. Dessa regler kallas populärt för 
flaggningsregler. 
 
 
 

                                                        
75CA (1985), regel 353(1) 
76CA (1985), regel 353(2)  
77Ickemedlemmar måste erlägga en avgift. 
78CA (1985), regel 356; The companies (Inspection and copying of Registers, Indices and Documents) 
Regulations 1991 SI 1991/1998 
79CA (1985), regel 353(2) 
80Farrar s. 246 
81the Unertificated Securities Regulations (1995) regel 19(1). 
82Farrar s. 250 
83Farrar s. 238 
84CA Part VI; Genom "the Companies Act (1993)" samt "the Disclosure of Interest in Shares (Amendment) 
Regulation 1993" har vissa förändringar gjorts till the Companies Act (1985). 
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4.3.2 Flaggningsregler 
 
Flaggningsreglerna går främst ut på att tillförsäkra att bolagsledningen, aktieägarna samt och 
de anställda får kännedom om identiteten på varje person som köper upp aktier genom andra 
personer för att ta kontroll över bolaget.85 Dessa regler är tillämpliga oavsett om ett bud om 
uppköp kommer att ske inom en snar framtid eller är under utveckling. Reglerna är till och 
med tillämpliga om en person förvärvat aktier utan avsikt att lämna bud på bolaget. 
 
The Companies Act stadgar att underrättelse skall ske om någon förvärvar eller avyttrar ett 
aktieinnehav (interest in shares)86 i ett publikt aktiebolag och detta innehav består av aktier 
med rösträtt.87 Underrättelsen skall ske till bolaget88 inom två dagar från förvärvet respektive 
försäljningen89. Anmälan skall ske när det nominella värdet på aktieinnehavet uppnår eller 
överstiger 3 procent respektive då det sjunker under 3 procent.90 Dessutom måste anmälan ske 
om innehavet överstiger 3 procent och därefter förändras med 1 procentenhet eller mer.91 Vid 
beräkningen av aktieinnehavet skall även nära anhörigas innehav medräknas.92 Det finns vissa 
undantag till "3-procentgränsregeln" beträffande aktier som innehas av en fond93 (s.k. trust). 
För att fånga upp även dessa undantag och samtidigt anpassa lagstiftningen till EG:s 
flaggningsregler94 har det införts en "10-procentgränsregel" som även omfattar truster.95  
 
Vidare måste publika bolag föra ett register över de större aktieägarna och alla förändringar i 
innehaven som rapporteras till bolagen måste föras in i registret senast tre dagar efter 
rapporteringen.96 Registret måste slutligen vara öppet för allmänheten.97 
 
4.3.3 Undersökning i enlighet med the Companies Act (1985) 
 
De publika bolagen har rätt att själva företa undersökningar om vilka som kontrollerar aktier i 
bolaget98 och det är straffbart att ljuga för bolagen eller vägra besvara deras frågor.99 
Undersökningen går till så att bolagsledningen skickar en skriftlig uppmaning (the 212 notice) 
till den eller de personer, juridiska eller fysiska, som ledningen misstänker har intresse 
(interest)100 i bolagets aktiekapital. Den tilltalade måste sedan informera bolaget om de 
intressen han har haft i bolaget under de senaste tre åren. Den tilltalade kan också fordras att 
till bolaget uppge identiteten på alla andra personer som den tilltalade vet har eller har haft 
intresse i bolagets aktiekapital. 
 

                                                        
85Tjäder Helena, Börsrättens flaggningsregler i ett internationellt perspektiv. Juristförlaget, 1997 s. 26 
fortsättningsvis Tjäder 
86Med "interest in shares" avses alla möjliga rättigheter till aktier, däribland optioner m.m. Tjäder s. 27 
87CA (1985) Regel 198 i Tjäder s. 27 
88CA (1985) Regel 202(1) i Tjäder s. 27; Farrar s. 238 
89CA (1985) Regel 202 i Tjäder s. 27; Farrar s. 238 
90Tjäder s. 27; Farrar s. 238 
91CA (1985) Regel 199 i Tjäder s. 27  
92CA (1985) Regel 203 i Tjäder s. 27; Farrar s. 238 
93CA (1985) Regel 209 i Tjäder s. 27 
94Flaggningsdirektivet (88/627/EEG)  
95Tjäder s. 27 
96CA (1985) Regel 211 i Tjäder s. 28; Farrar s. 238 
97CA(1985) Regel 219 i Tjäder s. 28 
98CA (1985) Regel 212 i Farrar s. 238 
99CA (1985) Regel 212 och 216(3) i Tjäder s. 28 
100"Interest" dvs äger kontrollerar eller annars har någon rättighet anknuten till aktier. 
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The Companies Act (1985) anger inte specifikt hur den skriftliga uppmaningen skall 
utformas. Av denna anledning har DTI utformat ett formulär (Model 212 Notice)101 som 
bolagen kan använda som mall när de formulerar en uppmaning. Det är således viktigt att 
komma i håg att formuläret endast är ett förslag på hur en uppmaning kan utformas. Det är 
alltså inte nödvändigt att använda sig av det eller att ställa alla frågor som tas upp i det.  
 
Frågan är nu om flaggningsreglerna respektive uppgiftsskyldigheten gäller för förvaltare? 
 
 
4.3.4 Uttalande från DTI angående uppgiftsskyldigheten för förvaltare 
 
Som reglerna är utformade skulle man kunna tro att en bolagsledning kan tvinga en förvaltare 
att uppge identiteten på de aktieägare som registrerat sitt innehav hos förvaltaren. Enligt 
uppgifter från DTI102 är detta emellertid inte fallet. Till att börja med gäller flaggningsreglerna 
("3-procentgränsregeln") visserligen för förvaltare men bara i de fall då aktieägarna inte 
uttryckligen till förvaltarna uppgivit att de vill vara anonyma. Anonymitet åstadkoms normalt 
genom att ett sekretessavtal mellan aktieägare och förvaltare slutes. 
 
Beträffande bolagsledningarnas rätt att själva företa en undersökning om vilka som är 
aktieägare gäller samma princip. Finns ingen form av sekretessavtal mellan aktieägaren och 
förvaltaren måste den sistnämnde svara på bolagsledningens frågor, annars behöver de inte 
lämna ut några uppgifter. Det nu sagda gäller för både engelska och utländska bolag.  
 
 
4.3.5 Myndighetskontroll 
 
Förutom bolagens rätt att vidta undersökningar har även the Department of Trade and 
Industry rätt att företa undersökningar bl.a. om den misstänker insideraffärer103. I detta 
hänseende kan departementet i det närmaste jämställas med den svenska finansinspektionen. 
Informationen som inspektörerna får tillgång till är emellertid sekretessbelagd104 så till vida 
inte informationen behövs vid en brottsutredning (criminal investigation).105  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
101Se bilaga I 
102Intervju med Philip Sack på the Department of Trade and Industry. 
103The Financial Services Act (1986) Part VII . förkortat FSA (1986) 
104FSA (1986) Regel 179 
105FSA (1986) Regel 180 
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4.4  Slutsats 
 
Av detta kan jag dra slutsatsen att lagstiftaren i England liksom i Sverige har uppfattat det 
som ett problem att aktieägare kan dölja sitt aktieinnehav genom att antingen underlåta att 
registrera sig i aktieboken eller låta registrera sitt innehav hos en förvaltare. I England har 
man velat komma till rätta med problematiken genom att införa flaggningsregler i the 
Companies Act vilket tagit sig i uttryck i "3-procentgränsregeln". Vidare har lagstiftaren 
skapat förutsättningar för  bolagsledningar att själva vidta undersökningar bl.a. genom att göra 
det straffbart att inte svara på bolagens frågor. Trots detta initiativ får man tyvärr konstatera 
att lagstiftningen endast är effektiv mot aktieägare som underlåter att registrera sitt innehav i 
aktieboken. I förhållande till aktieägare som låter registrera sitt aktieinnehav hos förvaltare är 
lagstiftningen emellertid ineffektiv, eftersom förvaltarna inte har en skyldighet att lämna ut 
uppgifter om sina kunder om ett sekretessavtal eller en liknande överenskommelse har slutits 
mellan dem. Således kan en person som vill skada bolaget behålla sin anonymitet genom att 
förvaltarregistrera sina aktier. Detta drabbar inte bara Engelska bolag utan självklart även 
utländska bolag så fort en förvaltares verksamhet omfattas av engelsk rätt. Jag går nu över till 
att behandla tysk rätt. 
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5  Tyskrätt 

 

5.1  Allmänt 
 
Liksom i England har Tyskland börjat se över sin aktielagstiftning för att anpassa den till 
internationella förhållanden. Det tyska reformarbetet skiljer sig emellertid från det engelska 
även om man vill uppnå samma mål, dvs. internationalisering. I Tyskland är det nämligen inte 
sättet på vilket aktier handlas som är den direkta orsaken till behovet av en reform av 
lagstiftningen. Handeln med värdepapper i Tyskland sker redan i stor utsträckning på 
elektronisk väg. Den tyska motsvarigheten till den svenska värdepapperscentralen, Die 
Deutsche Börse Clearing AG agerar som förvarare av elektroniska värdepapper. I dess 
avvecklingssystem registreras alla förändringar i aktieägarbeståndet och denna information 
leds sedan vidare till företagen så att de kan hålla sina aktieböcker uppdaterade. Det finns 
redan ett antal företag som till exempel Deutsche Börse Systems AG samt Registrar Services 
GmbH, vilka hjälper bolag att hålla med elektroniska aktieböcker. Orsaken till reformarbetet 
beror på att lagstiftningen angående instrumenten dvs. själva aktierna måste uppdateras. Detta 
kräver en förklaring som skall ske i de två följande avsnitten. 

 

5.2  ”Innehavar-” respektive ”Registrerade” aktier  
 
I Tyskland har det alltid funnits två typer av aktier, så kallade innehavaraktier (Inhaberaktie) 
samt registrerade aktier (Namensaktie). Till en början för att inte komplicera det hela kan man 
konstatera att den stora skillnaden mellan dessa aktier är att den registrerade aktien är 
anknuten till en viss namngiven person, vilket också den tyska beteckningen antyder. 
Innehavaraktien är och andra sidan endast anknuten till innehavaren av aktien. Den stora 
skillnaden ligger således i identiteten på ägaren. 
 
Historiskt kan det konstateras att den registrerade aktien var förhärskande i begynnelsen av 
handeln med värdepapper. Det var med den som de första handelskompanierna utvecklades, 
vilka är att anse som de första aktiebolagen.106 Den registrerade aktiens dominans varade till 
den senare hälften av 1800-talet då den anonyma innehavaraktien successivt började 
användas. Den möttes dock med mycket misstro. Enligt preussisk rätt t.ex. så krävdes det 
tillstånd för att få ge ut anonyma innehavaraktier. Brukandet av innehavaraktien tilltog dock 
fram till andra världskrigets slut då de allierade västmakterna tvingade många tyska företag, 
främst inom kemi- och banknäringen, att åter börja använda registrerade aktier. Vid skapandet 
av 1965 års aktielag (Aktiengesetz) betydde denna åtgärd emellertid inte mycket. 
Innehavaraktien blev åter dominant. I den dåvarande aktielagens 24§ stycke 1 stadgades att 
aktier skall ges ut som innehavaraktier om inget annat stadgats i annan lag. 
 
„Die Aktien seien vorbehaltlich einer anderen Satzungsbestimmung als Inhaberaktien 
auszugeben“107 
 

                                                        
106 Noack Ulrich Dr. iur., Professor i Düsseldorf, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 20. Jahrgang Heft 48 3. 
Dezember 1999/s. 1993 s. 1 
107 Noack s. 1 
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Till följd av en anpassning till en av EGs riktlinjer ändrades aktielagen108 1979 så att 
företagen nu kunde välja vilket aktieslag de ville ge ut förutsatt att det angavs i stadgarna 
vilket aktieslag man valt. Med undantag för försäkringsbolag och fåmansbolag valde i princip 
alla tyska företag att ge ut innehavaraktier,109främst på grund av att transaktionskostnaderna 
för handel med registrerade aktier var så höga.110Företagen hade blivit tvungna att lägga ner 
mycket mer kostnader på förandet av aktieboken om man handlat med registrerade aktier 
eftersom uppgifter om aktieägare hade behövt föras samt uppdateras, vilket skulle bli ett 
enormt arbete med tanke på den stora omsättningen av aktier. Det bör här erinras om att 
förandet av aktieboken på den tiden inte skedde på elektronisk väg. En annan trolig orsak till 
att företagen valde innehavaraktien var att aktieägarna vant sig vid och uppskattade den 
anonymitet som automatiskt uppstod vid köp av denna typ av aktie.   
 
Det förhärskande aktieslaget i Tyskland i modern tid har således varit innehavaraktien. I och 
med att handeln med aktier på elektronisk väg blivit möjlig har emellertid den registrerade 
aktien upplevt en renässans på den tyska aktiemarknaden. Flera stora tyska börsnoterade 
företag som Daimler-Chrysler, Deutsche Bank, Mannesmann, Deutsche Telecom, Lufthansa 
och Siemens har eller kommer i det närmaste att gå över till att använda den registrerade 
aktien.111 Den tekniska utvecklingen har alltså gjort det ekonomiskt försvarbart för företag att 
åter handla med registrerade aktier. En annan orsak till omställningen till registrerade aktier är 
det internationella trycket på anpassning av aktie-, börs-, och kapitalmarknaden och de 
anknutna rättssystemen.112 Från företagens sida har man menat att den registrerade aktien eller 
”registered share” som den heter på engelska är internationellt utbredd och att det är 
nödvändigt att använda sig av sådana för att ta sig in på den amerikanska börsen vilket är 
högst önskvärt. Vidare anses brukandet av registrerade aktier öppna möjligheter för 
företagsledningar att direkt ta kontakt med sina aktieägare samt bättre kunna följa 
aktieägarkretsen113. 
 
Den mer eller mindre explosiva omställningen från innehavaraktier till registrerade aktier och 
det ökade internationella inflytandet har lett till att lagstiftningen, dvs. aktielagen (Das 
Aktiengesetz) är i behov av en uppdatering. Den nu aktuella lagen från 1965 baserar sig på 
gamla tekniska förutsättningar och förfaranden samt på en överblickbar och till stor del 
nationell aktieägarkrets. Möjligtvis skulle en analogisk tolkning av den gamla lagen kunna 
tillämpas för att reglera de nya förhållandena men detta ifrågasätts av bland annat av dr. 
Ulrich Noack professor vid Düsseldorfs Universitet.114 Enligt Noack är det, speciellt inom det 
högteknologiska området nödvändigt att uppdatera lagstiftningen i takt med att utvecklingen 
fortskrider, eftersom reglerna vid analogisk tillämpning snabbt förlorar kontakt med 
verkligheten. Således förespråkar han ett snabbt handlande av lagstiftaren. Hans önskemål har 
blivit bönhört av den tyska regeringen som utfärdade en proposition till en ny aktielag, den så 
kallade Namensaktiengesetz (NaStraG) den 10.5.2000. Lagen träder i kraft 1.1.2001. Hur 
denna kommer att se ut kommer att behandlas i nedanstående kapitel. 
 

                                                        
108 23§ stycke 3 Nr5 Aktielagen   
109 Noack s. 1 
110 Der Regierungsentwurf zum Namensaktiengesetz (NaStraG),  ZIP-Dokumentation 21/2000 s. 937 
111 Noack s.2 och ZIP s. 938 
112 ZIP s. 938 
113 ZIP s. 938 
114 Noack s. 2 
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5.3  Lagförslaget till en ny aktielag och dess verkningar. 
 
Med den nya lagstiftningen hoppas alltså den tyska regeringen kunna bygga en plattform för 
gränsöverskridande informationsutbyte och rösträttsutövande så kallad cross-border-voting.115 
De för denna uppsats mest intressanta paragraferna samt ändringarna till dessa kommer i det 
närmaste att behandlas. Det rör sig om §65 och §67 stycke 1-3 samt 6 i NaStraG. 
 
5.3.1 §65 
 
Till att börja med kommer ordet aktiebok (Aktienbuch) att bytas ut mot aktieregister 
(Aktienregister). Denna åtgärd anses nödvändig därför att ordet aktiebok är missvisande 
eftersom uppgifter om aktieägare i dag inte längre förs i bok utan registreras på elektronisk 
väg i en databank.116 Ordet aktieregister anses i detta hänseende därför vara mer passande. 
Dessutom anses den nya beteckningen bättre tydliggöra likheten mellan ”Namensaktie” och 
den mer internationella beteckningen ”registered share”. Lagstiftaren markerar dock tydligt att 
namnbytet inte innebär ett närmande till ett offentligt register.117  
 
5.3.2 §67 stycke 1-3 
 
Paragraf 67 behandlar såväl registreringen i aktieregistret (forna aktieboken) som insynen i 
detta. I första stycket anges bland annat att ”registrerade aktier” skall registreras i 
aktieregistret tillsammans med namnet, födelsedatumet samt adressen på innehavaren. I andra 
stycket förklaras att endast den som är registrerad i aktieregistret är att betrakta som 
fullständig ägare (Auktionär) i förhållande till bolaget. Tredje stycket stadgar att ett byte av 
ägare kräver en ändring i aktieregistret efter meddelande. 
 
Hur skall man nu tolka detta? Till att börja med så har det beträffande stycke två inte skett 
någon saklig förändring.118 Även tidigare gällde regeln att endast den som var inskriven i 
aktieboken kunde uppnå fullständiga rättigheter (och skyldigheter) gentemot bolaget. Som 
ägare till innehavaraktier förelåg dock ingen skyldighet att skriva in sig i aktieboken. Vid 
betraktande av stycke 1 i den nya i den nya lagen beträffande ”registrerade aktier” får man 
intrycket av att det nu skulle föreligga en skyldighet för ägare till registrerade aktier att 
registrera sig i aktieregistret. Detta är emellertid inte sant. Även i den nya lagen kommer det 
stå ägaren valfritt om han vill låta registrera sig eller inte.119 Väljer han att registrera sig så 
kommer emellertid uppgifter om honom att införas i aktieregistret. 
 
Beträffande stycke tre krävs att ett meddelande lämnas då aktier byter ägare. Enligt lagen är 
det på den gamla respektive den nya ägaren som denna anmälningsplikt ligger.120 I praktiken 
vänder sig inte säljare respektive köpare av aktier direkt till bolag för att sälja och köpa aktier. 
Detta sker normalt via en auktoriserad värdepappershandlare t.ex. en bank och det är denna 
som meddelar företaget om förändringar i aktieägarkretsen har skett. 
 

                                                        
115 ZIP s. 938 
116 ZIP s. 939 
117 ZIP s. 939 
118 Noack s. 3 
119 Informationsblad från Deutsche Telekom beträffande företagets omställning till ”registrerade aktier”;  Noack 
s. 4 
120 Noack s. 4 
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Lagen utgår vidare från ett fullständigt komplett aktieregister, dvs. när säljaren avregistreras 
bör köparen eller någon i hans ställe registreras. Köparen måste alltså positivt medverka till 
att inte registreras i aktieregistret och väljer han att göra detta så bör någon registreras i hans 
ställe. Normalt i dessa fall är att institutet som förmedlat aktierna registreras i sitt namn, även 
kallat ”street name”. Det är emellertid inte nödvändigt för institutet att träda in i köparens 
ställe och eftersom köparen inte själv är tvungen att registrera sig kan luckor i aktieregistret 
uppstå, vilket kallas ”freie Meldebestand”. I dessa fall är det i praktiken omöjligt för 
företagsledningar att få reda på identiteten på aktieägaren. 
 
5.3.3 §67 stycke 6 
 
Beträffande insynen i aktieregistret stadgas i §67 stycke 6 mening 1 att en i aktieregistret 
registrerad person endast kan kräva att få ut uppgifter som rör honom själv. Företagsledningen 
däremot har full insyn i aktieregistret.121  
 
Den nya lagen medför således begränsningar i aktieägarnas insynsrätt till att endast omfatta 
uppgifter om sin egen person. Förr hade aktieägarna full insyn i aktieboken. Någon 
försämring av aktieägarnas rätt till information medför lagen dock inte, eftersom aktieägarna 
då som nu inte kunde få ut personliga uppgifter om de övriga aktieägarna. Anledningen till att 
aktieägarna inte tillåts att få ut mer uppgifter är att det fortfarande anses tillräckligt att de har 
information om aktieägarstrukturen i sin helhet. Detta tillgodoses av den tyska lagen om 
värdepappershandel (Wertpapierhandelsgesetz).122 
 
Samtidigt som informationstillgången är oförändrad för aktieägarna har den ökat för 
företagsledningarna eftersom de har full insyn i aktieregistret som nu även innehåller 
personliga uppgifter om aktieägarna. 
 
I regeringens lagkommentar har man försvarat denna insynsrätt med att konstatera att avsikten 
med aktieregistret är att hjälpa företagen att identifiera sina aktieägare så att de bättre kan 
fullgöra sin uppgiftsplikt gentemot aktieägarna samt bättre kunna utföra alla sina övriga 
förpliktelser gentemot aktieägarna.123 Vidare är det tänkt att uppgifterna ska kunna användas i 
”Investor-Relations-åtgärder” samt till reklamföring från bolagen till aktieägarna. Alla dessa 
tankegångar har tagits in i lagen. Aktieägarna har naturligtvis en laglig rätt att motsätta sig till 
att erhålla sådan reklam från bolaget.     

 

 

 

 

 

 
 
                                                        
121 §67 stycke 6 mening 3 
122 ZIP s. 941 
123 ZIP s. 941  
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5.4  Lag och praxis beträffande förvaltares uppgiftsskyldighet om sina 
kunder 

 
Som en konsekvens av det tyska aktieregistrets ”icke-offentlighet” finns det ingen skyldighet 
för tyska förvaltare att lämna ut uppgifter på de personer som de utför förvaltningsuppdrag åt. 
Det förhåller sig till och med så att förvaltarna har en tystnadsplikt gentemot sina kunder, 
vilken regleras i die Deutsche Abgabenordnug bättre känd som ”die Bankgeheimnis”.124 
Således får förvaltaren endast efter uttryckligt medgivande av kunden (aktieägaren) lämna ut 
personliga uppgifter. Däremot är det möjligt för bolagsledningar att få ut icke personliga 
uppgifter om förvaltarnas kunder som hjälper till att skapa en bild av ”aktiestrukturen inom 
ramen för en sociologisk skiktning”.125 Detta kostar emellertid pengar och görs på en frivillig 
basis av förvaltarna. Uppgifterna som lämnas ut berör huvudsakligen den genomsnittliga 
storleken på depån samt indelningar av samtliga ägare i yrkes- och ålderskategorier.    
 
Undantag från denna regel (”die Bankgeheimnis”) får endast göras i straffrättsliga 
sammanhang som t.ex. när ett skattebrott är under utredning, men då under förutsättning att 
skälig misstanke föreligger.126 Man kan alltså inte få ut uppgifter i förebyggande syfte. 
Överhuvudtaget får tyska myndigheter inte ut mer uppgifter än vad bolagsledningen ofta 
redan har, att använda dem som informatör är därmed inte att rekommendera.127 

 

5.5  Slutsats 
 
Av de nu redogjorda ändringarna i den tyska aktielagen kan man dra följande slutsatser. Den 
moderniserade tyska namnaktien (Namensaktie) har samma karaktär som den svenska128 
beträffande sättet den handlas på samt vilka uppgifter om ägaren som måste utlämnas. Det 
finns emellertid fortfarande en fundamental skillnad mellan tysk och svensk aktierätt och 
denna beträffar inskrivningen i aktieregistret. I Tyskland är det fortfarande inte nödvändigt att 
registrera sitt aktieköp låt vara att man då inte uppnår fullständiga rättigheter och skyldigheter 
gentemot bolaget. I Sverige är man dock tvungen att registrera alla aktieköp som överstiger 
500 aktier (”500-regeln”). 
 
Beträffande insynen i det tyska aktieregistret och den svenska aktieboken så skiljer de sig åt 
så till vida att endast bolagsledningen har tillgång till samtliga uppgifter i det tyska 
aktieregistret medan den svenska aktieboken är offentlig. De tyska bolagsledningarnas 
möjlighet att aktivt följa förändringarna i aktieregistret begränsas dock av rättigheten för 
aktieägare att underlåta att registrera sig i aktieregistret. Vidare är det viktigt att komma i håg 
att innehavaraktien (Inhaberaktie), där inga uppgifter om ägaren måste lämnas, fortfarande är 
det dominerande aktieslaget. Det är således fullt möjligt för en aktieägare i Tyskland att dölja 
sin identitet i samband med ett aktieköp vilket underlättar för personer med intentioner att 
t.ex. bedriva insiderhandel eller förbereda ett fientligt uppköp.    
 

                                                        
124 §30a Die Abgabenordnung (”die Bankgeheimnis”) i DB s. 2 
125 DB s. 2 
126 DB s. 2  
127 DB s. 2 
128 Här bortses från de svenska aktier till vilka det fortfarande följer aktiebrev.  
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Den tyska lagstiftaren har dock inte sett detta som ett problem som måste behandlas i 
NaStraG eftersom det finns annan lagstiftning som reglerar sådana förfaranden, som lagen om 
insiderhandel samt lagen om handel med värdepapper (Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)).129 
I den sistnämnda stadgas stränga regler (flaggningsregler) om upplysningsplikt när värdet av 
en aktieägares eller aktieägarkrets andelar överskrider vissa bestämda värden.130 
Efterlevnaden av lagen kontrolleras huvudsakligen av en speciell myndighet (das 
Bundesaufsichtsamt für Wertpapierhandel (BaWe)) som även tar emot anmälningar om 
överskridande av andelsgränserna och offentliggör dem. Sker inte anmälan av ett 
överskridande av andelsgränserna så kommer inte rösträtten för dessa förvärvade aktier att 
kunna utövas.131 
 
Slutgiltigt kan man alltså konstatera att bolagsledningars intresse av att få tillgång till 
uppgifter om samtliga befintliga aktieägare inte har ansetts väga tyngre än aktieägarnas 
intresse av att få vara anonyma. Skyddet för aktieägarnas anonymitet har även påverkat den 
tyska lagstiftarens tankegångar beträffande förvaltares uppgiftsskyldighet om sina kunder. 
Därtill kommer även, att det råder en sträng banksekretess i Tyskland. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

                                                        
129 E-mail korrespondens med Herr Leitwein företrädare för die Deutsche Bank 2000-07-12, förkortat DB s. 3 
130 Andelsgränserna är 5, 10, 25, 50, respektive 75% av kapitalet i ett börsnoterat företag. 21§ WpHG i DB s. 3 
131 DB s. 3 
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6 EG-rätt 

 

6.1  Samordnad internationalisering 
 
Utvecklingen inom EU går mot en alltmer samordnad internationalisering av hur 
värdepappershandeln skall gå till. Resonemanget kring fri rörlighet av kapital har alltmer 
blivit en förutsättning för en internationell kapitalmarknad. I och med Sveriges EU-
medlemskap har det skett en hel del betydande förändringar av den svenska samt övriga 
nationella regelsystem. De största problemen med olika nationella regelsystem, i mitt fall 
förvaltarregistrerade aktier problematiken och även i andra problemsituationer som kan 
uppstå är att en gränsöverskridande transaktion inte kan fullgöras på grund av regler i det ena 
landet. Det framstår som ganska uppenbart att endera avtalsparterna riskerar att gör en förlust. 
 
Andra risker som föreligger är att de aktörer som verkar på värdepappersmarknaden inte får 
veta vilka regler som kommer att gälla . Detta är vanligt för nya finansiella instrument som 
introduceras på marknaden. Viktigt att veta är att i och med Sveriges medlemskap i den 
Europeiska unionen, den 1 januari 1995, så gäller unionens lagar och regler i Sverige. Detta 
oavsett om de är direkt tillämpliga eller kräver implementering i svensk rätt.  
 
Börsnoterade bolag har som jag sagt tidigare stora problem med att tillämpa rätt lagstiftning 
när situationer uppstår som att identifiera aktieägare knutna till just förvaltare i utlandet. 
Svensk lagstiftning, annan nationell lagstiftning inom EU eller den överstatliga EG-rätten, 
vilken lagstiftning skall tillämpas? När det gäller EG-rätten så finns det möjligheter för 
svenska börsnoterade bolag att kunna identifiera sin ägarstruktur med hjälp av EG-rättens 
flaggningsregler. 
 

 

6.2 Bolagsdirektiv och börsdirektiv 
 
EG har utfärdat bolagsdirektiv med hänvisning till Romfördragets bestämmelser angående 
etableringsfrihet. Syftet är att i medlemsstaterna skapa en minsta gemensam skyddsnivå för 
delägare, borgenärer eller andra som träder i förbindelse med ett bolag inom gemenskapens 
område. Dock innebär detta inte att man försöker att införa en enhetlig lagstiftning i 
medlemsstaterna, utan en likvärdig lagstiftning. Detta brukar benämnas harmonisering av 
bolagsrätten och skall underlätta för bolagen att bedriva verksamhet och samarbete på den 
gemensamma marknaden. 132 
 
Bolagsdirektiven är i flera fall präglade av den internationella lagstiftningen. Beträffande de 
tidigaste bolagsdirektiven är det oftast tysk eller fransk rätt som influerat direktiven. Det 
första direktivet, oftast benämnt publiceringsdirektivet, kom redan 1968133. Anledningen till 
att det kallas publiceringsdirektivet är att den anger vilka krav som ställs vid offentliggörande 
av handlingar och uppgifter rörande bolag. I direktivet anges det vilka uppgifter som skall 
offentliggöras samt på vilket sätt det skall ske och vilken rättsverkan offentliggörandet skall 

                                                        
132 EU och den svenska bolagsrätten ,Skog, Rolf, s. 6 f 
133 Första bolagsdirektivet av den 9 mars 1968, 68/151/EEG 
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ha. Detta direktiv tillämpas på såväl aktiebolag som på bolag utan personligt ansvar, som i 
flera medlemsstater förekommer vid sidan om aktiebolaget134 
 
Enligt första bolagsdirektivet skall bolag offentliggöra uppgifter och handlingar som är 
betydande för ägarkretsen samt allmänheten. Dessa uppgifter kan vara vilka personer som 
företräder bolaget eller redovisning av bolagets balans- och resultaträkning. 
 
6.2.1 Inregistrering vid börs135 
 
Emittenter som fått sina värdepapper inregistrerade vid en fondbörs skall lämna information 
om viktiga förändringar i den egna verksamheten och om ändringar rörande de rättigheter som 
är knutna till aktierna. Det är en förutsättning för att värdepapper skall få noteras officiellt vid 
en fondbörs. Avsikten med dessa inregistrerings regler är att ge investerarna information i de 
olika medlemsländerna och att underlätta inregistrering av samma värdepapper vid börser i 
flera länder.  
 
De enskilda länderna har möjlighet att från direktivets tillämpningsområde undanta 
värdepapper utgivna av ett medlemsland. Det gäller i mitt fall förvaltar registrerade aktier, 
dvs. kollektiva investeringar. Ytterligare villkor för inregistrering får införas på nationell nivå 
under förutsättning att sådana villkor tillämpas generellt för samtliga emittenter eller för viss 
kategori av emittenter. Bolag som har sina aktier inregistrerade skall iaktta likabehandling av 
aktieägarna.  
 
Den informationsplikt som åläggs emittenter av inregistrerade värdepapper innebär att 
information skall lämnas om bl.a. utdelningar nyemissioner och årsredovisningar. I fråga om 
aktier skall vidare information lämnas om sådana verksamhetsförändringar som kan påverka 
bolagets finansiella ställning eller kursen på aktierna. När värdepapperen är noterade på en 
marknad utanför EU/EES får informationen till EU/EES- marknaden inte vara sämre än den 
som lämnas till marknaden utanför EU/EES. 
 
Det leder mig in på flaggningsdirektivet som utgör ett tillägg till det första börsdirektivet i 
fråga om bolagens informationsplikt i sk. flaggningsfall. Dessa fall kommer jag att beröra i 
slutet av kapitlet.    
 
 
6.2.2 Inregistrering vid fler börser 
 
Aktiebolag som vill inregistrera sina aktier vid flera börser inom EU/EES innebär första 
börsdirektivets grundregel att ansökan om inregistrering måste göras vid varje enskild börs 
och att varje ansökan måste prövas för sig. Något system med ömsesidigt godtagande av 
börsregistrering existerar inte.  
 
Finansinspektionens föreskrifter om inregistrering av fondpapper ansluter till de direktivets 
minimikrav. Här kan nämnas att det sammanlagda värdet av de aktier i ett bolag som görs till 
föremål för inregistrering inte får understiga 10 miljoner kronor. Värdeberäkningen skall 
enligt ske med utgångspunkt i det förväntade marknadsvärdet på aktierna. För aktie krävs, 
som i direktivet, att minst 25% av det tecknade aktiekapitalet skall var spritt bland  

                                                        
134 Jfr Gmbh (Gesellschaft mit beschränkter haftung) i Tyskland 
135 79/279/EEG Rådets direktiv av den 5 mars 1979 om samordning av villkoren för upptagande av värde papper 
till officiell notering(första börsdirektivet) 
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allmänheten. Dessutom måste initialt antalet aktieägare vara minst 1000 och vars och ens 
innehav skall ha ett marknadsvärde som uppgår  till minst ett halvt basbelopp. 
Informationsplikten omfattar inte bara emittenterna av fondpapper som är inregistrerade vid 
en börs  utan även  emittenter som är  noterade vid en annan börs, exempelvis aktierna på 
Stockholms fondbörs OTC- O-listor och sådan fondpapper som är noterade på en auktoriserad 
marknadsplats. Skyldigheten att lämna information liksom omfattningen av denna 
information är alltså densamma oberoende av om aktierna är inregistrerade eller på annat sätt 
noterade på en börs, eller om de är noterade på en auktoriserad marknadsplats.136   
 
6.2.3 Halvårsrapporter 
 
Det finns en skyldighet inom EG-rätten för bolag att halvårsvis regelbundet offentliggöra de 
aktier som har upptagits till officiell notering vid en fondbörs. Den sk halvårsrapporteringen 
syftar till att säkerställa att investerare i aktier får en korrekt och regelbunden information från 
bolag vars aktier är börsregistrerade. Offentliggörandet innehåller uppgifter om verksamheten 
och resultatet under de sex första månaderna av räkenskapsåret. Det bör uppmärksammas att 
halvårsrapporten måste offentliggöras redan inom två månader från halvårets utgång. Vidare 
skall betonas att de börsregistrerade aktiebolagen också måste iaktta bestämmelserna i 
aktiebolagslagen om delårsrapporter137. Om det är en bank gäller motsvarande bestämmelser i 
speciallagstiftningen för dessa institut. Rapportperioden för en delårsrapport är inte bunden 
till just sex månader utan kan variera. Den måste dock omfatta minst hälften och högst 2/3 av 
räkenskapsåret. 
 
Halvårsrapporten skall innehålla sifferuppgifter och en förklarande redogörelse avseende 
bolagets verksamhet och rörelseresultat under denna period. Rapporten skall innehålla 
uppgifter om utdelning. Vidare skall även en prognos lämnas för bolagets utveckling under 
det pågående räkenskapsåret. Bolaget får utelämna vissa obligatoriska uppgifter i rapporten. 
Om det bedöms strida mot det allmänna intressen eller allvarligt skadar bolaget. I det senare 
fallet får informationen inte undanhållas, om detta skulle kunna vilseleda allmänheten rörande 
förhållanden som är viktiga att känna till vid en uppskattning av värdet på bolagets aktier138.  
 
Rapporten skall offentliggöras i varje EU/EES-land där bolagets aktier är börsregistrerade. 
 
Bolagens skyldighet att informera sina aktieägare och allmänhet är välutvecklad inom den 
Europeiska Unionen. Rapporteringen medför därför betydande kostnader för bolagen för att 
kunna upprätthålla denna informationsskyldighet. Informations problem uppstår således för 
bolagen vid identifieringen av den ägarstruktur, som har satsat stora belopp i kollektiva 
investeringar, dvs. i exempelvis förvaltarregistrerade aktier i avstämningsbolag.    
 
I de direktiv jag har belyst hittills finns det ingen skyldighet från någon institution, 
fondkommissionär att upplysa bolagen om dess ägare. Svårigheten blir då att bolagen inte kan 
tillfredsställa övriga aktieägare om aktuell ägarstruktur, vilket även är en förutsättning för 
vissa investerare och allmänhet. Investerare och allmänhet kan undvika vissa risker som de 
kan utsättas för, t.ex. utgör det en möjlighet för investerare att göra en korrekt bedömning av 
riskerna med att köpa aktier i ett bolag med oseriösa ägare  som kan vara förknippade med en 
investering i ett värdepapper. En investerare skall kunna fatta ett beslut om investering i ett 

                                                        
136 79/279/EEG Rådets direktiv av den 5 mars 1979 om samordning av villkoren för upptagande av värde papper 
till officiell notering(första börsdirektivet) 
137 ABL 11 kap. 12-14§§ 
138 Rådets direktiv 82/121/EEG av den 3 mars 1982. 



 34 

värdepapper  med full kännedom om sakförhållande och ägarförhållanden. Fullständig 
information och relevant information om värdepapperen och emittenten bidrar även till att öka 
förtroendet för värdepapper och till att värdepappersmarknaderna fungerar och utvecklas på 
ett tillfredsställande sätt. Ägarstrukturen utgör således en viktig bedömningsfaktor vid 
investeringsbeslut.  För bolaget är det viktigt att se aktierotationen på aktiemarknaden samt att 
förbättra kommunikations möjligheterna mellan ägare och investerare. För allmänheten 
stärker det kontrollen av kriminella element på marknaden samt förbättras skattekontrollen av 
aktieägarna.          
 
Rapporteringsskyldigheten för bolagen blir således svårhanterlig beträffande insyns 
möjligheten i ägarstrukturen. Insyns möjligheterna i ägarstrukturen beträffande dessa aktier är 
svår identifierade,  Det finns dock möjlighet att identifiera ägarstrukturen enligt EG-rättens 
flaggningsdirektiv.  
 
 

6.3  Bolagens informationsplikt vid flaggning139 
 
Flaggningsregler antogs den 1 januari 1991 av EGs ministerråd. Direktiv 88/627/EEG, det sk. 
Flaggningsdirektivet, innebar att adekvata upplysningar skall lämnas om investerare vid 
förvärv eller avyttring av ett större innehav i ett börsnoterat bolag. Den bakomliggande 
orsaken till direktivet var den italienske finansmannen Carlos de Benedetti. Denne italienare 
kunde utan att avslöja sin identitet köpa upp 20% av de röstetal I Belgiens största koncern, 
Société Générale. Man lyckades tvinga bort denne Italienske bluffmakare med några icke 
legala knep, låt vara okända. Belgien hade under kort tid förlorat cirka 2/3 av sitt näringsliv 
till utländskt ägande. Hans raid var ett skäl till att EU införde flaggningsregler140 
 
Det är framförallt ägarintresset som är i fokus vad beträffar flaggningsregler inom EU. Rent 
konkret innebär flaggning, som jag tidigare har nämnt, att uppgifter skall offentliggöras vid 
förvärv eller avyttring av ett större innehav i ett börsnoterat bolag vars aktier är officiellt 
noterade vid en fondbörs inom gemenskapen. Detta medför en skyldighet för den som avyttrar 
eller förvärvar ett större innehav av aktier att informera inom viss tid till det börsnoterade 
bolaget och behörig myndighet i Sverige, Stockholms fondbörs och finansinspektionen, om 
förvärvet eller överlåtelsen. Därefter skall det berörda bolaget ge offentlighet åt uppgiften. 
Informationsplikten är i direktivet relaterad till olika nivåer av rösträttsandelar i bolaget dvs. 
det innebär att när någon genom ett förvärv eller avyttring av aktier når upp till, överstiger 
eller understiger ett fastställd gränsvärde skall denne meddela bolaget och vederbörande 
behörig myndighet bolagets hemland om hur stor rösträtts andel han innehar efter förvärvet 
eller överlåtelsen. Röstandelarnas gränsvärden är 10%, 20%, 1/3, 50% eller 2/3 av samtliga 
röster. EU unionens medlemsländer har möjlighet att ersätta gränsvärdena  20% och 1/3 med 
25% samt att byta ut 2/3 mot 75%. Denne måste inom 7 kalenderdagar anmäla sitt förvärv/ 
avyttring till aktiebolaget och till börsen eller Finansinspektionen räknat från den tidpunkt då 
ägaren fått eller bort få kännedom om förvärvet eller avyttringen. Börsen skall sedan 
offentliggöra uppgifterna inom nio dagar från det att bolaget mottog anmälan. Om inte börsen 
offentliggör uppgifterna åligger det bolaget att självt se till att uppgifterna offentliggörs. 
 

                                                        
139 Rådets direktiv 88/627/EEG av den 12 december om sådana uppgifter som skall offentliggöras vid förvärv 
eller avyttring av ett större innehav i ett börsnoterat bolag. (Flaggningsdirektivet) 
140 Nya EG-bibeln s 193 
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Flaggningsdirektivets huvudsakliga syfte är att öka integrationen av värdepappersmarknaden 
så att investerar skyddet blir mer enhetligt inom gemenskapen. Direktivets målsättning är att  
förbättra skyddet för investerarna, öka investerarnas förtroende för värdepappersmarknaden, 
samt att se till dessa marknader skall fungera väl.  
 
Intentionen med flaggning är att garantera investerare och allmänhet, information när större 
förändringar i ägarstrukturen sker i börsbolag dvs. när ägarna ökar eller minskar innehaven 
och samtidigt passerar vissa gränser. Målsättningen går mot en större öppenhet för att 
förbättra skyddet för investerarna. Dock kvarstår problemen för bolagen. Kretsen som 
omfattas av flaggnings direktivet är fysiska och juridiska personers förvärv eller avyttring av 
aktier i bolag som bildats enligt landets lagar och som är börsregistrerade inom EU/EES141. 
EGs regler är minimikrav och de enskilda medlemsländerna är oförhindrade att ställa 
strängare krav under förutsättning att dessa tillämpas generellt inom landet.142. 
 
Viktig att poängtera är begreppet förvaltare. Förvaltare betyder olika saker i olika 
sammanhang, vilket gör det svårt och förstå hur det hänger ihop. Man brukar benämna 
Förvaltare (med stort F) och förvaltare (med litet f). Förvaltare (med stort F) är sådana institut 
som fått VPCs tillstånd att föras in i aktieböckerna i ägares ställe. Dessa förvaltare är , genom 
sitt avtal med VPC och lag, skyldiga att till VPC lämna uppgift om namn etc. på de kunder, 
för vilka Förvaltaren är införd i aktieboken. Det finns för närvarande endast ett fåtal utländska 
institut som är Förvaltare, men dessa är förpliktade att lämna dessa uppgifter precis lika 
mycket som sina svenska ”kollegor”. En förvaltare har som jag tidigare sagt i uppsatsen ofta 
en som kund en förvaltare i form av ett utländskt institut, som i sin tur har kunder i hemlandet. 
Dessa utländska institut kalls därför förvaltare, men de har inget tillstånd av VPC att vara 
Förvaltare. Därför kommer deras svenska depåbank, som också normalt är Förvaltare, i sin 
förvaltarrapport till VPC att uppge dessa kunder/ förvaltare som ”ägare” vilka egentligen inte 
är verkliga ägare utan just sådana institut som företräder sina kunder. Dessa kan vara antingen 
verkliga ägare eller andra förvaltare. Men det finns inte något sätt att tvinga dessa institut att 
uppge sina underliggande kunder. Det kan t o m ofta vara så att de pga. sitt hemlands lag är 
förbjudna att yppa sina kunders identitet. När jag använder mig av begreppet förvaltare i 
flaggnings situationen i ett  EG-rättsligt perspektiv är det förvaltare (med litet f) jag vill 
framhäva143.         
 
Flaggning är med andra ord ej tillämpligt på innehav i företag för kollektiva investeringar, 
dvs. aktier som är registrerade hos förvaltare, t.ex. värdepappersfonder. Detta undantag från 
flaggningsskyldighet förutsätter att förvaltare inte utnyttjar förvärvet för att ingripa i 
förvaltningen av det berörda bolaget. Det innebär att en förvaltare som bryter mot 
ovannämnda resonemang faller under samma juridiska skyldighet att flagga som juridiska 
respektive fysiska personer. Förvaltarna skall vara medlemmar av en fondbörs som är belägen 
eller verksam i en medlemsstat.144  
 
Kort om flaggnings direktivet kan sägas att bolag som inte omfattas av flaggningsdirektivets 
regler, dvs. bolag hemmahörande utanför EU/EES, ändå skall offentliggöra sådana 
innehavsförändringar som det direktivet föreskriver.  
 
 

                                                        
141 Art 1 Flaggningsdirektivet 
142 Art 3 Flaggningsdirektivet 
143 Intervju med Karin Wallin-Norman, VPC 
144 Art 9 Flaggningsdirektivet 
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7  Analys 

 

7.1  Offentlighetsprincipen 
 
I Sverige är offentlighetsprincipen någonting betydande som alla svenska medborgare värnar 
om. För att kunna upprätthålla en väl fungerande demokrati måste ett offentlighets 
resonemang föras. Sverige är ett land som måste betraktas som extremt ”öppet”, mig 
veterligen bland det mest öppna av alla länder inom den Europeiska Unionen.  
 
Offentlighetsprincipen utgör en grundläggande princip inom den svenska rätten. Enligt denna 
princip skall den offentliga makten ske under allmän insyn och kontroll. 
Offentlighetsprincipen medför att personer får lämna vissa personuppgifter till offentliga 
register, även möjlighet till granskning av statliga myndigheter och politiker, dvs. möjlighet 
att upptäcka korruption, fiffel och diskriminering. Offentlighetsprincipen gäller enbart 
myndigheters verksamhet dvs. på offentligrättens område.  
 
På privaträttens område i allmänhet och på aktierättens område i synnerhet finns ingen 
egentlig offentlighetsprincip. Aktiebokens offentlighet grundar sig emellertid på tankegångar 
som liknar offentlighetsprincipen, dvs. att allmänheten skall beredas insyn i ägarkretsen i 
bolagen och därmed få information om näringslivets maktskikt. I jämförelse med kontinentala 
bolagsrättsliga system som tex. Tysklands får det betraktas som extremt öppet. När 
tillämpningen av rättssystem kolliderar, vilket de gör beträffande möjligheterna att få 
information om ägare till förvaltarregistrerade aktier, uppstår ofta praktiska problem för 
bolagen som kan vara svårlösta. Om man inte förstår den teoretiska bakgrunden till dessa 
kollisioner kan problemen verka orättvisa. 
  
Av denna anledning skall jag försöka reda ut varför det har uppstått en kollision mellan 
tillämpningen av svensk rätt samt tillämpningen av engelsk och tysk rätt beträffande 
offentliggörandet av aktieägarnas identitet.          

 

7.2  I vems intresse ligger det att aktieägare offentliggörs; vad talar för 
offentlighet?  

 
Offentligheten skall uppfylla två väsentliga funktioner. För det första skall den ge varje ägare 
en möjlighet att få reda på vilka andra som är aktieägare samt ge allmänheten en möjlighet till 
insyn i näringslivets maktskikt. Enligt detta resonemang sätter man offentlighetsprincipen 
framför det individuella integritetsskyddet. Detta synsätt förespråkas i Sverige.  
 
Som jag tidigare sagt är offentlighetsbegreppet mycket väl förankrat i den svenska 
samhällssynen, vilket tagit sig i uttryck i det svenska rättssystemet. Rätten för allmänheten att 
få insyn i den offentliga förvaltningen existerar således för att garantera rättssäkerheten, och 
en väl fungerande demokrati. Sätter man offentlighetsprincipen i ett aktiebolagsrättsligt 
perspektiv ser man att den är oerhört viktig för att åstadkomma en välfungerande 
värdepappersmarknad, där dels aktieägarna får ta del av bolagets förvaltning dels får en 
möjlighet att göra sin röst hörd på bolagsstämman för att kunna påverka viktiga beslut; dels 
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får allmänheten en möjlighet att se över verksamheten. Rättssäkerhetstanken ligger i att 
allmänheten samt aktieägare har möjlighet att kontinuerligt följa ägarstrukturen i bolaget samt 
att bolaget kan följa spekulativa investerare. 
 
Skyldigheten för svenska och utländska förvaltare145 att lämna uppgifter samt offentliggöra en 
sammanställning förvaltarregistrerade aktier har ett starkt samband med den svenska 
principen om aktiebokens offentlighet. Uppgifter om dem som är ägare av 
förvaltarregistrerade aktier har inte tidigare varit skyldiga att föras in i aktieboken, men 
genom reglerna om förvaltarnas uppgiftsskyldighet har man åstadkommit en motsvarande 
insyn även i ägarstrukturen beträffande dessa aktier.  
 
Enligt den svenska aktiebolagslagens regler skall det sålunda finnas en aktiebok eller en 
utskrift av denna, som skall hållas tillgänglig hos avstämningsbolaget och hos VPC. 
Offentligheten gör sig enbart gällande i avstämningsbolag för de aktieägare med ett 
aktieinnehav med mer än 500 aktier. Aktiebokens offentlighet är unikt för Sverige just av den 
anledningen att den ger inte bara aktieägaren utan även allmänheten inklusive myndigheter en 
möjlighet att ta del av uppgifter om vilka andra aktieägare som finns i ett bolag.       
 
Det förefaller finnas en allmän uppfattning i det svenska näringslivet att bolagsledningar har 
ett skyddsintresse av att förvaltarregistrerade aktier och aktieböcker skall vara offentliga. 
Detta har dock inte uppmärksammats av lagstiftaren vars motivering till offentligheten enbart 
grundar sig på allmänhetens samt aktieägarnas intresse av informationen i aktieboken. 
Naturligtvis gynnas bolagsledningarna av aktiebokens offentlighet men detta är endast en 
konsekvens av att allmänheten samt aktieägarnas skyddsintresse upprätthålls. Något enskilt 
skyddsintresse har dock inte bolagsledningen fått. Detta betyder emellertid inte att 
bolagsledningar rent faktiskt inte har något intresse av att få tillgång till informationen i 
aktieböckerna. Tvärtom redogörs för mycket starka skäl till att få tillgång till aktiebokens 
information och att den skall vara fullständig. Det är framför allt följande tre intressen som 
bolagsledningarna vill säkra med tillgången till informationen i aktieboken samt dess 
fullständighet.   
 
För det första anser de att informationen underlättar för dem i kontakten med sina aktieägare. 
Bolagsledningar har en upplysningsplikt gentemot sina aktieägare angående strukturen på 
aktieägarkretsen samt storleken på innehaven m.m. Denna uppgift kan i och för sig klaras av 
redan i dag men man menar att informationen skulle bli mer fullständig och därmed mycket 
bättre om bolaget själv kunde utgå från fullständiga underlag.  
 
Vidare anser bolagsledningar att fullständiga uppgifter om aktieägarna skulle kunna vara till 
hjälp vid marknadsföringen av bolagen samt öka deras trovärdighet. Transparens är således ett 
viktigt begrepp för avstämningsbolagen, dvs. ju mer bolagen informerar om sig självt desto 
högre blir attraktionsgraden för investerarna. Bolagen måste visa aktiemarknaden vilka 
aktieägare som finns anslutna i bolaget för att på så sätt attrahera investerare på 
aktiemarknaden. Jag menar dessutom att en klar ägarstruktur även skulle kunna leda till 
konkurrensfördelar på marknaden. Kan man klart och tydligt identifiera och visa upp de stora 
aktieposterna, skapas en köptrygghet hos investerare och nuvarande aktieägare. Det är således 
viktigt för bolaget och aktieägarna att stora aktieinnehav lockar nya investerare samt tryggar 
de redan befintliga. Ju fler nya investerare som tillträder och ju fler som är övertygade om att 
bolaget är seriöst desto större möjlighet har aktien att stiga i värde vilket inte bara torde ligga i 
aktieägarnas intresse utan även i allmänhetens. 
                                                        
145 Förvaltare vilka fått tillstånd av finansinspektionen att bedriva verksamhet i Sverige   
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Slutligen finns ett uppenbart intresse hos bolagsledningen att med hjälp av 
aktieägarinformationen på ett tidigt stadium kunna upptäcka och vidta åtgärder mot 
ekobrottslighet samt annat fientligt beteende riktat mot bolaget. Det som närmast åsyftas är 
insiderhandel och fientliga uppköpserbjudanden. 
 
De två förstnämnda intressena har som sagt inte blivit uppmärksammade av lagstiftaren. Det 
sistnämnda intresset skyddas av annan lagstiftning som tex. Insiderlagen. Lagstiftaren har 
emellertid inte uttryckligen nämnt att annan lagstiftning skall tillgodose just bolagsledningars 
intresse av att i tid få reda på om fientliga aktioner riktas mot bolaget utan detta är återigen 
bara en konsekvens av att ett annat skyddsvärde tillgodoses, i detta fall huvudsakligen 
allmänhetens. I insiderfallet skulle det vara tankegången att någon person med tillgång till 
mer uppgifter än vad marknaden har inte skall få utnyttja detta till sin egen fördel. 
 
Av lagstiftarens tystnad avseende bolagsledningars intresse att döma kan man dra slutsatsen 
att denne har ansett att detta intresse i sig inte är skyddsvärt. Hur lagstiftaren kommit fram till 
denna åsikt kan man bara spekulera i eftersom ingenting nämns i propositionen. Mycket talar 
dock för att bolagsledningar inte tilldelats ett skyddsintresse eftersom de, åtminstone 
teoretiskt sett, inte ens kan ha ett eget intresse därför att de endast har till uppgift att driva 
bolag i aktieägarnas intresse. Det är således aktieägarnas intresse som ansetts vara det 
skyddsvärda intresset.  
 
Skulle bolagsledningar anses ha ett eget intresse skulle detta kunna leda till en konflikt mellan 
dem och aktieägarna vilket inte är acceptabelt, eftersom det är ägarna till bolaget som står för 
risken och därmed har exklusiv bestämmanderätt över bolaget. Vidare är bolagsledningen 
tillsatt av ägarna och ansvarar inför dem och kan om den inte fullgör sina åtaganden också bli 
avsatt av dem. Det skulle således kunna medföra orimliga konsekvenser att ge 
bolagsledningen ett eget intresse.   
 
Därmed är det inte sagt att bolagsledningen skall uppfattas som ett viljelöst organ som 
mekaniskt utför det aktieägarna beordrar den till att göra. Det är mycket möjligt att det i 
praktiken uppstår konflikter mellan bolagsledningar och aktieägare men blotta existensen av 
denna konflikt kan inte anses rättfärdiga ett egenintresse för bolagsledningen. 
 
Trots att lagstiftaren ansett att bolagsledningar inte kan ha ett egenintresse kvarstår ändå 
problematiken för dem avseende bristen på information om aktieägarna. Som framgår av 
uppsatsen kan bolagsledningar dock få ut tillräcklig information om de aktieägare som finns i 
aktieboken samt om dem som låter registrera sina aktier hos förvaltare som har tillstånd av 
finansinspektionen att bedriva värdepappershandel i Sverige. Jag har nu emellertid visat att 
denna tillgång på information är en följd av att lagstiftaren tillgodosett andra skyddsintressen 
som talar för offentlighet. Aktiebokens offentlighet samt offentliggörandet av 
förvaltarregistrerade aktier kan emellertid ifrågasättas. Kan det tex. finnas en annan anledning 
till att investerare vill dölja sitt aktieinnehav än enbart på grund av brottsliga intentioner.  
Problematiken kring detta kommer att diskuteras i nästa rubrik.      
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7.3  Vad talar emot offentlighet?       
 
Offentlighetstänkandet kan och bör inte vara helt obegränsad. Det finns andra intressen som 
måste prioriteras. Jag tänker då främst på rätten till den personliga integriteten. Detta synsätt 
förespråkas i de övriga västeuropeiska länderna. Jag kommer fortsättningsvis att föra  
resonemanget ur engelskt men framför allt ur ett tyskt perspektiv. 
 
I Tyskland, liksom i England, har lagstiftaren som bekant värnat om den personliga 
integriteten framför allmänhetens intresse av att ha tillgång till en öppen aktiebok eller 
aktieregister som den nya benämningen lyder. Med hjälp av innehavaraktien har aktieägaren 
en möjlighet att dölja sin identitet gentemot alla som är intresserade av att få tillgång till 
information om hans person. Anledningen till detta är som jag redogjort för dels historiska 
orsaker dels att Tyskland inte har en lika utpräglad allmän offentlighetsprincip. Med 
övergången till registrerade aktier (Namensaktien) vill nu den tyska regeringen skapa en 
större öppenhet för att anpassa sig till den internationella handeln med aktier. Ett annat av 
regeringens uttryckliga mål med den nya aktielagen är att skapa bättre förutsättningar för 
bolagsledningar att vidta Investor-Relations åtgärder. Ett exempel som anges i propositionen 
är att bolaget kan ge ut information till aktieägarna om bolagets produkter. Således skiljer sig 
den tyska lagstiftarens grunder från den svenska i och med att man beaktar bolagsledningars 
intresse av att få reda på informationen i aktieregistret. Därmed är det emellertid inte sagt att 
lagstiftaren har betraktat bolagsledningens intresse som skyddsvärt åtminstone inte i 
förhållande till aktieägarnas integritet, eftersom det fortfarande står aktieägarna fritt att 
registrera sig i aktieregistret eller låta bli. I Tyskland är man således fortfarande emot öppna 
register såtillvida det inte sker på frivillig basis. Detsamma får anses gälla i England. 
Motvilligheten till öppna register påverkar i sin tur förvaltares skyldighet att ge ut uppgifter 
om sina kunder, ty varför skulle dessa aktieägare vara sämre ställda än de som handlar direkt 
på börsen. Av denna anledning har bolagsledningar utomlands fortfarande svårigheter att 
skaffa sig fullständig information om aktieägarkretsen. Detta påverkar i sin tur svenska bolags 
möjligheter att få ut uppgifter om sina aktieägare när utländsk rätt blir tillämplig. När detta 
inträffar har redogjorts för ovan. Jag tvingas således konstatera att den svenska regeringens 
påstående är riktigt, dvs. att det i dagsläget inte torde vara möjligt för svenska 
bolagsledningar, åtminstone inte på laglig väg, att få ut uppgifter om de aktieägare som låter 
utländska institut förvalta sitt aktieinnehav.      
 
Investerare är allt från enskilda aktieägare som sparar i aktier till stora internationella 
kapitalförvaltare. Det man kan se är en tendens mot en allt större institutionalisering av 
värdepappersmarknaden. Denna utveckling bygger på det förhållandet att alltfler placerare 
övergår till att spara i kollektiva former, såsom att förvaltarregistrerar sitt aktie innehav i 
någon värdepappersfond.  
 
En följd av friare kapitalrörelser är att främst de institutionella kapitalförvaltarna i allt större 
grad placerar sitt kapital på utländska kapitalmarknader, vilket är en form av 
internationalisering. Det främsta skälet är att sprida riskerna  Ett annat skäl kan vara att söka 
öka avkastningen. Intresset av att placera pengar utomlands är kopplad till den svenska 
offentligheten och i bolagssammanhang den offentliga aktieboken, vilket avskräcker många 
att investera i svenska aktier. I Sverige sätts offentlighet före skyddandet av den personliga 
integriteten. Synen på offentlighet är en helt annan om man ser till övriga västeuropeiska 
länderna inom EU. Där sätter man det personliga integritetstänkandet före offentlighet. 
Insynen i individers privat ekonomi kan man allmänt säga inte är vanligt förekommande inom 
Värdepappersmarknaden.        
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Investerare som satsat sitt kapital på förvaltarregistrerade aktier ser sitt innehav som en 
finansiell placering med en ambition att ej ta del av den förvaltning som sker inom bolaget.  
Offentligheten är ovidkommande för dessa placerare, på grund av den anledningen att det ej 
föreligger ett intresse av delta i bolagsförvaltning eller att representera vid bolagsstämma. 
Investeraren utgår vid tecknandet av dessa aktier från att han ej vill utnyttja sin rösträtt vid 
bolagsstämman således vill han ej offentliggöra sitt innehav. Så länge dessa aktier är 
förvaltarregistrerade utgör de endast en finansiell tillgång för ägaren.  
 
Vi vet sedan tidigare kapitel att ett förvaltarregistrerat aktieinnehav i många fall innebär en 
finansiell planering där investeraren inte har några som helst ambitioner att utnyttja sin 
förvaltning respektive rösträtt i bolaget. Vill en aktieägare offentliggöra sitt innehav för att på 
så sätt använda sin rättmätiga rösträtt på bolagsstämman måste han enligt 3 kapitlet i ABL låta 
sig införas i aktieboken. Föreligger det då ett berättigat intresse från bolaget sida eller från 
aktieägarna sida att få reda på vem som äger dessa registrerade aktier? 
 
Det finns naturligtvis ett intresse från de båda parterna att få tillgång till dessa register och 
framförallt över de register som är knutna till de utländska institut som saknar tillstånd av 
finansinspektionen dvs. de register som i regel ej offentliggörs, men även synbara ägare. Den 
oro som bolag och aktieägare upplever varierar naturligtvis. Ett scenario som bekräftar denna 
oro kan vara att en större aktieägare omregistrerar sitt aktieinnehav inför en bolagsstämma 
och kan på så sätt genomföra en bedräglig aktion på stämman mot bolaget. Risken är minimal 
och kan ej ses som ett hot bolaget. Förteckning över de förvaltarregistrerade aktierna finns i 
aktieboken och kan vara upp till sex månader gamla. Varför det inte finns någon anledning att 
fästa större vikt vid dess tillförlitlighet.       
 
Intrång i den personliga integriteten och ökad risk för brottslighet är två negativa 
konsekvenser för den enskilde aktieägaren av ett öppet register. Skall intrånget i den 
personliga integriteten leda till att Sverige överger sin tro på aktiebokens offentlighet? 
Aktieböckernas offentlighet medför en möjlighet för vem som helst att ta del av andras 
ekonomiska förhållanden. Denna insyn gör det möjligt för personer med en stor ekonomisk 
och teknisk kapacitet att få tillång till detaljerade uppgifter om enskilda aktieägare som de 
sedermera kan utnyttja i brottsligt syfte. Ett exempel kan vara att dessa kriminella aktörer 
beställer utdrag ur varierande aktieböcker från VPC. Sedan kan den kriminella aktören gå till 
en bank och genom att förfalskat den rätte aktieägarens namnteckning och sålt aktierna.  Mot 
detta står de ovannämnda skälen för offentlighet liksom de strävanden till ökad transparens 
som gör sig gällande för näringslivet i stort. 
 
Investerarna har stort inflytande på utvecklingen på en värdepappersmarknad av det enkla 
skälet att de väljer att placera sitt kapital på den marknad som från deras utgångspunkt är mest 
effektiv, dvs. en marknad som på ett enkelt sätt erbjuder hög avkastning till låg kostnad och 
låg risk. Ett krav är också att marknaden är likvid, innebärande att det skall vara möjligt för en 
investerare att snabbt kunna gå ur en placering utan att behöva offentliggöra sitt innehav även 
om den är av betydande storlek. Uppgiftsskyldigheten kan medföra att utlänningar samt 
svenskar, som investerar stora summor pengar i aktier förvaltade av utländska institut, slutar 
att investera i svenska aktier. En god tanke vore att avskaffa uppgiftsskyldighet för de 
utländska förvaltarna för att på så sätt behålla viktiga investerare, men med sådan tanke 
fordras det också att de svenska förvaltarna behandlas likvärdigt. En sådan konkurrens skulle 
vara intressant i ett investerar perspektiv, men sannerligen inte i ett samhällsperspektiv med 
tanke på den enorma ekobrotts utvecklingen.  
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Enligt många bedömare och ej utifrån ett bolagslednings perspektiv ser man inga skäl till 
varför ett förvaltarregistrerat innehav skall vara offentligt. En investerare ser det som en 
finansiell tillgång och finansiell placering. Han deltager ej med sin rösträtt i bolagsstämman 
samt deltar ej i bolagets förvaltning. Hans intentioner kan liknas vid något slags 
banksparande. Därför anser man att anonymiteten bör vara lika stark vid förvaltarregistrerade 
aktier som vid ett bankkonto. Denna anonymitet är viktig möjligen i ett ekobrottsligt 
sammanhang .  
 
Vad värderar man som viktigast? Offentlighet eller ett större skydd av den personliga 
integriteten? Sett i ett västeuropeisk perspektiv råder starkt skydd av den individuella 
integriteten. Jag hävdar dock att en aktieägare som satsar stora pengar i ett bolag ser sitt 
främsta intresse av tjäna pengar samt kunna påverka bolaget i rätt riktning. Investerare och 
aktieägare i avstämningsbolag är som sagt var intresserade av att maximera värdet på bolaget 
och därmed avkastningen på det satsade kapitalet. Det huvudsakliga intresset ligger i att 
generera så mycket pengar som möjligt. Jag tror därför på en alltmer utökad 
rapporteringsskyldighet och en öppen aktiebok om det visar sig vara lönsamt för alla parter. 
Då finns det ingen andledning att den personliga integriteten stärks. Finns det personer som 
upplever att de lider skada av att personuppgifter offentliggörs tror jag att denna skada 
reduceras genom den ekonomiska vinst som finns att hämta för individen i egenskap av 
aktieägare. 
 
Informationsvärdet är viktigt för bolag och aktieägare för att behålla ett bra bolagsklimat. 
Informationsvärdet för ett bolag är viktigt just av den anledningen att kunna visa upp sin 
ägarstruktur. Detta leder till att individens intresse också ökar. 
 

 

7.4 De lege ferenda resonemang 
 
 
Tillgängligheten till ägarförteckningarna för avstämningsbolag i de berörda länderna, är 
begränsad vad gäller utländska förvaltarinstituts aktieinnehav i bolagen. Avstämningsbolagen 
kan således inte erhålla uppgifter om vilka ägare som genom utländska förvaltare förvärvat, 
eller innehar, aktier i bolagen. Denna brist på uppgifter utgör problem för bolaget avseende 
möjligheten att erhålla en korrekt bild av dess ägarstruktur. Mellan de berörda länderna, 
Tyskland, England och Sverige, är lagstiftningen på området i dagsläget ej lika. Visserligen 
har samtliga länder en aktiebok, men vad gäller registrering av aktieköp i aktieboken skiljer 
sig, vilket jag tidigare visat, bestämmelserna åt mellan länderna.  
 
En integrering av de tre ländernas lagstiftning är ej möjlig att genomföra, varför jag nu avser 
att föra ett resonemang på EG-rättslig nivå, vad gäller lagstiftningen de lege ferenda på det 
aktuella rättsområdet. Jag är medveten om att med endast tre länders lagregler på området, 
kan jag ej säga mig föra ett resonemang hur EG-rätten borde vara, utan endast hur EG-rätten 
borde se ut med endast Tyskland, England och Sveriges lagstiftning som grund. Huruvida mitt 
resonemang är politiskt genomförbart, vad gäller såväl på det EG-rättsliga planet som helhet 
som på det EG-rättsliga planet med endast de tre berörda ländernas lagstiftning i beaktande, är 
en fråga jag ej avser att ta ställning till.  
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Jag anser att såväl offentlighet som integritet skall beaktas vid utformande av regler rörande 
bolagsrätten på det aktuella området. Syftet är att bolagsledningen skall kunna få fullständig 
insyn i aktieägarstrukturen, samtidigt som integriteten skyddas genom att aktieägarna 
sinsemellan samt allmänheten ej skall få tillgång till uppgifter om aktieägarstrukturen. 
 
Vad gäller offentligheten skall den vara strikt konfidentiell, i den mening att det endast är 
mellan bolagsledning och den enskilde aktieägaren samt mellan myndighet och den enskilde 
aktieägaren som offentlighet skall gälla. Den i Tyskland gällande bestämmelsen avseende 
aktieägarens rättighet att underlåta att registrera sig i aktieregistret, skall således inte gälla. 
Inte heller den i England existerande möjligheten för förvaltare och aktieägare att teckna ett 
sekretessavtal rörande uppgiftsskyldigheten, skall gälla. I Sverige finns det inget hinder vad 
gäller bolagets möjlighet att erhålla uppgifter över aktieägare med ett aktieinnehav över 500 
aktier i bolaget. Jag anser att den i Sverige gällande 500-gränsen även i fortsättningen skall 
vara gällande, eftersom ett innehav under denna gräns inte torde vara av någon större 
betydelse för bolaget. En aktieägare med ett litet innehav ser sitt innehav som ett sparande, 
och har inga intentioner att aktivt deltaga i förvaltningen av bolaget. Det skall således stå 
avstämningsbolaget fritt att kunna kräva en aktieägarförteckning, som visar samtliga 
aktieägares innehav, vilket överstiger 500-gränsen. Det skall således föreligga en absolut 
skyldighet för aktieägare att skriva in sig i aktieboken. Nationella myndigheter skall ha 
möjlighet till samma insyn i aktieägarstrukturen som bolagsledningen. För att inte enskilda 
intressen skall komma till skada bör uppgifter lämnade till myndigheter vara 
sekretessbelagda. Argument för att nationell myndighet skall ha samma insyn som bolaget, är 
att myndigheten lättare skall kunna upptäcka såväl fysiska som juridiska personer med 
intentioner att utöva ekonomisk brottslighet. Det ligger även i bolagets intresse att ekonomisk 
brottslighet skall kunna upptäckas samt, med den preventiva effekt myndighetens rätt till 
insyn innebär, motverkas.  
 
Vad gäller skyddandet av den individuella integriteten anser jag att lagstiftaren bör vara 
beredd på att, ur svensk synvinkel, ge avkall på offentligheten i vissa avseenden. Rent konkret 
innebär det att man till viss del tar bort den insyn som råder i Sverige genom den svenska 
aktiebokens offentliga ägarförteckning, dvs. där ägare och investerare kan kontrollera 
ägarstrukturen. Istället låter man bolaget ensamt, enligt nuvarande tyska regler, få tillgång till 
en aktieägarförteckning. Det innebär att bolaget har den kontroll av ägarstrukturen som ger 
bolaget större valfrihet att informera sina egna aktieägare, samt rikta sig till en intressant 
investerarkategori avseende informationsutlämnande. Aktieägare skall sinsemellan inte kunna 
få tillgång till uppgifter om ägarstrukturen i det aktuella bolaget. Därigenom kan ägare med 
större innehav inte utnyttja ägare med mindre innehav, för att på så sätt försöka genomföra 
fientliga uppköp av bolag. Ägare med större innehav kan då inte heller påverka ägare med 
mindre innehav att rösta på visst sätt på bolagsstämma. Istället är det bolagets 
informationsspridning till sina ägare som skall vara underlag för respektive aktieägare. 
Observeras bör dock att aktieägare, vilka har kännedom om varandras innehav i det aktuella 
bolaget, inte kan förbjudas att sinsemellan komma överens om att vidta åtgärder vid en 
bolagsstämma.  
 
Värderingen av aktien skall utgå från bolagsledningens agerande beträffande 
kommunikationen mellan aktieägare och investerare. Investeraren och befintliga ägare slipper 
att skylta med sitt innehav. Innehavet blir enbart offentligt gentemot bolagsledningen samt 
myndigheterna. Integriteten skyddas mot övriga investerare och aktieägare. Bolaget får full 
insyn i ägarkretsen, det resulterar i att bolaget får en klar bild av ägarna och således kan 
prestera tillgänglig information som kan vara av betydelse för investerare och ägare. Bolagen 
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skall i sina beslut enbart verka för en positiv vinstutveckling i bolaget. Denna 
informationsmängd skall led till en rättvisande bild och värdering av bolaget. Informationen 
från bolagen är viktig för att skapa en stabilare prisbild på aktierna och ett större förtroende 
för aktiemarknaden. 
 
Mitt förslag är således att lagstiftaren bör ta hänsyn till såväl offentligheten som till den 
enskildes integritet vid utformandet av de nya reglerna. 
 
 

7.5  Slutsats 
 
Enligt min mening bör det i dagsläget föreligga ett intresse för svenskt näringsliv att se över 
möjligheter att få till stånd ett offentliggörande av aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina 
aktier hos förvaltare. Detta på grund av de brister det innebär i ägarrapporteringen, vilket 
medför stora möjligheter att under en längre tid hemlighålla ett stort uppköp av aktier.  Ett led 
i rätt riktning vore att ej tillåta registrering överhuvudtaget. 
 
Därför är det viktigt att Sverige som unionsmedlem satsar på den ökade internationaliseringen 
inom värdepappersmarknaden och påverkar de övriga medlemsländerna om att offentlighet är 
viktigt för en effektiv aktiemarknad. Detta är centralt för att kunna stävja den ekonomiska 
brottslighet som allt mer intensifieras i och med en utökad internationalisering. Har man i 
detta sammanhang tillgång till en offentlig aktieägarförteckning försvårar man dessa försök 
till uppköp, men man skall ha i åtanke att det aldrig till hundra procent går att förhindra 
brottslingar genom offentliggörande av ett register. Den verklige aktieägaren låter sig därför 
inte hindras utan låter någon annan registrera sig som ägare till aktierna. Offentlighetstanken 
underlättar ändock bolag och myndigheter. För bolagens vidkommande i 
konkurrenshänseende och i myndighetshänseende för bekämpande av den utökade 
ekobrottsligheten.    
 
Har man att tillgång till denna informationsmängd om de anknutna förvaltarregistrerade 
ägarna har man ett konkurrensövertag gentemot länder som saknar aktiebok. Inom Sveriges 
gränser agerar naturligtvis bolagen på lika villkor. Det är således de utländska investerarna 
som är intressanta för bolagen.  
 
En kontinuerlig insyn i de förvaltarregistrerade aktierna samt aktieboken är viktigt för att vara 
väl förbered på de aktiesvängningar som råder på aktiemarknaden. I dagsläget finns i Sverige 
endast en upp till sex månader gammal aktiebok att tillgå för avstämningsbolagen. En 
effektivisering av förvaltarnas rapporteringsskyldighet till VPC och bolagen, så att aktieboken 
hela tiden håller bolagen ständigt uppdaterade angående ägarstrukturen i de 
förvaltarregistrerade ägarnas innehav,  är viktig för att garantera en effektiv genomlysning av 
aktiemarknaden.  
 
Jag har i uppsatsen diskuterat vad som skulle hända om uppgiftsskyldigheten för förvaltare 
skulle försvinna och huruvida det skulle leda till att utländska investerare skulle sluta att 
investera i svenska aktier. Jag tror inte på detta resonemang utan jag ser ett stabilt ägande och 
ett vinstintresse i svenska avstämningsbolag. Vad väger inte tyngre än en positiv 
vinstutveckling i bolaget dvs. möjlighet till hög avkastning? Intresset av att tjäna pengar 
framstår som en positiv faktor för alla investerare i aktier, oberoende vilken nationalitetsflagg 
man har. 
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Det behöver emellertid inte betyda att aktieboken skall vara offentlig! Kanske är det till och 
med så att just aktiebok och förvaltarförteckningar är offentliga, så är ju fallet och det har fått 
den konsekvensen att vissa ägare har valt att ha sitt innehav hos ett utländskt institut, som inte 
uppger sina kunder till den svenske Förvaltaren? Kanske till och med att man investerar i ett 
utländskt bolag i motsvarande bransch för att slippa visa upp sitt innehav. Dvs. att 
offentligheten i sig bidrar till att många ägare döljer sig så att inte ens bolaget får veta vilka de 
är eller t om att man flyr från svenska  investeringar. 
 
Mina slutsatser avseende uppgiftsskyldigheten i respektive land kan sammanfattas i 
punktform: 
 
• Den svenska lagstiftningen är för närvarande tillräcklig för att bolagsledningar skall få ut 

information om aktieägarförhållandena i bolaget.  
 
• Vid registrering hos utländsk förvaltare fordras ett tillstånd av VPC, vilket är en 

förutsättning för att få ut information om aktieägarförhållandena. Utländskt förvaltarskap 
utan tillstånd, resulterar i en oidentifierbar ägarkrets. 

 
• I England kan svenska avstämningsbolag erhålla en fullständig aktieägarförteckning, 

under förutsättning att aktieägaren inte har skrivit under ett sekretessavtal eller en 
liknande överenskommelse med förvaltaren.  

 
• I England finns förutsättningar för bolaget att vidta undersökningar avseende aktieägare 

som dolt sitt aktieinnehav gentemot aktieägare som underlåter att registrera sitt 
aktieinnehav i aktieboken. Den är således ineffektiv mot aktieägare som låter sig 
registrera sitt aktie innehav hos förvaltare.   

 
• I Tyskland är det fortfarande inte nödvändigt att registrera sitt aktieköp  
 
• Tyskland har endast bolagsledningen tillgång till samtliga uppgifter i det tyska 

aktieregistret. 
 
• Innehavaraktien är fortfarande det dominerande aktieslaget i Tyskland, vilken medför att 

förvärvaren kan dölja sin identitet i samband med aktieköp. 
 
• Skyddet för tyska aktieägares anonymitet har påverkat den tyska lagstiftarens 

tankegångar beträffande förvaltares uppgiftsskyldighet om sina kunder. Förvaltaren har 
ingen uppgiftsskyldighet gentemot bolaget. 
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