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1 INLEDNING 

1.1 Problembakgrund 

Våren år 2000 lagstiftades det om att svenska aktiemarknadsbolag ska få återköpa 

och återförsälja egna aktier. Återköp och återförsäljning får ske dels på börs, dels 

genom förvärvserbjudande till samtliga aktieägare eller till samtliga ägare av ett visst 

aktieslag. I förarbetena återfinns ett förbud för återköpande bolag att träffa enskild 

överenskommelse med aktieägare om förvärv av dennes aktier. Kritikerna till lagen 

hävdade att ytterliggare en aktör på marknaden med insiderinformation skulle kunna 

undergräva allmänhetens förtroende för aktiemarknaden, speciellt med tanke på att 

det återköpande bolaget handlar med sitt eget aktieägarkollektiv som motpart. 

Initiativtagarna till lagen hävdade dock att marknadens aktörer själva kunde skapa 

regler som neutraliserade återköpsprogrammens inverkan på aktiemarknaden.    

     Gällande handelsregler för handel med egna aktier är utformade som en 

rekommendation författad av Näringslivets Börskommitté. Rekommendationen som 

är kopplad till aktiemarknadsbolagens noteringsavtal hos Stockholmsbörsen medför 

omfattande begränsningar av hur det återköpande bolaget får agera på 

aktiemarknaden.    

     Rekommendationen innebär att handel med egna aktier inte får omfatta mer är 

25% av den genomsnittliga dagsomsättningen under de fyra kalenderveckor som 

närmast föregått den vecka under vilken köpet eller försäljningen äger rum. 

Undantag från 25 % regeln görs för affärer som omfattar mer än 250 alternativt 5001 

handelsposter2. På Stockholmsbörsen kan avslut åstadkommas på två sätt i 

Stockholmsbörsens handelssystem SAXESS3, automatisk matchning i SAXESS och 

manuell avslutsregistrering i SAXESS. Det sistnämnda förfarandet innebär att köpare 

och säljare träffar avtal om köp och försäljning utanför börsens handelssystem. 

 

                                                 
1 Aktier inregistrerade på Stockholmsbörsens A-lista, under segmentet ”mest omsatta” 
2 Handeln på börsen sker oftast med multiplar av aktier. En handelspost är den minsta volym aktier 
som kan omsättas i SAXESS:s ordinarie orderbok. 
3 Stockholm Automated eXchange  
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1.2 Problemformulering  

Är användandet av manuell avslutsregistrering vid köp av egna aktier förenligt med 

lagstiftarens syfte med regleringarna av rätten att återköpa egna aktier på börs?  

Kan bolags återköp och återförsäljning av egna aktier på börs medföra att 

allmänhetens förtroende för aktiemarknaden skadas? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda huruvida manuell avslutsregistrering vid 

återköp av egna aktier är förenligt med de regleringar som lagstiftaren ställt upp, 

samt om återköp och återförsäljning av egna aktier på börs riskerar att skada 

allmänhetens förtroende för aktiemarknaden.  

1.4 Metod  

Med hjälp av förarbeten och lagtext har jag tolkat lagstiftarens syfte bakom 

regleringarna av aktiemarknadsbolags återköp och försäljning av egna aktier. 

Publikationer från Stockholmsbörsen AB samt handelsreglerna för marknadsplatsen, 

Stockholmsbörsen, har givit en bild av hur handeln med egna aktier på 

marknadsplatsen går till. Genom att jämföra Stockholmsbörsens handelsregler med 

lagstiftarens syfte, har jag analyserat vilka avvikelser från likhetsprincipen respektive 

vilka risker för skador på allmänhetens förtroende som uppkommer eller kan 

uppkomma vid handel med egna aktier. Lagtext har genomgående tolkats utifrån 

lagstiftarens syfte såsom dessa framgår av förarbeten.  

     Innan arbetet med denna uppsats påbörjades hade jag tvivel om huruvida återköp 

och försäljning av egna aktier bör ske på börsen, eftersom aktuellt antal utestående 

aktier i bolaget därigenom tillkommer som en variabel vid värderingen av 

aktiemarknadsbolag. Denna uppfattning kan ha påverkat min analys, varför läsaren 

bör vara informerad om förhållandet.  

1.5 Avgränsningar 

Endast aktiemarknadsbolag, noterade eller inregistrerade vid Stockholmsbörsen och 

som med stöd av aktiebolagslagen (1975:1385) 7 kap. 6 § genomför återköp 

respektive återförsäljning enligt 7 kap. 18 § av egna aktier, kommer att behandlas.    

     Egenhandel med stöd av 4 kap. 5 § lag om värdepappersrörelse (1991:981) 

kommer inte att behandlas, eftersom handeln med egna aktier enligt lagen om 



 

 

 

3

värdepappersrörelse primärt sker för att underlätta rörelsen och inte för anpassa 

bolagets kapitalstruktur.  

     Frågor rörande aktiemarknadsbolags eventuella insider- eller kursvårdande handel 

med egna aktier kommer inte att beröras, eftersom sådant agerande finns reglerat i 

lag.     
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2 LAGREGLER OCH FÖRESKRIFTER 
I detta kapitel kommer inledningsvis lagstiftarens skäl för att tillåta återköp och 

återförsäljning av egna aktier att återges. Därefter kommer de lagregler som styr 

återköp och återförsäljning av egna aktier på börs att presenteras. Vidare kommer 

de egna aktiernas ställning i bolaget att belysas, samt redovisningen av egna aktier 

att tas upp, för att tydliggöra den ekonomiska innebörden av transaktioner med egna 

aktier. Slutligen kommer de lagar som reglerar aktiemarknaden och 

aktiemarknadens aktörer att presenteras liksom de specialregleringar som finns, 

gällande egna aktier, i dessa lagar.  

2.1 Lagstiftarens syfte 

Syftet, med att tillåta aktiemarknadsbolag att återköpa egna aktier framgår av skälen 

för regeringens förslag i prop.1999/2000:34 ”Förvärv av egna aktier”. Nedan följer 

två utdrag ur denna proposition. 

”Möjligheter till ett bättre resursutnyttjande inom näringslivet m.m. 

I fråga om de publika aktiebolagen brukar det sägas att en rätt att förvärva egna 

aktier framför allt skulle bidra till en mera effektiv användning av bolagets kapital. 

Företagen skulle ges bättre förutsättningar att föra tillbaka överskottsmedel till 

aktieägarna.  

     De senaste årens positiva utveckling inom svenskt näringsliv har inneburit att 

stora vinster har ackumulerats i många aktiebolag. Detta jämte en del större 

företagsöverlåtelser har gett upphov till överlikviditet i bolagen. Till överlikviditeten 

kan ha bidragit att näringslivet inte har tillgång till lämpliga medel att överföra 

intjänade vinstmedel till aktieägarna.  

     Vinstutdelning enligt 12 kap. aktiebolagslagen framstår inte alltid som någon 

lämplig metod. De allra flesta företag eftersträvar en långsiktig och stabil 

utdelningspolitik, trots variationer i intjäningsförmåga. Utdelningshöjningar sker 

därför normalt endast om den högre nivån kan antas bestå på längre sikt. En temporär 

utdelningshöjning i syfte att under en begränsad tidsperiod återföra överlikviditet till 

ägarna anses kunna ge en felaktig uppfattning om företagets långsiktiga 

utdelningspolitik. Det är också möjligt att göra värdeöverföringar till aktieägarna 

genom nedsättning av aktiekapitalet enligt 6 kap. aktiebolagslagen. Nedsättning är 

dock ett förhållandevis långsamt och administrativt krångligt förfarande. 
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     De instrument som i dag står till förfogande för ett aktiebolag som vill föra 

tillbaka överskottsmedel till aktieägarna anses därför inte vara tillräckliga. En rätt att 

förvärva egna aktier skulle ge bolagen ett bättre instrument för återföring av 

överlikviditet till aktieägarna. En sådan återföring kan i sin tur vara 

samhällsekonomiskt önskvärd, eftersom den normalt leder till att kapitalet investeras 

i nya verksamheter. Regler om förvärv av egna aktier kan därmed också antas bidra 

till ett effektivare utnyttjande av näringslivets resurser.  

     Ett annat skäl för att tillåta förvärv av egna aktier är att sådana förvärv möjliggör 

en bättre anpassning till aktieägarnas önskemål än vad vinstutdelning gör. En 

aktieägare som vill ha en hög direktavkastning kan acceptera bolagets erbjudande om 

att köpa aktier, medan aktieägare som föredrar en långsiktig investering med låg 

direktavkastning kan avstå från att sälja sina aktier. Utdelning är däremot 

obligatorisk i den meningen att den omfattar även aktieägare som skulle ha föredragit 

en värdetillväxt i bolaget. 

     Ibland framförs också ett annat argument för förvärv av egna aktier, nämligen att 

bolaget genom de återköpta aktierna får ett smidigt instrument för förvärv av andra 

företag och annan egendom.  

     Vi bedömer mot denna bakgrund att svenska aktiebolag skulle kunna ha stor nytta 

av en möjlighet att förvärva egna aktier. Remissutfallet har också visat att det finns 

ett stort intresse hos det svenska näringslivet av att få en sådan möjlighet.”4  

Överlåtelse av egna aktier 

”En möjlighet att både förvärva och överlåta egna aktier skulle påtagligt förbättra 

förutsättningarna för ett effektivt kapitalutnyttjande i bolagen. Genom att köpa 

tillbaka egna aktier skulle bolaget kunna hålla det arbetande kapitalet i bolaget nere, 

när detta är lämpligt, för att senare, när ett kapitaltillskott behövs, sälja ut aktierna på 

nytt. En möjlighet att hålla egna aktier ”på lager” för att möta kommande 

kapitalbehov skulle förbättra bolagets finansiella beredskap.  

     En rätt att överlåta egna aktier skulle också ge bättre förutsättningar att genomföra 

strukturella förändringar i verksamheten. De återköpta aktierna skulle kunna 

utnyttjas som tillgång vid företagsförvärv eller fusioner där betalning helt eller delvis 

skall ske i form av aktier i bolaget.  

                                                 
4 Prop. 1999/2000:34 s. 54-55 
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     Ett bolag som behöver kapitaltillskott har visserligen redan i dag tillgång till ett 

instrument för detta, nyemission. En nyemission torde dock som regel bli både 

långsammare och dyrare än en överlåtelse av egna aktier. Detta gäller särskilt om det 

– såsom vi också föreslår– blir möjligt att överlåta egna aktier direkt på börs eller 

annan reglerad marknad. En sådan överlåtelse kan genomföras på betydligt kortare 

tid än en nyemission. För bolag som är i behov av kapitaltillskott kan tidsaspekten 

vara av stor betydelse. För en överlåtelse av egna aktier över börs eller auktoriserad 

marknadsplats finns det inte heller anledning att uppställa något prospektkrav. 

Eftersom bolagets interna kostnader för att upprätta prospekt ofta uppgår till stora 

belopp, skulle en överlåtelse av egna aktier medföra klara ekonomiska fördelar för 

bolagen jämfört med en nyemission.”5 

 

2.2 Aktiebolagslagens 7 kapitel 

Reglerna om återköp och försäljning av egna aktier återfinns huvudsakligen i 

aktiebolagslagens (1975:1385) (ABL) 7 kap. Förvärv och överlåtelse av egna aktier 

m.m.  

     Enligt 7 kap. 3 § 1 första stycket ABL får ett publikt aktiebolag, vars aktier är 

noterade vid en börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad 

marknad, förvärva egna aktier. 6 

Tillåtna förvärvsmetoder enligt 7 §;  

• På en börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad 

marknad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.7  

• På en börs eller annan reglerad marknad utanför Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet efter tillstånd från Finansinspektionen.8 

• I enlighet med ett förvärvserbjudande som har riktas till samtliga aktieägare 

eller samtliga ägare till aktier av ett visst slag. 

                                                 
5 Prop. 1999/2000:34 s.58 
6 4 § Aktiebolag får dessutom, 1. förvärva egna aktier för vilka ersättning inte skall betalas, 2. 
förvärva egna aktier som ingår i en affärsrörelse som bolaget övertar, 3. lösa in egna aktier enligt 13 
kap. 21 §,  4. på auktion ropa in egna aktier som har utmätts för bolagets fordran.  
7 7 kap. 7 § 1 p. ABL. De svenska marknadsplatser som omfattas av bestämmelserna är sådana som 
fått auktorisation som börs eller marknadsplats enligt lagen (1992:543) om börs- eller 
clearingverksamhet.  
8 7 kap. 7 § 2 p. ABL 
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I propositionen anges följande angående tillåtna förvärvsmetoder: 

Punkten 3 behandlar möjligheterna att förvärva egna aktier på annat sätt än genom 

förvärv på börs, auktoriserad marknadsplats eller annan reglerad marknad. 

Bestämmelsen ger ett noterat publikt aktiebolag möjlighet att förvärva egna aktier 

direkt från aktieägarna. Detta får emellertid ske endast under förutsättning att för-

värvet har föregåtts av ett förvärvserbjudande.  

     Med förvärvserbjudande avses ett av bolaget gjort åtagande att av aktieägarna 

förvärva aktier i bolaget på vissa i erbjudandet angivna villkor. Förvärvserbjudandet 

måste vara riktat till samtliga aktieägare i bolaget eller till samtliga innehavare av 

aktier av visst aktieslag. Det är däremot inte tillåtet att förvärva egna aktier genom att 

träffa en enskild överenskommelse med en aktieägare om förvärv av dennes aktier.   

Lagen innehåller inte några regler om företrädesrätt vid förvärv av egna aktier. Det 

ankommer dock på styrelsen att verkställa beslutet om förvärv på ett sätt som inte 

medför några otillbörliga fördelar för vissa aktieägare. Om så inte sker, kan 

styrelsens åtgärder i detta avseende angripas enligt den s.k. generalklausulen i 

aktiebolagslagen (se 8 kap. 34 § första stycket) och föranleda skadeståndsansvar för 

styrelsen. Generalklausulen kan även bli tillämplig i andra fall, t.ex. om ett förvärv 

av egna aktier innebär ett kringgående av bolagsordningens regler om att aktierna 

inte skall medföra lika rätt till andel i bolagets tillgångar eller vinst (se 3 kap. 1 § 

andra stycket 3).9 

2.2.1 Förvärvsbegränsningar  

Skyddet för bolagets bundna egna kapital enligt 8 §  

Ett publikt aktiebolag, som avses i 7 kap. 3 § första stycket ABL, får förvärva egna 

aktier endast om aktierna är helt betalda. Förvärvet får inte ske med större belopp än 

att det efter förvärvet finns täckning för det bundna egna kapitalet i bolaget och, om 

bolaget är moderbolag, i koncernen.  Förvärvet får inte heller ske med så stort belopp 

att förvärvet med hänsyn till bolagets och, om bolaget är moderbolag, koncernens 

konsolideringsbehov, likviditet eller ställning i övrigt står i strid med god affärssed.10 

                                                 
9 Prop. 1999/2000:34 s. 116-117 
10 7 kap. 8 § ABL. Försiktighetsregeln skall iakttas vid förvärv av egna aktier. Regeln 
överensstämmer med vad som enligt 12 kap. 2 § 2 st. gäller vid vinstutdelning.    
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Hur stor andel av aktierna som får förvärvas enligt 9 §  

Ett publikt aktiebolag, som avses i 7 kap. 3 § första stycket ABL, får inte förvärva 

egna aktier i den mån bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till mer 

än en tiondel av samtliga aktier i bolaget.11  

Otillåtna förvärv av egna aktier 

Aktier, som har inhandlats i strid med bestämmelserna i 7-9 §§, skall avyttras inom 

sex månader från förvärvet. Aktier, som ej avyttras inom denna tid, skall av bolaget 

förklaras ogiltiga och bolaget skall sätta ned aktiekapitalet med aktiernas nominella 

belopp.12 

Förvärv enligt 4 § 

Aktier, som har förvärvats enligt 4 § och som inte har dragits in genom nedsättning 

av aktiekapitalet, skall avyttras så snart det kan ske utan förlust, dock senast tre år 

efter förvärvet. Aktier, som inte har avyttrats inom denna tid, skall av bolaget 

förklaras ogiltiga. Bolaget skall i sådant fall sätta ned aktiekapitalet med aktiernas 

nominella belopp.13 Någon avyttring av aktierna behöver dock inte ske om bolaget 

med tillämpning av 3 § första stycket har rätt att inneha aktierna enligt 9 §.14  

2.2.2 Beslut om förvärv av egna aktier. 

Ett beslut om förvärv av egna aktier fattas av bolagsstämman eller så kan 

bolagsstämman bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier.15  

Kallelsen till bolagsstämma, som skall behandla ett förslag om förvärv av egna aktier 

eller ett förslag om att bemyndiga styrelsen att fatta ett beslut om ett sådant förvärv, 

skall ange förslagets huvudsakliga innehåll samt syftet med förvärvet.16  Ett förslag 

till beslut om förvärv av egna aktier eller ett bemyndigande för styrelsen att fatta ett 

sådant beslut, skall hållas tillgängligt hos bolaget för aktieägarna under minst två 

veckor före den bolagsstämma vid vilken frågan skall prövas.17 

                                                 
11 7 kap. 9 § ABL. Aktier i bolaget som innehas av dess dotterföretag skall vid beräkningen anses 
som bolagets egna. Hänsyn skall även tas till aktier som förvärvats enligt 4 kap. 5 § lagen 
(1991:981) om värdepappersrörelse.   
12 7 kap. 10 § ABL  
13 7 kap. 5 § ABL 
14 7. kap 6 § ABL 
15 7 kap. 11 § ABL 
16 7 kap. 12 § ABL 
17 7 kap. 13 § ABL Om årsredovisningen inte skall behandlas på bolagsstämman skall kopia av 1. 
årsredovisningen, 2 revisionsberättelsen, 3 en av styrelsen undertecknad redogörelse för händelser 
av väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka har inträffat efter det att årsredovisningen 
lämnades. 4 yttrande från revisorerna över den redogörelse som styrelsen lämnat.    
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Beslut om förvärv av egna aktier skall innehålla  

Ett beslut om förvärv av egna aktier på börs skall enligt 14 § innehålla; 

1. den tid, före nästa ordinarie bolagsstämma, inom vilken stämmans beslut skall 

verkställas.     

2. det högsta antal aktier, i förekommande fall fördelat på aktieslag, som får 

förvärvas.   

3. det högsta och lägsta pris som får betalas för aktierna.                                                        

4. övriga villkor för förvärvet.18   

Ett bemyndigande till styrelsen enligt 11 § 2 st. skall enligt 15 § innehålla;                                          

1.   det sätt som aktierna får förvärvas på.   

2. den tid, före nästa ordinarie bolagsstämma, inom vilken bemyndigandet får   

utnyttjas.          

3. det högsta antal aktier, i förekommande fall fördelat på aktieslag, som får 

förvärvas.          

4. det högsta och lägsta pris som får betalas för aktierna.                                                     

5. om ersättningen skall bestå av annan egendom än pengar, egendomens art och 

mängd.        

6. övriga villkor för förvärvet.19 

Majoritets krav       

Ett beslut av bolagsstämman om förvärv av egna aktier eller ett bemyndigande till 

styrelsen att fatta beslut om återköp av egna aktier, är giltigt endast om det biträtts av 

aktieägare med minst två tredje delar av såväl de avgivna rösterna som de vid 

stämman företrädda aktierna.20   

2.2.3 Överlåtelse av egna aktier på börs eller annan reglerad 
marknad.  

Ett publikt aktiebolag får enligt 18 § överlåta egna aktier; 

1. på en börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad 

inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller 

                                                 
18 7 kap. 14 § 3 st. ABL 
19 7 kap. 15 § ABL 
20 7 kap. 16 § ABL 
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2. på en börs eller någon annan reglerad marknad utanför Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet efter tillstånd av Finansinspektionen.21 

Beslut om överlåtelse av egna aktier 

Ett beslut om överlåtelse av egna aktier enligt 18 § skall fattas av bolagsstämman. 

Bolagsstämman kan även bemyndiga styrelsen att fatta ett sådant beslut.  

Majoritetskrav  

Ett beslut av bolagsstämman att överlåta aktier enligt 18 § är giltigt endast om det 

biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de 

vid bolagsstämman företrädda aktierna.22  

Vad beslutet om överlåtelse av egna aktier skall innehålla 

Ett beslut av bolagsstämman, om överlåtelse av egna aktier enligt 18 § eller om 

bemyndigande för styrelsen att fatta ett sådant beslut, skall innehålla uppgifter om;  

1. den tid, före nästa ordinarie bolagsstämma, inom vilken stämmans beslut om 

överlåtelse skall verkställas eller styrelsens bemyndigande får utnyttjas.  

2. det högsta antal aktier, i förekommande fall fördelat på aktieslag, som får 

överlåtas.  

3. det lägsta pris som aktierna får överlåtas för.  

4. övriga villkor för överlåtelsen.23  

2.3 Egna aktiers ställning i bolaget 

En aktie, som innehas av aktiebolaget självt (egen aktie) eller av dess dotterföretag, 

skall inte räknas med när det i lag eller bolagsordningen, för giltigt beslut eller för 

utövande av befogenhet, föreskrivs samtycke av ägare till en viss andel av aktierna. 

Bolagets egna aktier skall inte heller räknas med vid tillämpningen av bestämmelser i 

lag eller bolagsordning som förutsätter att någon eller några innehar en viss andel av 

aktierna eller rösterna i bolaget.24 Vid nyemission ger aktier som bolaget självt eller 

                                                 
21 7 kap. 18 § ABL. Ett tillstånd enligt första stycket 2 skall ange på vilken börs eller marknad 
överlåtelsen av egna aktier får ske samt under vilken tid tillståndet får utnyttjas. Tillstånd skall 
lämnas, om 1. det för verksamheten vid börsen eller marknaden finns regler som motsvarar vad som 
enligt lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet gäller för verksamhet vid en börs eller en 
auktoriserad marknadsplats i Sverige, och  2. börsen eller marknaden står under tillsyn av en 
myndighet eller ett annat behörigt organ. 
22 7 kap. 19 § ABL. 
23 7 kap. 20 § ABL. Aktieägarna har, inför beslut om överlåtelse av egna aktier eller bemyndigande 
till styrelsen att fatta ett sådant beslut, rätt till samma information som inför beslut om nyemission. 
Bestämmelserna i 4 kap. 4 § 1st. 3 st. ABL. 
24 1 kap. 7 § ABL. 
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dess dotterföretag innehar inte någon företrädesrätt till nya aktier.25 Fondemission, 

split eller omvänd split kommer dock att påverka bolagets innehav, eftersom alla 

aktier ska ha lika rätt i bolaget enligt 3 kap 1 § ABL. En aktie som innehas av bolaget 

självt eller av dess dotterföretag kan inte företrädas vid bolagsstämman.26 En aktie 

som innehas av bolaget självt medför inte rätt till utbetalning enligt 12 kap. 1 § ABL. 

2.4 Egna aktier i redovisningen  

Enligt 4 kap. 14 § Årsredovisningslagen (1995:1554) får egna aktier inte tas upp som 

tillgång. Vid värdering av ett moderbolags andelar i ett dotterföretag skall andelar 

som dotterföretaget äger i moderbolaget inte anses ha något värde.27  

   Ett aktiebolags eget kapital skall enligt 5 kap. 14 § delas upp i bundet eget kapital 

och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital skall tas upp 

aktiekapital, överkursfond, uppskrivningsfond och reservfond. Under fritt eget 

kapital eller ansamlad förlust skall tas upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst 

eller förlust samt vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust 

för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragsposter. Förändringar i eget kapital, 

jämfört med föregående års balansräkning, skall specificeras. Vid förvärv av egna 

aktier skall fritt eget kapital minskas med utgiften för förvärvet. Vid överlåtelse av 

egna aktier skall fritt eget kapital ökas med inkomsten från överlåtelsen.28 Vid 

aktiekapitalet skall antalet aktier anges. Består aktiekapitalet av aktier av olika slag, 

skall motsvarande uppgift lämnas för varje aktieslag.  

Enligt 6 kap.1 § skall förvaltningsberättelsen lämna upplysningar om; 

• antal och nominellt belopp för egna aktier som innehas av företaget, den 

andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den 

ersättning som har betalats för aktierna, 

• antal och nominellt belopp för de egna aktier som har förvärvats under 

räkenskapsåret, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt 

storleken av den ersättning som har betalats, 

                                                 
25 4 kap. 2 a § ABL. 
26 9 kap. 4 § ABL. 
27 Förtydligande i Redovisningsrådets rekommendation Nr 12 ”Redovisning av aktier och andelar” 
punkten 3.    
28 Redovisningen skall ske direkt mot eget kapital. Vid förvärv skall fritt eget kapital minskas med 
utgifterna för förvärvet. Med utgifter för förvärvet avses inte bara den ersättning som har betalats för 
aktierna utan också andra utgifter för förvärvet, t.ex. utgifter för prospekt och courtage.  Vid 
överlåtelse av egna aktier skall det fria egna kapitalet ökas med inkomsten från överlåtelsen. Med 
inkomst avses här det belopp som inflyter till bolaget med anledning av överlåtelsen minskat med de 
utgifter som överlåtelsen har föranlett för bolaget, t.ex. för prospekt. 
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• antal och nominellt belopp för de egna aktier som har överlåtits under 

räkenskapsåret, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt 

storleken av den ersättning som har erhållits, och 

• skälen för de förvärv eller överlåtelser av egna aktier som har skett under 

räkenskapsåret. 

2.5 Likhetsprincipen och generalklausulerna  

Likhetsprincipen inom associationsrätten innebär att samtliga delägare skall 

behandlas lika. Likabehandling innebär inom aktiebolagsrätten att aktieägares 

rättigheter inte får inskränkas genom annat än kvalificerade bolagsstämmobeslut. 

Innebörden av likhetsprincipen och förhållandet mellan generalklausulerna och 

likhetsprincipen har debatterats flitigt. Spörsmålen har bl.a. varit huruvida 

likhetsprincipen är skild från generalklausulerna29 eller om generalklausulerna ger 

uttryck för likhetsprincipen30. Jag har valt att använda Nial:s ståndpunkt och skiljer 

därför mellan generalklausulerna och likhetsprincipen och anger att ”likhetsprincipen 

är en allmän associationsrättslig princip som för aktiebolagsrätten får sitt främsta 

uttryck i 3:1 ABL”31. 3 kap. 1 § 1 st. ABL stadgar att ”alla aktier har lika rätt i 

bolaget, om ej annat följer av denna paragraf”. Den stadgade lika rätten kan alltså 

rubbas genom bestämmelse i bolagsordningen om olika aktieslag. Beträffande 

sådana bestämmelser i bolagsordningen har likhetsprincipen den betydelsen att det i 

bolagsordningen angivna förhållandet mellan aktieslagen skall respekteras.32  

     På vissa områden, främst när det gäller det ekonomiska utfallet av aktieägandet, 

måste likhetsprincipen tillämpas strikt, utan undantag.33 34 Nial anger med mönster 

från det föreningsrättsliga fallet NJA 1977 s. 393 och utländsk rättspraxis –”att 

avsteg från likhetsprincipen får ske när det är motiverat av sakliga skäl, varvid 

förstås att det utan samtycke av drabbade aktieägare aldrig kan föreligga sakliga skäl 

till avsteg från likhetsprincipen i fall av t.ex. vinstutdelning. Möjligheterna till avsteg 

från likhetsprincipen, i de situationer där avsteg överhuvudtaget kan tänkas, torde få 

ske efter en in casu-avvägning mellan majoritetens och minoritetens intressen, där 

likhetsprincipens egenskap av minoritetsskyddsregel bör medföra att avsteg endast 

                                                 
29 Svensk associationsrätt s. 148 
30 Aktiebolagsrätt s. 244   
31 Svensk associationsrätt s. 148 
32 SOU 1997:168 s.71 
33 Svensk Associationsrätt s. 148, källhänvisning till Rodhe s. 267  
34 Liknande formulering i Aktiebolagsrätt s. 246 
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medges i de fall majoritetens intresse för ett avsteg är avsevärt mycket större än 

minoritetens intresse av att principen upprätthålls.”35   

     Generalklausulerna är uttryckta i 8:34 ABL beträffande styrelsen och annan 

företrädare för bolaget samt i 9:37 beträffande bolagsstämman. Enligt dessa 

stadganden får nämnda bolagsorgan inte företa en rättshandling eller någon annan 

åtgärd eller fatta beslut som kan ge en otillbörlig fördel åt en aktieägare eller till 

någon annan till nackdel för bolaget eller någon annan aktieägare.36     

     Generalklausulerna har ibland ansetts vara uttryck för likhetsprincipen.37 Ett antal 

skillnader föreligger dock enligt Nial. Likhetsprincipens tillämplighet är inte 

beroende av att beslut eller åtgärd är ägnade att bereda aktieägare eller annan 

”otillbörlig fördel”. Likhetsprincipen måste kunna tillämpas även mot beslut eller 

åtgärder som inte är ägnade att bereda någon otillbörlig fördel eller över huvud 

någon fördel.38  Generalklausulerna torde såsom en från likhetsprincipen skild 

rättsfigur, enligt Nial ha betydelse främst i de fall lagen tillåter avvikelse från 

likhetsprincipen, såsom vid nyemission av aktier, ökning och nedsättning av 

aktiekapitalet och ändring i bolagsordningen. Om avvikelsen är så stor att den kan 

anses ägnad att medföra otillbörlig fördel för aktieägare eller annan, till nackdel för 

övriga aktieägare kan generalklausulerna tillämpas. I övrigt kan generalklausulerna 

användas för att motverka åtgärder som inte formellt berör aktiernas lika rätt i 

bolaget men reellt gynnar aktieägare på andras bekostnad.39   

     Rodhe anger i sin bok Aktiebolagsrätt på sidan 245 följande;  

”Det sägs ibland, med stöd av ett motivuttalande till ABL, att likhetsprincipen måste 

vika, om det gäller en ”åtgärd som är i bolagets intresse och som framstår som 

företagsekonomiskt riktig och försvarlig,” eftersom en sådan åtgärd inte kan beaktas 

som otillbörlig. Uttryckt mera rakt på sak ”gör du en för bolaget god affär, kan du 

glömma likhetsprincipen”. Detta synes dock vara en orimlig ståndpunkt. För det 

första saknar uttrycket ”företagsekonomiskt riktigt och försvarligt” mening, eftersom 

företagsekonomin inte kan ge några normer. Men även om man stryker de citerade 

orden och håller sig till ”i bolagets intresse”, kvarstår orimligheten. ”Bolagets 

intresse” är aktieägarnas gemensamma intresse, och detta begrepp kan över huvud 

                                                 
35 Svensk Associationsrätt s. 149 
36 Svensk Associationsrätt s.148 
37 SOU 1984:9 s. 221, Rodhe s. 244 ff 
38 Svensk Associationsrätt s. 149 
39 Svensk Associationsrätt s. 149 
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taget inte användas när det gäller att lösa en konflikt aktieägarna emellan. Godtar 

man den nu omtalade ståndpunkten, har man i själva verket nästan helt skjutit 

likhetsprincipen åt sidan40.” 

2.6 Centrala lagar på värdepappersmarknaden 

2.6.1 Lag om börs- och clearingverksamhet (1992:543)  

Lag om börs- och clearingverksamhet innehåller regler om börs41, börsmedlemmar42, 

auktoriserad marknadsplats43, clearingorganisation44, handelsstopp45 och tillsyn. 

Portalbestämmelsen återfinns i 2 kap. 1 § ”En börs skall driva sin verksamhet så att 

allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls och enskildas 

kapitalinsatser inte otillbörligen äventyras samt i övrigt så att verksamheten kan 

anses sund. Börsen skall därvid tillämpa principerna om fritt tillträde, som innebär att 

var och en som uppfyller de krav som ställs i denna lag och av börsen får bli 

börsmedlem, neutralitet, som innebär att av börsen uppställda regler tillämpas på ett 

likformigt sätt gentemot alla börsmedlemmar, och god genomlysning, som innebär 

att börsmedlemmarna får en snabb, samtidig och korrekt information om handeln och 

att allmänheten får tillfälle att ta del av sådan information.” 

Handelsregler och marknadsövervakning enligt 4 kap. 2 § 

En börs skall ha ändamålsenliga regler för hur handeln vid börsen skall gå till.  

Börsen skall övervaka handeln och kursbildningen vid börsen och se till att handeln 

sker i överensstämmelse med denna lag och andra författningar samt med god sed på 

värdepappersmarknaden. 

                                                 
40 Ett resonemang av kritiserat slag återfinns hos Pehrson i Festskrift 1987 till Sveriges 
advokatsamfund, 1987, s. 483 ff.  
41 1 kap. 4 § 1 p. Företag som fått auktorisation enligt 2 kap. att driva verksamhet som syftar till att 
åstadkomma regelbunden handel med finansiella instrument mellan anslutna medlemmar.  
42 1kap 4 § 2 p. 
43 1 kap 4 § 3 p. Företag som fått auktorisation enligt 7 kap. att driva verksamhet som syftar till att 
åstadkomma regelbunden handel med finansiella instrument 
44 Företag som enligt 8 kap. fått tillstånd att driva clearingverksamhet. Med clearingverksamhet 
avses enligt 1 kap. 4  §  4 p. fortlöpande verksamhet som består i, a) att på clearingmedlemmarnas 
vägnar göra avräkningar beträffande förpliktelser att leverera finansiella instrument eller att betala i 
svensk eller utländsk valuta, eller b) att genom inträdande som part eller som garant ta över 
ansvaret för förpliktelsens fullgörande, eller c) på annat sätt sörja för att förpliktelserna avvecklas 
genom överförande av likvid eller instrument.       
45 10 kap. 1 § Om allmänheten inte har tillgång till information om ett visst finansiellt instrument på 
lika villkor eller inte i tillräcklig omfattning har tillgång till information om utgivaren, eller om det 
finns särskilda skäl, skall en börs eller auktoriserad marknad besluta att handeln med det finansiella 
instrumentet skall avbrytas (handelsstopp). Sådant beslut får inte gälla längre än vad som 
oundgängligen behövs.  
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Börsen är skyldig att på begäran av Finansinspektionen ge inspektionen 

terminalåtkomst till sitt system för övervakning av handeln och kursbildningen. 

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela 

närmare föreskrifter om 

1. övervakningen av handeln och kursbildningen vid en börs, samt 

2. handelsregler för en börs i fråga om aktiebolags förvärv och överlåtelse av egna 

aktier vid börsen.  

Att Finansinspektionen har en föreskriftsrätt även beträffande handel med egna aktier 

som sker på auktoriserad marknadsplats följer av bestämmelsen i 7 kap. 2 §. 

Utgivarens informationsplikt enligt 5 kap 3 §  

Den som gett ut fondpapper46 som har inregistrerats vid en börs skall 

1. fortlöpande informera börsen om sin verksamhet.   

2. i övrigt lämna börsen de upplysningar som den behöver för att kunna fullgöra 

sina uppgifter enligt denna lag och andra författningar samt 

3. offentliggöra de upplysningar om verksamheten och fondpapperen som är av 

betydelse för bedömningen av kursvärdet på fondpapperen.  

För noterade fondpapper gäller 6 kap. 2 § med identiska krav på informationsplikt.47  

Finansinspektionens föreskrift 

I FFFS 1995:43 2 kap. förtydligas informationsplikten i 5 kap 3 § lag om börs- och 

clearingverksamhet för utgivare av fondpapper.  

15 § Fattar utgivare av inregistrerade eller noterade fondpapper beslut eller inträffar 

eljest händelse som i icke oväsentlig grad kan; 

• påverka den bild av utgivaren eller, när utgivaren är moderbolag, koncernens 

situation som framgår av föregående årsredovisning, halvårsrapport eller 

annan delårsrapport eller annan uppgift om bolaget eller koncernen, eller 

• eljest påverka värderingen av utgivarens vid börsen inregistrerade eller vid 

börsen respektive marknadsplatsen noterade fondpapper 

                                                 
46 Fondpapper: aktie eller obligation samt sådana andra delägarrätter eller fordringsrätter som är 
utgivna för allmän omsättning, andel i värdepappersfond och aktieägares rätt gentemot den som för 
hans räkning förvarar aktiebrev i ett utländskt bolag (depåbevis) 1 kap. 1 § lag om handel med 
finansiella instrument(1991:980)    
47 Informationsplikten för en utgivare av fondpapper gentemot börsen och allmänheten bör enligt 
förarbetena vara av samma omfattning oavsett om fondpapperen är inregistrerade eller inte. Prop. 
1991/92:113 s. 103 
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• skall utgivaren omedelbart underrätta börsen respektive marknadsplatsen 

härom och så snart det kan ske offentliggöra saken. 

Om offentliggörande av viss uppgift är till förfång för utgivaren, får utgivaren 

underlåta att offentliggöra den under förutsättning att börsen respektive 

marknadsplatsen lämnat medgivande till detta. 

2.6.2 Lag om värdepappersrörelse (1991:981)  

Lag om värdepappersrörelse innehåller regler om tillstånd, olika rörelsegrenar, 

förvärv av finansiella instrument, kapitaltäckning och tillsyn. Tillstånd att bedriva 

värdepappersrörelse48 får ges till värdepappersbolag49, bankinstitut och utländskt 

företags filial i Sverige50. Dessa kallas med en gemensam benämning 

värdepappersinstitut51. Portalbestämmelsen återfinns i 1 kap. 7 § 1 st. 

”Värdepappersrörelse skall bedrivas så att allmänhetens förtroende för 

värdepappersmarknaden upprätthålls och enskildas kapitalinsatser inte otillbörligen 

äventyras samt i övrigt så att rörelsen kan anses sund.” 

Kommissionshandel enligt 1 kap. 3 § 1 p 

Kommissionshandel enligt 1 kap. 3 § 1 p innebär att ett 

värdepappersinstitut/börsmedlem52 (kommissionären) handlar för annans räkning 

(kommittenten) men i eget namn. Att handeln bedrivs i kommission innebär att 

kommissionären inte själv blir ägare till instrumentet. Enligt 53 § i lagen (1914:45) 

om kommission övergår äganderätten direkt från kommittenten till tredje man eller 

vice versa.  Kommittenten får härigenom skydd mot kommissionärens borgenärer så 

att kommittentens egendom inte kan tas i anspråk för kommissionärens skulder.53 

Handel i kommission innebär vidare att kommissionären alltid skall iaktta 

kommittentens intressen. Reglerna om självinträde i lagen om kommission (40-45 

§§) är tillämpliga om kommissionären självinträder som kommittentens motpart i en 

affär.54 Sker affären genom självinträde55 skall kunden få meddelande om detta på 

                                                 
48 1 kap. 2 § 1 p. Verksamhet som består i att yrkesmässigt tillhandahålla sådana tjänster som anges 
i 3 §. 
49 1kap. 2 § 2 p. Med värdepappersbolag avses svenskt aktiebolag som fått tillstånd att driva 
värdepappersrörelse.  
50 1 kap. 2 § 3 p. Bankaktiebolag, sparbank, medlemsbank och utländskt bankföretag som driver 
bankrörelse från filial här i landet  
51 1 kap. 2 § 4 p. 
52 Endast börsmedlem kan handla i handelssystemet SAXESS.  
53 Speciell avtalsrätt 1 s. 398 
54 1 kap. 9 § lag om värdepappersrörelse. 
55 1 kap. 10 § lag om värdepappersrörelse. 
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den avräkningsnota56 som kunden erhåller av värdepappersinstitutet.57 

Avräkningsnotan anger om affären skett i kommission eller i 

fasträkning/självinträde. Sedan självinträdet har skett, har kommissionären samma 

skyldigheter som vilken köpare/säljare som helst. Det innebär bl.a. att kommittentens 

separationsrätt upphör.     

     Reglerna om självinträde är tillämpliga även då kommissionären utför sitt 

uppdrag åt kunden genom att träffa avtal med ett s.k. sambandsföretag, dvs. ett 

företag som i huvudsak har samma ägare eller i huvudsak står under samma ledning 

som värdepappersinstitutet/kommissionären.58 Självinträde ska inte förväxlas med en 

inbördesaffär59. En inbördesaffär uppstår när ett värdepappersinstitut får i uppdrag av 

kund att sälja ett värdepapper och av någon annan kund att sälja samma typ av 

värdepapper och affären görs i värdepappersinstitutets eget handelssystem, se avsnitt 

3.4 om manuell avslutsregistrering.     

Förmedling av finansiella instrument enligt 1 kap. 3 § 2 p. 

Tillstånd för förmedlingsverksamhet krävs för verksamhet som består i att förmedla 

kontakt mellan köpare och säljare av finansiella instrument. En förmedlare eller 

mäklare är en kontaktlänk mellan två parter som vill göra en affär. Även förmedling 

av lån/försträckning av finansiella instrument omfattas.  

Handel med finansiella instrument för egen räkning enligt 1 kap. 3 § 3 p. 

Med tillståndspliktig egenhandel avses endast sådan handel i finansiella instrument 

som bedrivs yrkesmässigt och där det primära syftet är att utföra tjänster åt andra 

aktörer på marknaden.  

2.6.3 Lag om handel med finansiella instrument (1991:980)  

I lag om handel med finansiella instrument återfinns regler om prospekt60, 

förfogande över finansiella instrument som tillhör någon annan,61offentliggörande av 

                                                 
56 4 kap. 9 § lag om värdepappersrörelse. 
57 FFFS 1997:36 8 kap. 4 § 
58 Lärobok i Kapital marknadsrätt s. 183 
59 Se avsnitt 3.5 om manuell avslutsregistrering  
60 Reglerna gäller endast emissioner utanför en börs. Vid emissioner av fondpapper som, utan att 
vara inregistrerade, noteras vid en börs eller vid en auktoriserad marknadsplats, skall prospekt 
upprättas enligt lag om handel med finansiella instrument. Reglerna bygger på direktiv 89/298/EEG. 
Lagregleringar om prospekt finns också i 5 kap. lag om börs- och clearingverksamhet samt 4 kap. 
ABL. NBK har utfärdat en rekommendation avseende prospekt utgiva av börsnoterade bolag.         
61 Försträckning av fondpapper för t.ex. blankning eller pantsättning. I FFFS 1998:21 finns närmare 
föreskrifter om värdepapperslån. 
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aktieinnehav62, avräkning/netting63 och tillsyn. Portalbestämmelsen återfinns i 2 § 

”Handel med finansiella instrument skall bedrivas så, att allmänhetens förtroende för 

värdepappersmarknaden upprätthålls och enskildas kapitalinsatser inte otillbörligen 

äventyras”.   

Rapporteringsskyldighet enligt 4 kap. 6 §  

Ett svenskt aktiebolag, som förvärvar eller överlåter egna aktier, skall anmäla 

förvärvet eller överlåtelsen till svensk börs eller auktoriserad marknadsplats där 

aktierna är noterade. Uppgifter om förvärvet eller överlåtelsen skall offentliggöras i 

den omfattning och på det sätt regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, 

Finansinspektionen föreskriver.  

     FFFS 2001:4 förskriver vad en sådan rapport ska innehålla och hur den ska 

distribueras. Finansinspektionen föreskrift ligger även till grund för Näringslivets 

Börskommittés rekommendation gällande köp och försäljning av egna aktier, se 

avsnitt 3.6.164 

3 BÖRSHANDEL 
I detta kapitel kommer inledningsvis grundläggande fakta om aktiehandel och 

Stockholmsbörsens handelssystem att presenteras. Därefter kommer de olika 

tillvägagångssätten för att åstadkomma avslut, automatisk matchning och manuellt 

registrerat avslut, att behandlas. Slutligen behandlas Näringslivets Börskommittés 

rekommendation rörande köp och försäljning av egna aktier.  

3.1 Primär- och sekundärmarknad 

Primärmarknaden för aktier är transaktioner där bolaget är part och kapital tillskjuts 

bolaget i utbyte mot delägarrätter i bolaget, dvs. emissioner.65 Sekundärmarknaden 

för aktier är handeln mellan aktörer där bolaget inte är part.66 Vid återköp och 

försäljning av egna aktier kommer dock bolaget att vara part även på den sekundära 

                                                 
62 De så kallade ”flaggningsreglerna” innebär en skyldighet för förvärvare/överlåtare att informera 
allmänheten och/eller börs vid förvärv eller avyttring av större aktieposter i börsbolag, om 
förvärvet/avyttringen innebär att förvärvaren/överlåtaren andel av röstetalet uppnår eller passerar 
någon av gränserna 10, 20, 33 1/3 och 66 2/3 procent. NBK:s flaggningsrekommendation, som är 
kopplad till Stockholmsbörsens noteringsavtal, innehåller betydligt strängare regler än vad 
lagstiftaren uppställt.       
63 Vid handel med finansiella instrument avtalas ofta om netting/avräkning av ömsesidiga 
förpliktelser att leverera och betala. I praktiken sker då kvittning av både betalning och leverans. 
Genom ett avtal om avräkning kan denna funktion säkerställas gentemot t.ex. parts konkursbo eller 
utmätningsborgenärer.   
64 Punkt 11 NBK:s rekommendation ”köp och försäljning av egna aktier” 
65 Fondemission tillför dock inte bolaget kapital. 
66 Fundamentals of Corporate Finance, s. 13 
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marknaden. Den väsentliga skillnaden mellan ordinär aktiehandel och handel med 

egna aktier är således att bolagets kapitalstruktur påverkas även i den traditionellt sett 

sekundära marknaden för aktier om bolaget är part vid avslut på börs.      

3.2 Regelverk och listindelning 

Bolag som vill notera sina aktier på Stockholmsbörsen måste följa börsens regelverk. 

Regelverket består av noteringsavtalet som träffas mellan emittenten och 

Stockholmsbörsen. I noteringsavtalet specificeras den information som emittenten 

måste lämna till börsen och till marknaden. I noteringsavtalet ingår åtagandet att följa 

rekommendationer från Näringslivets Börskommittè. Regelverket för 

börsmedlemmar och handel i SAXESS är gemensamt för alla börser i NOREX-

alliansen, dvs. Köpenhamns Fondbörs, Islands Börs, Oslo Börs samt 

Stockholmsbörsen. NOREX Member Rules innehåller villkor för medlemskap och 

regler för avistahandel67.  

     Stockholmsbörsen har två olika listor; A-listan och O-listan. Aktier och andra 

värdepapper på A-listan är inregistrerade68. Värdepapper på O-listan är noterade. Det 

finns olika segment inom de båda listorna; ”mest omsatta” under A-listan och 

”Attract 40” under O-listan.  

3.2.1 Börsmedlemmar 

All handel på Stockholmsbörsen sker genom börsmedlemmar. Medlemmarna är 

värdepappersinstitut69 som har Finansinspektionens tillstånd att bedriva 

värdepappersrörelse och som dessutom uppfyller Börsens krav för medlemskap70. 

Stockholmsbörsen har idag 69 avistamedlemmar som tillsammans har ca 600 

auktoriserade mäklare med tillträde till marknadsplatsen.71 

3.3 Handelssystemet  

Aktiehandel på Stockholmsbörsen sker i handelssystemet SAXESS. SAXESS består 

av Stockholmsbörsens centraldator med anslutna arbetsstationer placerade hos 

börsmedlemmarna. Via direktförbindelser kommunicerar centraldatorn och 

arbetsstationerna med varandra. Börsmedlemmarna kan handla aktier, 

                                                 
67 Betalning och leverans sker omedelbart vid affärstillfället, jfr terminshandel, betalning och leverans 
i framtiden. 
68 Se avsnitt 2.6.1 om lag om börs- och clearingverksamhet 
69  3 kap. 1a § lag om börs- och clearingverksamhet  
70 Norex Member Rules 4.2.4 s. 31 
71 http://www.stockholmsborsen.se/handelsinfo/index.asp 
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premieobligationer, konvertibler, warrants och räntebärande obligationer i 

handelssystemet direkt från sina egna arbetsstationer. 

3.3.1 Handel 

Handeln på börsen sker i två integrerade system, ett system för handel med 

handelsposter; handelspostmarknaden och ett system för handel med poster 

understigande en handelspost; småordermarknaden. En handelspost72/börspost består 

av den minsta volym matchade aktier som resulterar i betalkurs.73 Betalkursen ger 

värdepapperets marknadsvärde. Derivata som har aktien som underliggande -

instrument prissätts efter senaste betalkurs och påverkas således inte av avslut 

understigande en handelspost.  

Skillnaden mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs för handelspostmarknaden 

kallas spread eller kursintervall. 

Order understigande storleken av en handelspost läggs in i småordermarknaden där 

de matchas mot övriga småorder och sammanförs till avslut. Avslut kan även ske 

mellan handelspostmarknaden och småordermarknaden. Avslut i 

småordermarknaden sker till den kurs som för stunden gäller i 

handelspostmarknaden. 

3.3.2 Förfarandet fram intill avslutet 

Investerare som vill handla på Stockholmsbörsen måste vända sig till en av börsens 

medlemmar då endast dessa har tillträde till börsens handelssystem. Investeraren ger 

instruktioner till börsmedlemmen om vilka aktier som ska köpas eller säljas och till 

vilket pris eller limit. Priset eller limiten som sätts av investeraren anger oftast ett 

lägsta pris vid överlåtelse av aktier och ett högsta pris vid förvärv av aktier. 

Investerarens instruktioner till börsmedlemmen ger gränserna för börsmedlemmens 

utförande av investerarens order. Börsmedlemmen har två valmöjligheter i utförandet 

av investerarens uppdrag, matcha orden i det egna handelssystemet eller i 

Stockholmsbörsens handelssystem.      

                                                 
72 Handelsposten bestäms så att marknadsvärdet av varje handelspost för aktier motsvarar ungefär 
20 000 kr eller 10 000 kr beroende på den individuella Norexbörsens bedömning. Norex member 
rules 5.4.1 s. 47 ff 
73 Ett avslut med poster motsvarade en handelspost ger betalkurs. Avslut med poster understigande 
en handelspost resulterar inte i någon betalkurs. 
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3.4 Automatisk matchning 

Automatisk matchning innebär att order läggs in i Stockholmsbörsens handelssystem 

SAXESS och matchas där mot andra börsmedlemmars order. Orderböckerna för 

respektive aktie är tillgängliga för alla börsmedlemmar via deras arbetsstationer. 

Orderboken är uppdelad i en köpsida och en säljsida. Samtliga order i aktien 

prioriteras beroende på pris och tidpunkt för orderläggningen. Det högsta köpbudet 

placeras högst upp på köpsidan och det lägsta säljbudet placeras högst upp på 

säljsidan. När priset på det högsta köpbudet och det lägsta säljbudet stämmer 

överens, genomförs affären automatiskt i SAXESS och börsmedlemmar som deltagit 

i avslutet får omedelbart information om genomförd affär.  

En order måste innehålla74: orderboksidentitet, kurs, volym, köp- eller säljkod samt 

ägarkategori (kund/egen räkning/emittents innehav). Orden kan även villkoras på 

andra sätt.75 Information gällande ägarkategori och ordervillkor är tillgänglig endast 

för Stockholmsbörsens marknadsövervakning. Vid handel med egna aktier kommer 

ägarkategorin således att vara emittents innehav. Ett tredagars likvidschema skall 

gälla för avslut,76 dvs. leverans- och betalningsförpliktelser avvecklas under tre dagar 

från affärstillfället genom central värdepappersförvarares (Värdepapperscentralen 

AB, VPC) försorg. Internaffär77är resultatet av ett automatiskt matchat avslut mellan 

köp och säljorder vilka lagts av samma börsmedlem.  

     Order om 20 handelsposter eller färre ska under kontinuerlig handel sammanföras 

till avslut via SAXESS orderbok.78 Bestämmelsen gäller dock endast handel mellan 

börsmedlemmar och är således inte tillämplig när börsmedlem självinträder eller 

matchar avslutet i det egna handelssystemet, se avsnitt 3.5. Med kontinuerlig handel 

avses handel under börsens normala öppethållande. 

3.5 Manuell avslutsregistrering 

Vid manuell avslutsregistrering matchas order i det egna handelssystemet och 

avslutet inrapporteras till Stockholmsbörsens handelssystem. Vid en affär där två 

parter gör upp via telefon eller när en börsmedlem själv genomför en affär där han 

                                                 
74 Norex Member Rules 5.4.4 s. 48  
75 Norex Member Rules 5.4.4 s. 48.   
76 Norex Member Rules 5.8.1 s. 55 
77 Norex Member Rules s. 13 
78 Norex Member Rules 5.9.2 s. 55 
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har uppdrag från både en köpare och en säljare, så kallad inbördesaffär, 79 sker en 

manuell avslutsregistrering; Off Exchange Trade. Börsmedlem måste anmäla ett 

sådant avslut till SAXESS inom fem minuter under kontinuerlig handel och senast en 

kvart före handelns start nästa börsdag, om affären genomförts efter börsens 

stängning.80 Båda parterna i avslutet ska rapportera avslutet till börsen. Är endast en 

av parterna börsmedlem skall avslutet rapporteras som en inbördesaffär, dvs. 

börsmedlemmen står som både köpare och säljare.  

Vid manuell avslutsregistrering måste order om 250, eller färre, handelsposter 

sammanföras till avslut inom det gällande kursintervallet.81 Saknas kursintervall i 

orderboken vid tiden för avslutet, skall avslutet ingås till ett pris som återspeglar 

marknadssituationen vid tidpunkten för avslutet. Börsmedlemmarna måste kunna 

lägga fram skäl för sin bedömning av marknadssituationen.82  Vid manuellt avslut 

efter att kontinuerlig handel upphört, skall avslutet ingås till ett pris inom 

kursintervallet i orderboken vid tidpunkten för stängningen av den kontinuerliga 

handeln. Saknas kursintervall i orderboken vid stängning av kontinuerlig handel skall 

avslutet ingås till ett pris som motsvarar marknadssituationen vid tidpunkten för 

avslutet.83   

     Vid manuellt registrerat avslut ska följande rapporteras: orderboksidentitet, köp 

eller säljkod, avslutskurs, volym, börsmedlems motpartsidentitet, datum och tidpunkt 

för avslut, avslutstyper, ägarkategori (kund/egen räkning/emittents innehav) samt 

datum för avveckling. Information rörande ägarkategori är tillgänglig endast för 

Stockholmsbörsens marknadsövervakning. Vid handel med egna aktier kommer 

ägarkategorin således att vara emittents innehav. Avslut utanför gällande 

kursintervall får göras endast vid följande avslutstyper förutsatt att avslutsvolymen 

understiger 250 handelsposter:84  

Non-standard settlement85 

Option Exercised86 

Futures expiration87 
                                                 

79 Norex Member Rules 5.6.6 s. 51 ff 
80 Norex Member Rules 5.6.10-13 s.53 
81 Norex Member Rules 5.10.3 s. 57. För manuella avslut med volym överstigande 250 handelsposter 
kan avslut ske utanför kursintervallet.   
82 Norex Member Rules 5.10.4 s. 57 
83 Norex Member Rules 5.11.3-7 s. 58 ff 
84 Norex member Rules 5.9.7 s. 56 
85 Avslut som avviker från normalt likvidschema. Normalt likvidschema är T+3 dagar, där T är 
avslutstidpunkten.  
86 Avslut som en följd av lösen av optionskontrakt. 
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Changed market conditions88 

Excluding dividend89 

Repurchase agreement90    

Loan transactions91 

Exchange granted trade92 

Volume Weighted Average Price93 

Alla avslut av dessa typer måste registreras manuellt.   

Manuell avslutsregistrering används vid;  

• inbördesaffärer, dvs. börsmedlem företräder både köpare och säljare.  

• börsmedlems självinträde i avslutet enligt reglerna om kommission. 

• förmedlade affärer mellan börsmedlemmar. 

• förmedlade affärer där endast en av parterna är börsmedlem, avslutet 

registreras som en inbördesaffär.  

3.6 Rekommendation gällande köp och försäljning av 

egna aktier. 

Näringslivets Börskommittès rekommendation gällande köp och försäljning av egna 

aktier utgör de handelsregler som bolag noterade eller inregistrerade vid 

Stockholmsbörsen måste tillämpa vid handel med egna aktier enligt bolagens 

noteringsavtal94 med Stockholmsbörsen. Näringslivets Börskommitté (NBK) har till 

uppgift att verka för god sed på aktiemarknaden genom att ge ut rekommendationer 

och är ett betydelsefullt organ för att självregleringen på aktiemarknaden skall 

fungera i Sverige.95  

                                                                                                                                          
87 Avslut som en följd av lösen av terminskontrakt. 
88 Ändring av kursintervallet i orderboken från tidpunkt för avslut till den tidpunkt då avslut 
rapporteras. 
89 Avslut i vilket säjaren förbehåller sig rätten till utdelning eller aktieemission.  
90 En överenskommelse mellan två parter som reglerar utlåningen och återlämnandet av samma 
nominella belopp avseende Instrument. 
91 Avslut i vilket instrumentet har lånats eller lånats ut. 
92 Avslut med individuellt eller generellt tillstånd från en Norexbörs. 
93 Avslut som är grundat på flera olika order där priset är satt till ett genomsnitt av antal genomförda 
avslut. 
94 Noteringsavtalet, Bilaga 2  
95 http://www.nbk.ihb.se/om.htm 
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3.6.1 Utdrag ur ”Rekommendation rörande köp och försäljning av 
egna aktier”   

NBK:s rekommendation rörande köp och försäljning av egna aktier behandlar köp 

och försäljning av egna aktier på börs, och återköp genom förvärvserbjudande riktat 

till samtliga aktieägare eller till samtliga ägare av aktier av ett visst slag. 

Återförsäljning av egna aktier genom offentligt erbjudande tas inte upp i 

rekommendationen med hänvisningen att för sådan försäljning gäller i allt väsentligt 

aktiebolagslagens regler om nyemission.96 Nedan följer ett utdrag ur 

rekommendationen vad gäller köp och försäljning av egna aktier på börs. 

Rekommendationen består av regeltext och regelförklaringar.    
 

Köp och försäljning av egna aktier på börs eller auktoriserad marknadsplats 

Tillämpningsområde 

1. Rekommendationen i detta avsnitt är tillämplig när svenskt aktiebolag som har 

sina aktier noterade vid en svensk börs eller auktoriserad marknadsplats, köper eller 

säljer egna aktier på börsen eller marknadsplatsen eller på en utländsk reglerad 

marknad. Rekommendationen är inte tillämplig beträffande handel med egna aktier 

som sker med stöd av 4 kap 5 § lagen om värdepappersrörelse. 
Rekommendationen är begränsad till aktiemarknadsbolag. Det innebär t ex att ett utländskt 

bolags köp av egna aktier eller depåbevis som är noterade på OM Stockholmsbörsen inte omfattas. Däremot 

omfattar rekommendationen i tillämpliga delar aktiemarknadsbolags köp och försäljning av egna aktier på utländsk 

börs där aktien i fråga är noterad under förutsättning att aktien också är noterad i Sverige. I vissa fall krävs här 

Finansinspektionens tillstånd. Denna rekommendation – liksom aktiebolagslagen i nu aktuellt avseende – gäller 

endast köp och försäljning av aktier. Köp av konvertibler, teckningsoptioner eller andra finansiella instrument 

omfattas således inte. 

På många utländska marknadsplatser gäller särskilda regler för ett bolags handel med egna aktier. Dessa regler kan 

avvika från vad som gäller i Sverige. Vissa utländska börser och marknadsplatser 

kräver att också utländska bolag vars aktier är noterade på börsen eller marknadsplatsen i fråga skall följa dessa 

regler. Ett svenskt bolag som köper och säljer egna aktier på en utländsk börs kan således hamna i en situation där 

bolaget har att tillämpa såväl svenska som utländska regler. Även om ett svenskt bolag sålunda i princip alltid är 

skyldigt att följa de svenska reglerna kan det inte uteslutas att regelkonflikter, handelsteknik och praxis vid 

utländska börser och marknadsplatser helt eller delvis omöjliggör en efterrättelse av de svenska reglerna. En 

avvikelse måste därvid accepteras även om strävan bör vara att så långt som möjligt följa rekommendationen. 
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Offentliggörande av beslut att köpa eller sälja egna aktier 

2. När bolaget fattat beslut om att köpa eller sälja egna aktier, skall bolaget 

omedelbart offentliggöra beslutet. Uppgifterna skall lämnas genom ett 

pressmeddelande 

enligt punkt 3 
Det är av största vikt att information sprids till aktiemarknaden omedelbart efter det att bolaget 

beslutat om köp eller försäljning av egna aktier. Med beslut om att köpa eller sälja egna aktier avses 

dels styrelsens beslut att föreslå bolagsstämman att besluta om att köpa eller sälja egna aktier eller 

om bemyndigande för styrelsen att besluta om köp eller försäljning av egna aktier, dels 

bolagsstämmans beslut i anledning av styrelsens förslag, dels ock – i förekommande fall – styrelsens 

beslut att med stöd av bolagsstämmans bemyndigande köpa eller sälja egna aktier. 

3. Pressmeddelande skall, sedan uppgift härom fastställts, innehålla 

• den tid inom vilken ett bemyndigande får utnyttjas eller beslut om köp eller 

försäljning av egna aktier skall verkställas 

• uppgift om befintligt innehav av egna aktier och det högsta antal aktier som 

avses att köpas eller säljas 

• uppgift om högsta och lägsta pris 

• motiven till köpet eller försäljningen i korthet samt, så långt praktiskt möjligt, 

de finansiella effekterna på bolagets resultat och ställning, också uttryckt per 

aktie 

• övriga villkor för köpet eller försäljningen 
Av tredje punkten framgår att uppgift skall lämnas om det högsta och lägsta pris som får betalas för aktierna. Priset 

kan anges som ett högsta och lägsta belopp men det kan också bestämmas som ett visst intervall runt gällande 

börskurs e.d. Det viktiga är att beslutet utformas på ett sätt så att det inte kan uppstå några tolkningsproblem. 

4. Offentliggörande skall ske genom att pressmeddelandet lämnas för spridning till 

en etablerad nyhetsbyrå och minst tre rikstäckande dagstidningar. Handlingen skall 

samtidigt lämnas till börs, auktoriserad marknadsplats eller annan reglerad marknad 

på vilken bolagets aktier noteras. 

 

Handelsregler 

5. Bolaget får under en och samma dag lämna mäklaruppdrag till endast ett av den 

aktuella börsens eller marknadsplatsens medlems- eller mäklarföretag. Bolaget skall 

tydligt upplysa företaget ifråga om att uppdraget avser handel i bolagets egna aktier. 
Bestämmelsen innebär att bolaget under en och samma dag inte samtidigt får lämna uppdrag om köp eller 

försäljning av egna aktier till mer än ett mäklarföretag på varje börs eller marknadsplats. Ett mäklaruppdrag måste 

alltid avslutas innan ett nytt kan lämnas till annan mäklarfirma. Regeln har tillkommit för att göra det lättare för 

bolagen eller börsen och marknadsplatsen att kontrollera att gällande handelsbegränsningar följs. 
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6. Bolagets köp eller försäljning av egna aktier får, med undantag för s.k. 

blockaffärer, under en dag uppgå till högst 25 procent av den genomsnittliga 

dagsomsättningen under de fyra kalenderveckor som närmast föregått den vecka 

under vilken köpet eller försäljningen äger rum på den aktuella börsen eller 

marknadsplatsen. Med blockaffärer avses handel som omfattar minst femhundra 

(500) handelsposter i de mest omsatta aktierna vid OM Stockholmsbörsen respektive 

minst tvåhundrafemtio (250) handelsposter i övriga aktier vid OM Stockholmsbörsen 

eller andra börser och auktoriserade marknadsplatser. Såsom blockaffär räknas inte 

köp eller försäljning av aktier som ett mäklarföretag har ackumulerat från olika 

säljare för att överlåta till bolaget med mindre den ovan angivna minsta storleken på 

handelspost är uppfylld för varje enskild säljare. Blockaffärer skall rapporteras till 

börsen respektive marknadsplatsen som avslut enligt härför gällande regler. 
Av bestämmelsen framgår att bolaget under en börsdag inte får köpa eller sälja mer än sammanlagt 25 procent av 

det genomsnittliga antal aktier per dag inklusive den egna handeln som omsatts under de fyra föregående 

kalenderveckorna på den börs eller marknadsplats där aktien handlas. Om aktien handlas på flera börser och 

marknadsplatser får således bolagets handel uppgå till 25 procent av genomsnittsomsättningen per dag i aktien 

ifråga på var och en av dessa börser och marknadsplatser. 

Med börsdag avses den tid börsen är öppen för handel. Såväl de aktier som i realtid handlas i ett automatiskt 

handelssystem som de aktier som, enligt särskilda regler, under börsdagen rapporteras in till börsen utgör underlag 

vid beräkningen av det antal aktier som handlats. Även aktier som omsatts efter börsens stängning och som 

således efterrapporteras till börsen skall ingå i beräkningsunderlaget. 

Undantag från begränsningen till 25 procent medges för blockaffärer. Definitionen av blockaffärer anknyter till den 

definition som återfinns i OM Stockholmsbörsens handelsregler avseende handel i börsens handelssystem97. Sådana 

affärer kan göras såväl under börsdagen som efter börsens stängning. 

7. Bolaget får endast lägga order eller genomföra avslut avseende egna aktier inom 

det på den aktuella börsen eller marknadsplatsen vid var tid registrerade 

kursintervallet. Med kursintervall avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta 

säljkurs. 
Kursintervallet – den s.k. spreaden – för bolagets aktier framgår löpande av den information som finns tillgänglig i 

börsernas handelssystem och som i regel sprids till marknaden via olika informationsföretag. Bestämmelsen innebär 

att alla order måste läggas inom det gällande kursintervallet. Detta gäller även sådana blockaffärer som omnämns i 

p 6. En konsekvens av regeln är att handel avseende egna aktier inte kan förekomma innan en spread är etablerad. 

8. Bolaget skall omedelbart informera den aktuella börsen eller marknadsplatsen om 

varje köp eller försäljning av egna aktier. 
En viktig uppgift för en börs och marknadsplats är att följa handeln för att kunna upptäcka och 

ingripa mot fall av otillåten kurspåverkan. Inom börsen eller marknadsplatsen finns en särskild 

marknadsövervakningsfunktion som kontinuerligt följer kursbildningen och kan utreda onormala 

                                                 
97 Blockorder: Order i vilken volymen är närmare angiven multipel av handelsposter. Norex Member 
Rules 5.4.1 s. 48  
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kursrörelser. För att underlätta övervakningen föreskrivs i förevarande bestämmelse att börsen eller 

marknadsplatsen löpande skall ha omedelbar information om köp eller försäljning av egna aktier. Bestämmelsen 

anknyter till Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2000:198, som ålägger en börs och marknadsplats att ha regler 

med detta innehåll. Bolagets informationsskyldighet fullgörs genom att den mäklare som genomför bolagets affärer 

lämnar information till börsen eller marknadsplatsen. Informationen är endast tillgänglig för övervakningsfunktionen 

vid börsen eller marknadsplatsen och blir således inte offentlig. 

9. Bolaget får inte köpa eller sälja egna aktier under de sista 30 minuterna före 

börsens eller marknadsplatsens stängning. 
Bestämmelsen gäller alla typer av affärer, inklusive blockaffärer. 

10. Bolaget får inte köpa eller sälja egna aktier under den trettiodagarsperiod som 

ligger närmast före offentliggörandet av bolagets års- eller delårsbokslut. 
Ett bolag har kunskap om innehållet i kommande års- eller delårsrapporter en viss tid innan informationen om 

bokslutet offentliggörs. För att undvika en diskussion om bolagets tillgång till insiderinformation slås här 

schablonmässigt fast att köp och försäljning av egna aktier inte får ske under en månad före ett rapporttillfälle. 

Självfallet kan bolaget även dessförinnan komma att ha tillgång till kurspåverkande och ej offentliggjord information 

rörande ett kommande bokslut eller annan omständighet av kurspåverkande natur. Enligt insiderlagens regler 

föreligger givetvis även i dessa situationer förbud  mot att handla i den egna aktien. 

Anmälan av köp och försäljning av egna aktier 

11. Bolaget skall till börsen eller marknadsplatsen anmäla de förvärv och överlåtelser 

som ägt rum avseende egna aktier så snart det kan ske och senast före börsens eller 

marknadsplatsens öppnande den börsdag som följer närmast efter köpet eller 

försäljningen. 

En anmälan enligt första stycket skall innehålla uppgifter om det antal aktier, fördelat 

på olika slag, som omfattas av köpet eller försäljningen, det pris – eller i 

förekommande fall, det högsta eller lägsta pris – som betalts eller erhållits per aktie 

samt det aktuella innehavet av egna aktier och det totala antalet aktier i bolaget. 

Uppgift om köp och försäljningar av egna aktier skall även lämnas i 

bokslutskommuniké och i delårsrapport från bolaget. Av dessa rapporter skall också 

framgå antalet aktier i bolaget efter avdrag för återköpta egna aktier dels vid 

balanstidpunkten, dels i genomsnitt under perioden. 
Av nya bestämmelser i 4 kap. 6 § lagen om handel med finansiella instrument (SFS 2000:70) framgår att ett bolag 

som förvärvar eller överlåter egna aktier skall anmäla förvärvet eller överlåtelsen till börsen eller marknadsplatsen. 

Förevarande bestämmelse reglerar bl a. innehållet i en sådan anmälan. 

Av Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2000:199 framgår att uppgifterna i anmälan skall offentliggöras  av börsen 

eller marknadsplatsen. 

                                                 
98 Ersatt med FFFS 2001:4 
99 Ersatt med FFFS 2001:4 
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3.6.2 Sammanfattning av rekommendationens handelsregler  

Bolaget får anlita endast en börsmedlem åt gången. Mäklaruppdraget måste vara 

fullgjort eller återkallat innan nytt mäklaruppdrag kan ges. Bolagets handel i egna 

aktier får under en dag uppgå till högst 25 procent av den genomsnittliga 

dagsomsättningen under de fyra kalenderveckor som närmast föregått den vecka 

under vilken köpet eller försäljningen äger rum på den aktuella börsen. För s.k. 

blockaffärer medges undantag från 25 % regeln. Med blockaffär avses avslut 

överstigande 250 handelsposter; ackumulering av order för att nå upp till 

blockaffärsvolymen medges ej. För bolag inregistrerade på A-listans segment ”mest 

omsatta” gäller 500 handelsposter för att undantaget från 25 % regeln ska bli 

tillämpligt. All handel med egna aktier skall ske inom det för stunden gällande 

kursintervallet. Ingen handel får ske med egna aktier innan kursintervall har 

etablerats. Bolaget ska informera börsen om att handel med egna aktier kommer att 

ske, genom att börsmedlem som fått uppdrag av bolaget kontaktar börsen. 

Informationen blir ej offentlig utan är endast avsedd för Stockholmsbörsens 

marknadsövervakning. Bolaget får ej handla under de sista 30 minuterna före börsens 

stängning. Bolaget får inte köpa eller sälja egna aktier under den trettiodagarsperiod 

som ligger närmast före offentliggörandet av bolagets års- eller delårsbokslut.  

4 ANALYS 

4.1 Manuellt registrerade avslut 

I den första delen av analysen kommer jag att utreda huruvida de handelsregler 

gällande återköp av egna aktier som tillämpas vid Stockholmsbörsen är förenliga 

med lagstiftarens syfte.  

Genom att förvärva egna aktier på börs kommer bolaget av naturliga orsaker att inte 

behandla alla aktieägare i bolaget lika. Återköp över börsen kan omöjligen träffa 

samtliga aktieägare proportionellt med hänsyn till deras aktieinnehav. Genom det 

kvalificerade majoritetsbeslut som krävs för beslut om återköp egna aktier kan 

likhetsprincipen frångås och således tillåts att aktieägare behandlas olika inom vissa 

ramar som ges av generalklausulerna i enlighet med Nial:s resonemang, se avsnitt 

2.5.   

     Vid förvärvserbjudande enligt 7 kap. 7 § 3 p. till samtliga aktieägare eller 

samtliga ägare till aktier av ett visst slag beaktas likhetsprincipen såtillvida att ingen 
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aktieägare får lämnas utanför ett förvärvserbjudande som omfattar aktieslaget och 

ingen enskild aktieägare kan få sina aktier återköpta av bolaget utan att samtliga 

ägare av aktieslaget givits samma erbjudande. Vid återköp på börs bör enligt min 

mening likhetsprincipen beaktas på ett liknande sätt dvs. ingen aktieägare får lämnas 

utanför och ingen aktieägare ska kunna få sina aktier återköpta utan att samtliga 

andra aktieägare har haft möjlighet att få sina aktier återköpta av bolaget. 

Tillvägagångssättet för att avstå erbjudandet faller sig ganska naturligt, nämligen att 

inte utbjuda aktierna till försäljning på börsen. Frågan är då om gällande 

handelsregler behandlar samtliga aktieägare lika i den meningen att samtliga 

aktieägare skall ha samma möjlighet att få sina aktier återköpta av bolaget, dvs. 

beaktas likhetsprincipen såtillvida att alla aktieägare har lika stor möjlighet att vara 

bolagets motpart vid handel på börs.  

     I det normala fallet torde förvisso inte aktieägarens motpart vid en 

aktieförsäljning ha någon som helst betydelse förutsatt att motparten betalar ett pris 

som aktieägaren vill acceptera. I en illikvid aktie där volymerna på köpsidan i 

orderboken är små kan det dock vara av stor betydelse att träffa en motpart som är 

villig att köpa hela den utbjudna volymen aktier till det gällande marknadspriset, dvs. 

just det slags motpart ett återköpande bolag är.                                   

4.1.1 Återköp genom automatisk matchning 

Vid automatisk matchning kommer bolagets order, via den av bolaget utsedda 

börsmedlemmen, att gå till avslut i Stockholmsbörsens handelssystem SAXESS. 

Börsmedlemmen som verkställer bolagets köporder har möjlighet att se vilka order 

som ligger i orderboken och vilken börsmedlem som har lagt order. Den av bolaget 

utsedda börsmedlemmen har ingen vetskap om huruvida andra börsmedlemmar 

handlar för egen eller för kunds räkning.100 Bolaget får enligt rekommendationen 

endast handla inom kursintervallet.101 Bestämmelsen medför att bolaget genom 

börsmedlem får lägga en köporder till gällande köpkurs eller till gällande säljkurs102, 

dvs. uttryckt på fackspråk, ställa kurs i orderboken eller slå på befintlig kurs i 

                                                 
100 Börsmedlemmens handel för egen räkning kan vara ett led i en transaktion där slutkunden inte är 
börsmedlemmen. Börsmedlemmen har t.ex. ingått avtal om att leverera ett visst antal aktier till en 
kund till ett i förväg bestämt pris och börsmedlemmen köper upp aktier över börsen för att täcka 
leveransförpliktelsen.      
101 7 punkten NBK:s rekommendation ”köp och försäljning av egna aktier”  
102 Eller däremellan.  
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orderboken.103 Bolaget har mycket små eller obefintliga möjligheter att välja sin 

motpart vid återköp av egna aktier när avslut sker genom automatisk matchning i 

handelssystemet SAXESS. Möjligheten att välja motpart försvinner helt om bolaget 

genom börsmedlemmen väljer att lägga köporder på gällande köpkurs.   

4.1.2 Manuellt registrerade avslut 

Vid ett manuellt registrerat avslut kommer bolagets köporder inte att läggas in i 

Stockholmsbörsens handelssystem SAXESS orderbok. Avslutet sker istället i 

börsmedlemmens egna handelssystem genom att börsmedlemmen självinträder som 

part enligt reglerna om kommission, eller genom att annan kunds order till 

börsmedlemmen matchas med bolagets order i börsmedlemmens handelssystem. Den 

av bolaget utsedda börsmedlemmen kan fritt välja att självinträda som motpart i 

avslutet med bolaget. Bolaget vet inte om börsmedlemmen kommer att självinträda, 

eller att matcha bolagets order med annan kunds order i det egna handelssystemet.  

     Den av bolaget anlitade börsmedlemmen och dennes kunder är de enda aktieägare 

som kan få sina aktier återköpta vid manuell avslutsregistrering, förutsatt att ingen 

förmedling av affären görs.   

4.1.3 Blockaffär 

Enligt punkten 6 i NBK: s rekommendation kan s.k. blockaffärer överstigande 250104 

handelsposter, ske utan begränsningen av 25 % regeln. Kravet enligt 

rekommendationen är att bolagets motpart skall försälja minst 250 handelsposter vid 

varje avslut. Ett antal säljare kan alltså inte tillsammans åstadkomma en blockaffär, 

om inte var och en av dessa kan prestera ett avslut om 250 handelsposter eller mer. 

Syftet med att tillåta blockorder framgår inte av NBK: s rekommendation. En tanke 

skulle dock kunna vara att ett återköpande bolag, vars aktie är föremål för begränsad 

handel, sett till handelsvolym, genom denna reglering ges möjligheten att återköpa 

ett större antal aktier när tillfälle uppstår. Bolaget kan lämna ett uppdrag åt 

börsmedlemmen att återköpa aktier enligt 25 % regeln och ett uppdrag åt samma 

börsmedlem att genomföra blockaffärer när tillfälle erbjuds. Vid normal aktiehandel 

kan blockaffärer prissättas utanför kursintervallet, men vid handel med egna aktier 

får bolaget inte avvika från det för stunden gällande kursintervallet. Blockaffärer vid 
                                                 

103 Stockholmsbörsens transaktionsavgifter ger den som ställer kurs lägre avgift vid avslut än den 
som slår befintlig kurs.  Värdepappersmarknadens regelsystem s. 34  
104 500 handelsposter på A-listans segment ”mest omsatta” 
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handel med egna aktier är således ett manuellt registrerat avslut överstigande 250 

handelsposter, prissatt inom det för stunden gällande prisintervallet. Teoretiskt är det 

möjligt att åstadkomma ett automatiskt matchat avslut överstigande 250 

handelsposter, men risken skulle vara påtaglig för att avslutet delas upp på mer än en 

motpart.  

    Vid blockorderläggning utestängs aktieägare med aktieinnehav understigande 250 

handelsposter från bolagets återköp av egna aktier.      

4.1.4 Förmedlade affärer 

Enligt Stockholmsbörsens handelsregler skall aktieposter som uppgår till högst 250 

handelsposter och som köps och säljs utanför börsens handelssystem sammanföras 

till avslut inom kursintervallet. För volymer överstigande 250 handelsposter 

(blockaffärer) får avslutets pris avvika från kursintervallets. Orsaken till detta är att 

så stora aktieposter kan vara svåra att införskaffa eller avyttra över orderböckerna 

utan att driva aktiekursen; köpare och säljare kan därför komma överens om ett pris 

sinsemellan. Blockaffärer bör sannolikt vara mer frekventa i aktier med låg 

omsättning och därmed torde möjligheten att större aktieposter prissättas utanför 

gällande kursintervall öka. En säljare eller köpare av en aktiepost överstigande 250 

handelsposter har ett ekonomiskt intresse av att träffa en motpart som är villig att 

betala så mycket som möjligt för aktieposten. För att finna en motpart i en illikvid 

aktie bör aktieägaren eller investeraren vända sig till en börsmedlem/förmedlare och 

låta denne söka upp en motpart utanför handelssystemet SAXESS orderböcker. 

Förmedling av affärer torde med all säkerhet vara aktuell endast vid större 

aktievolymer; handelsreglerna föreskriver dessutom att avslut understigande 20 

handelsposter under kontinuerlig handel inte får ske utanför SAXESS orderböcker 

om mer än en börsmedlem är part.  

     En kontakt mellan bolaget, genom dennes börsmedlem, och en aktieägare som 

resulterar i att bolaget förvärvar dennes aktier, bör enligt min mening vara identiskt 

med den sortens överenskommelser med enskilda aktieägare som lagstiftaren 

uttryckligen förbjuder i förarbetena till 7 kap. 7 § 3p. 

4.1.5 Slutsats  

Skillnaden, mellan automatisk matchning och manuell avslutsregistrering vid återköp 

av egna aktier, ligger i aktieägares möjlighet att vara motpart. Bolagets motpart kan 
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enligt rekommendationen inte få mer betalt än marknadspriset för aktien, men den 

eventuella fördel som det innebär att få sina aktier återköpta kan vara betydelsefull i 

en aktie med låg likviditet.105  

     Automatisk matchning utesluter i princip möjligheten att välja sin motpart.106 

Automatisk matchning uppfyller därför enligt min mening likhetsprincipen enligt 

ABL, samtliga börsmedlemmar kan agera motpart vid ett automatiskt matchat avslut 

och därmed samtliga aktieägare som har för avsikt att sälja aktier i bolaget.  

     Vid ett manuellt registrerat avslut kan bolagets börsmedlem välja motpartens 

identitet genom att matcha bolagets order genom självinträde, eller genom att låta 

annan kunds order matcha bolagets köporder. Det återköpande bolaget har dock 

ingen möjlighet att styra detta förfarande. Förfarandet hos börsmedlemmen är 

normalt att de order som ej går att matcha i det egna handelssystemet läggs in i 

SAXESS orderböcker. Börsmedlemmens kunder (aktieägare) har dock genom de 

manuella avsluten förtur gentemot andra börsmedlemmars kunder (aktieägare). 

Stockholmsbörsen har för närvarande 69 avistamedlemmar och bolaget får anlita 

endast en av dessa åt gången. En aktieägare har således 1/69 chans att anlita den 

börsmedlem som återköper aktier åt bolaget och därmed vara part i ett manuellt 

registrerat avslut.107 Manuell avslutsregistrering innebär att flertalet aktieägare 

utestängs från bolagets återköp genom att de inte har anlitat samma börsmedlem som 

det återköpande bolaget. Blockaffärer krymper kretsen potentiella motparter 

ytterligare; för att vara part vid ett sådant avslut krävs samma börsmedlem och ett 

aktieinnehav överstigande 250 handelsposter.  

    Genom undantag från kravet att avslut skall ske inom kursintervallet för avslut 

överstigande 250 handelsposter, ökar möjligheten att avslut överstigande 250 

handelsposter i egna aktier föregås av förmedling. En säljare av en stor aktiepost bör 

instruera sin börsmedlem eller förmedlare att aktivt söka efter en motpart utanför 

börsens orderböcker för att högsta möjliga pris för aktierna. En förmedlad affär bör 

enligt min mening ses som en enskild överenskommelse med en aktieägare om 

                                                 
105 Saknas större köpare i orderboken kommer kursen att sjunka dramatiskt vid en utförsäljning av 
en större aktiepost. Spekulanter till aktieposten som handlar utanför orderboken vill därför ej betala 
marknadspris för aktierna på grund av den låga likviditeten i aktien. En exit till marknadspris kan då 
vara förmånlig trots, att antalet utestående aktier minskar, vilket annars normalt skulle föranleda 
höjd kurs, se avsnitt 4.2.   
106 Börsmedlems identitet kan väljas men osäkerheten kvarstår beträffande börsmedlemmens 
slutkund. 
107 Börsmedlemmarna har förvisso olika marknadsandelar och ett antal börsmedlemmar är s.k. 
sambandsföretag.  
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förvärv av dennes aktier och är därför inte godtagbar på grund av det uttryckliga 

förbudet i förarbetena. En rättsordning som tillåter enskilda överenskommelser när 

dessa sker på börs, och samtidigt förbjuder enskilda överenskommelser när dessa inte 

sker på börs, ter sig enligt min mening mindre lämplig.      

     Nuvarande handelsregler för återköp av egna aktier missgynnar aktieägare som 

anlitar annan börsmedlem än det återköpande bolaget. I det normala fallet med en 

likvid aktie torde denna snedfördelning av återköpen inte inverka märkbart för de 

aktieägare som valt annan börsmedlem än vad det återköpande bolaget gjort. I fallet 

med en illikvid aktie torde däremot nackdelen att anlita annan börsmedlem än vad 

det återköpande bolaget gjort vara betydande eftersom chansen att få aktierna sålda 

utan att sänka marknadspriset minskar. Aktieägare med innehav överstigande 250 

handelsposter gynnas av nuvarande handelsregler eftersom dessa kan få sina aktier 

återköpta trots att omsättningen i aktien är obefintlig. Enligt Nial:s resonemang att 

likhetsprincipen är tillämplig även i de fall där avsikten inte varit att bereda 

aktieägare eller annan otillbörlig fördel eller över huvud någon fördel, kan gällande 

handelsregler för förvärv av egna aktier vid Stockholmsbörsen inte sägas uppfylla 

aktiebolagslagens krav på likabehandling av aktieägare.   
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4.2  Allmänhetens förtroende  

I detta avsnitt kommer jag att utreda huruvida allmänhetens förtroende för 

aktiemarknaden riskerar att skadas genom bolagets handel i egna aktier.  

Ett noterat eller inregistrerat bolags marknadsvärde108 bestäms av antalet aktier och 

aktiens senaste betalkurs.109 Genom att återköpa aktier minskar inte antalet aktier i 

bolaget, men bolagets aktieinnehav uppbär ej den rätt till del i vinst och den rösträtt 

som ett aktieinnehav normalt medför, dvs. antalet utestående aktier minskar. 

Resultatet blir att kvarvarande aktieägare har fått proportionellt större del i bolagets 

vinst och förvaltning. Högre vinst per aktie och större inflytande i förvaltningen 

innebär att aktiens pris stiger, förutsatt att bolagets minskade soliditet inte inverkar 

negativt på bolagets värdering. Vid återförsäljning av egna aktier kommer aktier som 

tidigare ägdes av bolaget att återigen medföra rätt till vinst och inflytande i bolagets 

förvaltning, dvs. resultatet blir att antalet utestående aktier ökar.  

     En fråga som kan aktualiseras är vid vilken tidpunkt marknaden anpassar sig till 

det förändrade antalet utestående aktier? Sker anpassningen redan vid 

offentliggörandet av beslutet att återköpa eller återförsälja egna aktier eller sker 

anpassningen successivt vid bolagets förvärv respektive överlåtelser av egna aktier?  

Ett generellt svar att det ena eller andra synsättet gäller vid återköp av egna aktier 

kan inte ges, utan troligtvis sker anpassningen dels vid offentliggörandet, dels vid de 

faktiska förvärven och överlåtelserna av egna aktier.  

     För att en aktieägare skall acceptera ett återköpserbjudande från bolaget i det 

normala fallet110 bör aktieägaren normalt kräva kompensation för den, pga. 

aktieförsäljningen, uteblivna värdeökningen. Aktieägaren bör således begära ett pris 

som minst motsvarar nuvarande marknadspris fördelat på antalet aktier i bolaget efter 

återköpet. En investerare som erbjuds att köpa bolagets innehav av egna aktier bör 

normalt acceptera ett pris som högst motsvarar nuvarande marknadspris fördelat på 

antalet aktier i bolaget efter återförsäljningen. De alternativ som stod tillförfogande 

innan reglerna om återköp och försäljning av egna aktier legitimerades var och är 

fortfarande, nedsättning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna 

respektive nyemission. För att få aktieägare att lösa in sina aktier i bolaget krävs 

                                                 
108 Börsvärde 
109 senaste betalkurs × antalet aktier i bolaget = marknadsvärdet  
110 Aktien är tillräckligt likvid för att aktieägaren ska kunna sälja sitt innehav över orderboken utan 
att kursen sjunker märkbart. 
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normalt en inlösningspremie och för att få investerare att deltaga i en nyemission 

krävs normalt en rabatt. Vid ett erbjudande om återköp av egna aktier bör 

förvärvspriset sättas högre än marknadspriset på aktien för att det ska accepteras av 

aktieägarna. Likaså bör en överlåtelse av egna aktier ske till ett pris som understiger 

marknadsvärdet på aktien.  

4.2.1 Börshandel med egna aktier 

Vid återköp och överlåtelse av egna aktier på börs får inte bolaget avvika från det för 

stunden gällande kursintervallet. Frågan uppkommer då: Vem vill få sina aktier 

återköpta till marknadspris och vem vill köpa bolagets egna aktier till marknadspris? 

Är det fråga om ett bolag vars aktie är att betrakta som likvid, blir svaret att ingen 

rationell aktieägare eller investerare vill handla med bolaget som motpart. Ett annat 

svar är möjligt endast om aktien är illikvid eller att någon händelse i framtiden 

kommer att väga upp den initiala förlusten, samtidigt som denna händelse ännu inte 

fått genomslag i kurssättningen. Aktieägare och investerare riskerar att (mot sin 

vilja?) deltaga i vad som kan liknas vid en nedsättning av aktiekapitalet med 

återbetalning utan premie, respektive en nyemission utan att erhålla rabatt. Den 

sammanblandning av den primära och den sekundära marknaden för aktier, som 

rätten att handla med egna aktier innebär, eftersträvas enligt propositionen av 

bolagen eftersom bolagets kapitalstruktur snabbt kan anpassas. Frågan är om denna 

snabbhet verkligen kan åstadkommas?  

4.2.2 Återköps och återförsäljningars effekt på aktiekursen. 

Ett beslut av bolagsstämman att återköpa egna aktier torde medföra att incitamentet 

att sälja aktien försvagas. Genom att behålla aktien kan aktieägaren åtnjuta den 

värdeökning som återköpen teoretiskt sett bör leda till. En investerares incitament att 

köpa aktien torde öka inom den tidsrymd återköpen sker, investerare kan genom att 

köpa aktien, deltaga i delar av värdeökningen som aktieägare. Resultatet blir att 

utbudet av aktier minskar och efterfrågan på aktier ökar vilket bör pressa aktiekursen 

uppåt.  Ett beslut att återförsälja aktier över börsen torde få motsatt effekt. 

Aktieägarnas incitament att sälja aktien ökar, investerares incitament att köpa aktien 

under återförsäljningen minskar, vilket sammantaget leder till att utbudet av aktier 

ökar och efterfrågan på aktier minskar. Resultatet blir att aktiekursen pressas nedåt 
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4.2.3 Egna aktier ”på lager” 

I förarbetena anges som ett av motiven, för att tillåta återförsäljning av egna aktier 

över börs, att tidsutdräkten blir betydligt kortare än vid en nyemission. En 

förutsättning för detta är dock att aktierna kan försäljas över börsen. Enligt 

rekommendationen får handeln med egna aktier under en dag uppgå till högst 25 

procent av den genomsnittliga dagsomsättningen under de fyra kalenderveckor som 

närmast föregått den vecka under vilken köpet eller försäljningen äger rum.111 Hur 

stor andel aktier som kan förvärvas enligt 25 % -regeln per dag är alltså beroende av 

hur omsatt aktien varit och antalet aktier i bolaget.  

     En återförsäljning av egna aktier kommer enligt tidigare resonemang att minska 

incitamenten för att köpa aktien så länge återförsäljningen pågår. En förutsättning, 

för att någon tidsvinst ska uppkomma i jämförelse med nyemission, är att regeln om 

blockaffärer kan tillämpas. Nedan presenteras ett exempel för att åskådliggöra detta;  

Ett noterat bolag har ett marknadsvärde om 120 mkr fördelat på 9 000 000 utestående 

aktier. Bolagets innehav av egna aktier uppgår till 1 000 000 st. Aktieomsättningen 

antas uppgå till 120 mkr/år. Bolaget beslutar att hela innehavet om 1 000 000 aktier 

ska avyttras på börsen. Beslutet tas vid den ordinarie bolagsstämman som tidsmässigt 

sammanfaller med bolagets delårsrapport för det första kvartalet. Aktiekursen 

förutsätts sjunka under utförsäljningen så att bolagets försäljning av aktieinnehavet 

totalt inbringar 12 mkr. Omsättningen i aktien antas vara jämt fördelad över året och 

ej påverkas av återförsäljningen dvs. uppgå till 10 mkr/mån. Gällande handelsregler 

tillåter högst 25 % av den genomsnittliga dagsomsättningen under de senaste 

fyraveckors perioden och ett handelsförbud 30 dagar innan offentliggörande av års- 

eller delårsbokslut, vilket innebär att bolaget har två månader tillgängliga för handel 

innan handelsförbudet inträder enligt punkten 10 i rekommendationen. Under dessa 

två månader kan aktier till ett värde av 5 mkr avyttras enligt 25 % -regeln. Ingen 

handel får förekomma under den 30 dagars period som löper fram till 

offentliggörandet av bolagets halvårsrapport. Efter offentliggörandet av rapporten har 

bolaget möjlighet att avyttra aktier till ett värde av 5 mkr under två månader fram till 

nästa period av handelsförbud. Efter offentliggörandet av delårsrapporten för det 

tredje kvartalet kan bolaget under nästföljande månad avyttra resterande aktier för 2 

                                                 
111 6 punkten NBK:s rekommendation ”köp och försäljning av egna aktier”   
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mkr. Den totala tidsutdräkten i detta exempel, där omsättningshastigheten112 är 100 

%, är 8 månader från att beslut fattats till att beslutet verkställts. 

Omsättningshastigheten för aktier på Stockholmsbörsen var i maj 124 % (den senaste 

tolvmånadersperioden: 121 %).113  För O-listans segment Attract 40 var 

omsättningshastigheten 87 %.114  

     Exemplet och handelsstatistik från Stockholmsbörsen visar att någon tidsvinst i 

jämförelse med alternativet nyemission normalt inte kan åstadkommas utan att 

blockaffärer används vid större återförsäljningar av egna aktier på börsen. Risken 

finns även att aktiekursen går under det av bolagsstämman beslutade lägsta priset för 

överlåtelse, vilket innebära att bolagsstämman återigen måste inkallas för att 

återförsäljning av aktierna återigen ska vara möjlig.  

4.2.4 Offentliggörande av information  

Information om bolagets återköp eller försäljning av egna aktier kommer enligt 

gällande regler att offentliggöras senast före börsens öppnande nästföljande 

börsdag.115 Endast den börsmedlem som fått uppdrag av bolaget och 

Stockholmsbörsens marknadsövervakning har vetskap om att återköp eller 

återförsäljning kommer att ske under börsdagen. Övriga aktörer vet att återköp eller 

återförsäljning av egna aktier kan ske under börsdagen, men inte i vilken omfattning. 

     För att återköp och försäljning av egna aktier ska påverka kurssättningen 

påföljande börsdag krävs förvisso relativt stora avslutsvolymer, men nuvarande 

handelsregler sätter ingen övre gräns för hur stora avslut som får ske vid handel med 

egna aktier om blockaffärer används. Den övre gräns som finns är lagstiftarens 10 % 

av det totala antalet aktier i bolaget.116  Risken finns att osäkerhet sprider sig på 

marknaden när större aktieposter omsätts. Har bolagets aktieägare beslutat om 

återköp av egna aktier, torde investerare söka sig till aktien för att nästföljande 

börsdag åtnjuta den eventuellt kursdrivande informationen som aktieägare. Omvänt 

torde ett återförsäljande bolags aktie sjunka i värde när större aktieposter omsätts 

utan att något pressmeddelande anger någon rimlig orsak eller förklaring.    
                                                 

112 aktieomsättningen/bolagets marknadsvärde= omsättningshastighet  
113 Stockholmsbörsens månadsrapport 03-05 
114 Stockholmsbörsens kvartalsstatistik Q1-03 Sammanlagt marknadsvärde 301 038 mkr. 
Sammanlagd omsättning senaste 12 månaderna 260 302 mkr.   
115 FFFS 2001:4 samt punkten 11 NBK:s rekommendation. Offentliggörande av bolags förvärv och 
överlåtelse av egna aktier är lagstadgat i 4 kap. 6 § lag om handel med finansiella instrument.  
116 Någon övre gräns är det egentligen inte eftersom ett avslut som innebär att bolaget förvärvar mer 
än 10 % av aktierna inte är ogiltigt; överskjutande aktier måste dock avyttras inom sex månader 
eller därefter ogiltigförklaras.        
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     Anledningen, till att återköp och återförsäljning av egna aktier inte offentliggörs 

tidigare än nästföljande börsdag, är att ett offentliggörande av en avsiktsförklaring, 

att återköpa eller återförsälja aktier, omedelbart innan transaktionen äger rum 

förmodligen skulle påverka kurssättningen och därmed riskera att vara till förfång för 

bolaget/utgivaren, (se avsnitt 2.6.1 om utgivarens informationsplikt) Genom att 

använda sig av detta argument deklareras, motsatsvis, att bolaget vid transaktionen 

gjort avslut till en kurs som gynnar bolaget framför motparten. Generalklausulen 9 

kap. 34 § ABL anger att styrelsen eller någon annan ställföreträdare för bolaget inte 

får företa en rättshandling eller någon annan åtgärd som kan ge en otillbörlig fördel 

åt en aktieägare eller någon annan till nackdel för bolaget eller någon annan 

aktieägare. Används det av Rodhe hårt kritiserade resonemanget ”gör du en för 

bolaget god affär, kan du glömma likhetsprincipen”, finns det inte något otillbörligt i 

transaktionen. Det otillbörliga i transaktionen är enligt min mening att 

bolaget/aktieägarkollektivet gör en affär med en aktieägare/nybliven aktieägare till 

ett för bolaget/aktieägarkollektivet gynnsamt pris.  

     Ovan anges att inverkan på aktiekursen är beroende av hur stora avslut i egna 

aktier som sker. Är volymen på avsluten låg är det svårt att se att något direkt 

otillbörligt kan ske till följd av återköp eller återförsäljning av egna aktier. Vid 

handel med egna aktier enligt 25 % regeln torde kurspåverkan nästföljande börsdag 

vara försumbar. Vid större avslut kommer kurspåverkan teoretiskt att vara högst 

påtaglig.                           

4.2.5 Slutsats 

Handel med egna aktier tillför ytterligare en variabel att ta hänsyn till vid värdering 

av aktiemarknadsbolag. Denna variabel torde vid återköp och försäljning enligt 25 % 

-regeln inte inverka märkbart på kurssättningen börsdag till börsdag. Vid större 

avslut i egna aktier bör dock förändringen i variabeln ”utestående aktier” kunna 

påverka kurssättningen från börsdag till börsdag. Huruvida allmänhetens förtroende 

påverkas av bolagens återköp och återförsäljning av egna aktier är svårt att fastställa, 

eftersom ”förtroende” inte är något som går att kvantifiera. Dock kan sägas att 

osäkerheten vad gäller antalet utestående aktier bör påverka allmänhetens förtroende, 

eftersom faktorerna osäkerhet och förtroende i högsta grad påverkar varandra. Det 

jag kan konstatera är att om den högsta tillåtna avslutsvolymen i egna aktier per dag 

är låg, torde osäkerheten vad gäller variabeln ”utestående aktier” inte nämnbart 
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påverka aktiens kurssättning nästföljande börsdag. Låg osäkerhet bör leda till 

förtroende. Är den högsta tillåtna avslutsvolymen i egna aktier hög eller, som idag, 

obegränsad, torde osäkerheten vad gäller antalet utestående aktier bland allmänheten 

vara stor, vilket leder till att allmänhetens förtroende för aktiemarknaden riskeras att 

skadas. 

     Återköp och återförsäljning av egna aktier innebär en sammanblandning av den 

primära och sekundära marknaden för aktier. Ett återköp eller en återförsäljning av 

egna aktier riskerar att vara till nackdel för bolagets motpart, beroende på att 

förändringar i antalet utestående aktier direkt påverkar utestående aktiers 

marknadsvärde. Denna nackdel som kan uppkomma är enligt min mening i strid med 

generalklausulerna; dvs. är otillbörlig, se avsnitt 4.2.4. Risken uppkommer på grund 

av att information, om återköp eller återförsäljning av egna aktier, inte offentliggörs 

förrän transaktionerna har ägt rum. Ett offentliggörande av information om bolagets 

avsikt innan transaktioner med egna aktier har inträffat, skulle å andra sidan kunna 

äventyra bolagets möjligheter att återköpa eller återförsälja egna aktier. Risken för 

otillbörlig nackdel för aktieägare ökar med volymen egna aktier som omsätts mellan 

bolagets offentliggöranden av antalet utestående aktier. Handel enligt 25 % -regeln 

torde enligt min mening innebära att risken för otillbörlig nackdel för aktieägare 

minimeras och att allmänhetens förtroende kan upprätthållas. Handel enligt 25 % -

regeln eliminerar å andra sidan i de flesta fall återköp- och 

återförsäljningsinstrumentets användbarhet för att snabbt reglera bolagets 

kapitalstruktur.     

4.3 Sammanfattning  

Manuell avslutsregistrering innebär att flertalet aktieägare utestängs från bolagets 

återköp, genom att de inte har anlitat samma börsmedlem som det återköpande 

bolaget. Blockaffärer krymper kretsen potentiella motparter ytterligare; för att vara 

part vid ett sådant avslut krävs anlitande av samma börsmedlem som bolaget anlitar 

och ett aktieinnehav överstigande 250 handelsposter. Likhetsprincipen i ABL kan 

därmed sägas ha frångåtts, eftersom aktieägare som anlitar annan börsmedlem än vad 

bolaget gör inte kan få sina aktier återköpta av bolaget genom manuell 

avslutsregistrering. Avslut i egna aktier som förgåtts av förmedling bör enligt min 

mening ses som en enskild överenskommelse med aktieägare om förvärv av dennes 

aktier och är därmed otillåtet enligt förarbetena .   
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     Återköp och återförsäljning av egna aktier innebär en sammanblandning av den 

primära och sekundära marknaden för aktier. Ett återköp eller återförsäljning av egna 

aktier riskerar att medföra otillbörlig nackdel för bolagets motpart, beroende på 

förändringar i antalet utestående aktier direkt påverkar utestående aktiers 

marknadsvärde. Risken uppkommer på grund av att information om återköp eller 

återförsäljning av egna aktier inte offentliggörs förrän transaktionerna har ägt rum.  

     Risken att allmänhetens förtroende kan skadas av återköp och återförsäljning av 

egna aktier ökar med den högsta tillåtna handelsvolymen per börsdag, eftersom 

osäkerheten kring storleken på variabeln ”utestående aktier” ökar. Handel i egna 

aktier enligt 25 % -regeln bör enligt min mening inte ge upphov till någon större 

osäkerhet hos allmänheten, vad gäller variabeln ”utestående aktier”. Någon risk för 

otillbörlig nackdel för aktieägare eller annan torde inte heller föreligga om handel i 

egna aktier sker enligt 25 % -regeln. Handel enligt 25 % -regeln eliminerar dock i de 

flesta fall återköp- och återförsäljningsinstrumentets användbarhet för att snabbt 

reglera bolagets kapitalstruktur.     

4.3.1 Kommentar 

Återköp och försäljning av egna aktier är en ny och omdanande företeelse på den 

svenska marknaden. Transaktioner på börs där bolaget är part suddar ut skiljelinjerna 

mellan den primära och sekundära marknaden för aktier. Den primära marknaden för 

aktier är styrd av omfattande lagregleringar. Den sekundära marknaden för aktier 

präglas av självreglering och föreskrifter från tillsynsmyndigheten, 

Finansinspektionen. Värt att notera, enligt min mening, är att lagstiftaren helt 

lämnade över bildandet av handelsregler för handel med egna aktier till marknadens 

aktörer och att tillsynsmyndigheten har författat (en) föreskrift specifikt gällande 

handel med egna aktier. Nuvarande handelsregler för handel med egna aktier på börs, 

där den ekonomiska innebörden är snarlik nedsättning av aktiekapital respektive 

nyemission, har helt och hållet tagits fram av marknadens aktörer, dvs. aktörer vars 

intäktsgenerering i de flesta fall är starkt beroende av möjligheten att erhålla 

courtageavgifter vid handel med finansiella instrument.  
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Bilaga 1 
FFFS 2001:4 

Utkom från trycket den 27 april 

Finansinspektionens föreskrifter om regler för aktiebolags förvärv och överlåtelse av egna 

aktier; beslutade den 18 april 2001. 

Finansinspektionen föreskriver följande med stöd av 1 § 5 förordningen (1992:561) om börs- 

och clearingverksamhet och 2 § 4 förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på 

värdepappersmarknaden. 

1 § En börs eller en auktoriserad marknadsplats skall ha ändamålsenliga regler för hur ett 

aktiebolags förvärv och överlåtelse av egna aktier skall gå till. 

Av reglerna skall minst följa att medlem eller annan som medverkat vid handeln vid avslut 

särskilt skall ange att det är fråga om ett aktiebolags förvärv eller överlåtelse av egna aktier. 

2 § Börsen eller den auktoriserade marknadsplatsen skall, senast före börsens eller den 

auktoriserade marknadsplatsens öppnande följande handelsdag, genom en särskild 

sammanställning offentliggöra all handel för aktiebolags förvärv och överlåtelse av egna 

aktier som skett den föregående handelsdagen. I sammanställningen, som skall föras 

löpande, skall anges 

1. namnet på den börs eller den auktoriserade marknadsplats som offentliggör uppgifterna, 

2. datum för transaktionerna, 

3. aktiebolagets namn, 

4. vilket slag av aktie som varit föremål för handel, 

5. antal aktier som har förvärvats eller överlåtits under den aktuella dagen, 

6. aktiebolagets totala antal aktier efter förvärvet eller överlåtelsen, och 

7. det pris som har betalats per aktie eller, i förekommande fall, det högsta eller lägsta pris 

som har betalats per aktie.  

Sammanställningen skall offentliggöras. 

3 § Dessa föreskrifter skall inte gälla sådan handel som ett svenskt värdepappersinstitut gör 

med stöd av 4 kap. 5 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse. 

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 juli 2001, då Finansinspektionens  

föreskrifter (FFFS 2000:1) om regler för handel med egna aktier m.m. skall upphöra att 

gälla. 


