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1. Inledning

1.1  Problembakgrund

Blankningsaffärer blir ett allt vanligare komplement till ”traditionell” aktiehandel. Blankning
innebär att en aktieägare (långivaren) lånar ut sina aktier till blankaren (låntagaren) som i sin
tur säljer dessa på aktiemarknaden. Därefter köper blankaren tillbaka aktierna när aktiekursen
förhoppningsvis har fallit. På det sättet gör blankaren en vinst. Blankaren lämnar sedan
tillbaka aktierna till långivaren. För långivaren är detta ett sätt att öka avkastningen på sin
aktieportfölj genom att ta ut en lånepremie.1

En blankningsaffär föregås alltså av ett aktielån.2 Dessa lån används på marknaden vid olika
strategier för att minska riskerna vid aktieaffärer. Detta sker exempelvis genom hedging, som
är en metod där man använder sig av olika finansiella instrument i ett försök att skydda sig
mot förluster.3 I de flesta fall är flera aktörer inblandade vid en blankningsaffär. Dessa
aktörer är, förutom långivare och låntagare, även ett värdepappersbolag samt ett
förmedlarföretag. Aktielån och blankningsaffärer är en riskfylld verksamhet som kräver goda
kunskaper i hur marknaden fungerar. Det handlar ofta om stora belopp vilket får till följd att
det mestadels är större investerare och professionella portföljförvaltare som ägnar sig åt
denna typ av affärer.

I den svenska skattelagstiftningen klassificeras blankning som lån. Huvudregeln, när det gäller
olika former av försträckning, är att avyttring anses föreligga och skall i enlighet med detta
reavinstbeskattas. Blankningsaffärer utgör emellertid ett undantag från denna huvudregel och
här gäller istället att utlåning av aktier för blankning inte räknas som avyttring vilket får till
följd att någon reavinstbeskattning inte behöver ske.4

Ett vanligt penninglån är att betrakta som försträckning i juridisk mening. Detta innebär att
låntagaren endast förbinder sig att lämna tillbaka samma belopp till långivaren. Han behöver
således inte lämna tillbaka exakt samma sedlar. Juridiskt sett innebär detta att äganderätten
övergår till låntagaren eftersom denne har en rätt att oinskränkt förfoga över pengarna. Ett
saklån, juridiskt sätt, innebär att man är skyldig att lämna tillbaka exakt samma sak till
långivaren. Med andra ord, äganderätten övergår aldrig till låntagaren utan förblir hos
långivaren.5

                                                            
1 Se även avsnitt 3.2 där en utförligare redogörelse lämnas.
2 Även annan egendom än aktier kan vara föremål för blankning.
3 Exempel på finansiella instrument är optioner och terminer. Dessa begrepp kommer att förklaras i avsnitt 3.3.
Hedging och andra typer av strategier presenteras i avsnitt 3.4.
4 Lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (SIL) 24 § 2 mom.
5 Malmström/Agell, Civilrätt s. 145.
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Om en sakrättslig konflikt uppstår mellan olika parter är en naturlig utgångspunkt att
identifiera vem som juridiskt sett anses vara ägare av ”saken”. Tradition, besittning och
denuntiation är juridiska begrepp som sedan länge haft en avgörande betydelse när det gäller
att bestämma vem som faktiskt är ägare. Under senare år har dock registreringsförfaranden,
avseende exempelvis aktier, blivit allt vanligare. De traditionella aktiebreven håller härmed på
att försvinna på marknaden vilket medför vissa problem. Några av dessa är att fastställa när
äganderättsövergång av aktien sker och vad det är som egentligen överlåts, aktien eller
aktierättigheten.

Aktielån sker i allmänhet med aktier som är registrerade i värdepapperssystemet. Det handlar
således om aktier i avstämningsbolag6. Detta får till följd att en omregistrering av aktierna
måste ske för att blankaren skall vara behörig att sälja dessa vidare. Civilrättsligt sker alltså en
äganderättsövergång. Vidare gäller att en blankare kan göra vad han vill med aktierna under
lånetiden och behöver inte heller lämna tillbaka exakt samma aktier som han ursprungligen
lånat. Detta talar för att blankning, i juridisk mening, inte är ett saklån utan en försträckning.
Äganderätten övergår således till blankaren rent juridiskt. Konsekvensen av detta är att det
kan vara svårt att fastställa vem som faktiskt har rätt till aktierna om det skulle uppstå en
sakrättslig konflikt mellan olika parter.

Det material som finns dokumenterat om blankning är främst av ekonomisk karaktär. De
juridiska aspekterna är svårare att bilda sig en uppfattning om eftersom några självklara svar
inte ges inom detta område. Lagstiftningen är otydlig och tycks peka åt olika håll. Det är
därför viktigt att utreda vad som egentligen sker rent juridiskt i en blankningsaffär.

1.2  Problemformulering

Vilken betydelse har det för parterna om lånetransaktionen i en blankningsaffär klassificeras
som lån eller försträckning? Vem betraktas egentligen som ägare till aktierna? Vilka
sakrättsliga konsekvenser får en konkurs hos blankaren och hur bör en konflikt lösas mellan
de inblandade parterna?

1.3  Syfte

Mitt huvudsyfte med denna uppsats är att diskutera hur en sakrättslig konflikt bör lösas om
blankaren försätts i konkurs. Eftersom lagstiftningen betraktar blankning på olika sätt avser
jag att först göra en grundläggande utredning av begreppen lån och försträckning för att se
om det är möjligt att klassificera blankning och vilken betydelse detta har för inblandade

                                                            
6 Avstämningsbolag är de bolag som är anslutna till VPC. VPC sköter de olika bolagens aktieböcker. Varje köp
och försäljning innebär att aktieboken måste uppdateras.
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parter. Mitt syfte blir följaktligen att klargöra vilka civilrättsliga konsekvenser aktielån och
blankningsaffärer får beträffande äganderättsfrågan. Jag har för avsikt att ta reda på vilka regler, inom
och utom detta område, som kan ge vägledning vid en eventuell sakrättslig konflikt. Tanken är
att jag slutligen skall ta ställning till vilka regler och / eller principer som bör användas för att
lösa dessa konflikter och ifall rättsreglerna på området är tillräckliga.

Denna uppsats riktar sig i huvudsak till juridikstuderande och praktiskt verksamma jurister.
Min avsikt är emellertid att uppsatsen även skall kunna läsas av ekonomer som har
grundläggande kunskaper i juridik.

1.4  Avgränsning

Jag har valt att diskutera problematiken kring de sakrättsliga konflikter som kan uppstå om
blankaren går i konkurs.7 Denna avgränsning har valts eftersom det i många fall är just ett
konkursutbrott som gör att konflikter uppstår. Ingen har ännu tagit ställning till hur en sådan
konflikt skall lösas och det är därför av stor betydelse för inblandade parter att veta vad som
faktiskt gäller. Jag avser vidare att endast analysera konflikten mellan långivaren och tredje
man.

Även annan egendom än aktier kan vara föremål för blankning. I denna uppsats kommer jag
emellertid endast att redogöra för blankning av aktier.8 Vidare kommer jag endast att
behandla blankning av sådana aktier som är registrerade i värdepapperssystemet, dvs. aktier i
avstämningsbolag.

Aktielån och blankningsaffärer är vanligt förekommande i exempelvis USA och
Storbritannien. Denna uppsats begränsar sig dock till att behandla den svenska marknaden för
aktielån och blankning.

Både de civilrättsliga och de skatterättsliga konsekvenserna kommer att diskuteras, dock med
den avgränsningen att någon djupare analys av de skatterättsliga reglerna, avseende
beskattningen, inte kommer att göras. Jag är medveten om att skatterättsliga frågor är av stor
betydelse ekonomiskt. Jag vill dock betona att jag primärt skriver en uppsats om de juridiska
konsekvenserna av blankning och inte de ekonomiska.

                                                            
7Vilka sakrättsliga konflikter som är aktuella kommer att behandlas i kapitel 8.
8 De resultat som framkommer i uppsatsen torde emellertid, i stor utsträckning, kunna tillämpas analogt även på
andra värdepapper.
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1.5  Metod

Inledningsvis har jag använt mig av Internet för att söka information. Detta har skett i syfte
att få en uppfattning om det ämnesområde jag valt att behandla. Även insamlandet av artiklar
i tidskrifter har bidragit till ökad kunskap. Därefter har jag, till en början, följt den ”praktiska
juridiska metoden”. Detta innebär att jag ingående har studerat förarbetena om handel och
tjänster på värdepappersmarknaden. Jag har även använt mig av andra rättskällor, såsom
lagtext,  doktrin samt ytterligare förarbeten av betydelse. Doktrinen har varit till särskilt stor
hjälp när jag har behandlat de sakrättsliga frågeställningarna. När det gäller praxis, är denna
begränsad på detta område. Detta har fått till följd att jag i huvudsak lämnat denna rättskälla
därhän. Allt underlagsmaterial kommer att redovisas i källförteckningen.

Eftersom lagstiftningen visat sig vara tvetydig har jag studerat lagregler på närliggande
områden för att se om laganalogi varit befogad. Vidare har jag använt mig av en metod som
kallas rättsanalogi. Detta innebär att jag har tillämpat de grundläggande principer som anses
gälla i rättssystemet i allmänhet. Avslutningsvis har jag gjort en bedömning av vems mål och
intressen som bör skyddas. Denna bedömning har gjorts genom att väga samman olika regler
och principer. Dels har jag tagit hänsyn till vilka mål som bör uppnås i rättssystemet i stort.
Dels har jag tagit hänsyn till vad som bäst främjar de intressen som mera allmänt sett
betraktas som skyddsvärda inom förmögenhetsrätten.

1.6  Disposition

Föreliggande uppsats är indelad i tio kapitel. Teoridelen kommer att presenteras i de första
åtta kapitlen. Inledningsvis kommer jag att förklara fenomenet blankning, vilka lagregler som
finns på området samt vissa begrepp av betydelse. Vidare kommer jag att presentera
grundläggande principer som är av intresse i blankningssituationen. Dessutom kommer
sakrätten att presenteras och sättas i samband med en konkurs hos blankaren. Uppsatsens
analysdel kommer att presenteras i det nionde kapitlet för att efterföljas av en avslutande
diskussion i kapitel tio.

I det introducerande kapitlet har jag presenterat en översiktlig inledning för att läsaren kort
skall kunna utläsa vad uppsatsen handlar om. Den fortsatta framställningen kommer
inledningsvis, i kapitel två, att bestå av en översiktlig beskrivning av värdepappersmarknaden.
Därefter kommer jag, i uppsatsens tredje kapitel, att redogöra för innebörden av aktielån och
blankningsaffärer samt göra en kort presentation av de vanligaste derivatinstrument som
förekommer på den svenska marknaden.
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I uppsatsens fjärde kapitel kommer jag att presentera den lagstiftning och de
rekommendationer som finns på området. I kapitel fem upptas vissa begreppsmässiga frågor
som är av väsentlig betydelse för att förstå innebörden och konsekvenserna av aktielån och
blankningsaffärer.

I uppsatsens sjätte kapitel presenteras de grundläggande principer och skyddsvärden som är
av intresse på det förmögenhetsrättsliga området. Sakrättsliga frågor kommer att presenteras i
kapitel sju för att i det åttonde kapitlet tillämpas i konkurssituationen.

I kapitel nio följer slutligen en analys av vad som kommit fram i uppsatsen. Avslutningsvis, i
kapitel 10, avser jag att presentera mina slutsatser om de resultat som framkommit i
uppsatsen.

2. Översikt över den svenska värdepappers-
marknaden

För att förstå den juridiska problematiken avseende blankningsaffärer, fordras grundläggande
kunskaper i hur värdepappersmarknaden fungerar och är uppbyggd. Av denna anledning
anser jag det lämpligt att inledningsvis belysa värdepappersmarknadens uppbyggnad för att
läsaren lättare skall kunna sätta sig in i ämnet.

   Kapital-
 marknaden

     Aktie-
 marknaden

     Derivat-
  marknaden

     Penning-
   marknaden
   (kort sikt)

      Kredit-
  marknaden

    Optioner
       och
    terminer

  Obligations-
  marknaden
  (lång sikt)

  Stadsskuld-
     växlar

     Aktier
      och
    fonder

Räntebärande
 obligationer
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Värdepappersmarknaden, kapitalmarknaden eller finansmarknaden som den också kallas, är
den marknad där all handel med finansiella instrument bedrivs. Värdepappersmarknaden är
indelad i tre delmarknader vilka benämnes aktiemarknaden, derivatmarknaden och
kreditmarknaden. Kreditmarknaden delas i sin tur upp i en penning- och
obligationsmarknad.9

En av värdepappersmarknadens viktigare uppgifter är att så effektivt som möjligt förmedla
kapital mellan olika aktörer. Handeln med värdepapper sker på olika börser och
marknadsplatser för att på så sätt underlätta för aktörerna. Kännetecknande för handeln på
en värdepappersbörs är att köpare och säljare inte vet vem den slutliga motparten är. För att
värdepappersmarknaden skall fungera på ett effektivt sätt finns dessutom bankerna,
fondkommissionärerna och riksbanken som fungerar som mellanhänder mellan köpare och
säljare.10

3. Aktielån och blankning

3.1  Historik

Den 1 augusti 1991 upphävdes de blankningsrestriktioner som gällt i Sverige sedan 1979.
Tidigare gällde att fondkommissionsbolag och banker inte tilläts, att för egen räkning, sälja
fondpapper som bolaget hade tagit emot som lån. De var också förbjudna att medverka vid
blankning för annans räkning.11 Förändringen skedde genom att bl.a. fondkommissionslagen
ersattes av lagen om handel med finansiella instrument (LHF 1991:980). Istället för
blankningsförbud infördes ett krav på skriftliga avtal vid förfogandet över finansiella
instrument som tillhör någon annan.12

Anledningen till de tidigare restriktionerna var bl.a. att blankning ansågs alltför spekulativ.13

Numera har man insett att spekulation inte är något typiskt för blankningsaffärer, utan det
förekommer i all handel med värdepapper. Exempelvis så sker handeln med finansiella
instrument, såsom optioner och terminer, många gånger med avsikt att tjäna pengar på

                                                            
9 Afrell /Klahr /Samuelsson, Lärobok i kapitalmarknadsrätt s. 21-23. Värdepappersmarknaden är ”funktionellt”
indelad i en kreditmarknad och en riskkapitalmarknad (aktiemarknaden). Derivatmarknaden är den marknad där
man, med hjälp av olika instrument, ”tar hand om” de risker som uppstår i samband med att kapital ”flödar” på
marknaderna. Se även nedan avsnitt 3.3.
10 Andersson, Värdepapper – En genomgång av kapitalmarknaden och skatteregler s. 19.
11 Prop 1990/91:142 s. 100, samt Fondkommissionslagen (1979:748) 23 § 2 stycket.
12 Detta krav på avtal gäller om ett företag som står under Finansinspektionens tillsyn är part eller mellanhand
vid t.ex. aktielånet LHF 3 kap 1 §. Se nedan avsnitt 4.2.
13 Andra argument var att omsättningen på Stockholmsbörsen var alltför liten för att tillåta blankningsaffärer;
samt att vissa parter med kännedom om marknadsläget hade övertag gentemot sin motpart.
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fallande aktiekurser. Det bör därför inte ha någon betydelse om man väljer att spekulera i
antingen stigande eller fallande aktiekurser.14

Det var dock först i och med ett förhandsbesked från skattenämnden den 6 februari 1992
som utlåning av aktier började på allvar. Detta besked innebar att aktielån som löper på
mindre tid än ett år, ur skattemässigt perspektiv, inte skall anses som avyttring. Detta innebar
således en fördel för långivaren i det avseendet att det inte fanns något krav på
reavinstbeskattning och i enlighet med detta ökade intresset av att låna ut aktier.15

3.2  Blankningsaffärer

3.2.1 Aktielån och blankning – användningsområden och tillvägagångssätt

Aktielån förekommer på värdepappersmarknaden i flera sammanhang. Dels är aktielånet en
nödvändig förutsättning för att kunna blanka, dels används aktielånet för att garantera
leveranser. Det senare är viktigt för att marknaden inte skall drabbas av leveransproblem.16

På aktiemarknaden förekommer i stor utsträckning standardiserade aktielån som handlas och
clearas av OM17. I dessa fall finns ett rapporteringskrav för de värdepappersinstitut som
medverkar vid aktielånet.18

En blankningsaffär är en transaktion där någon lånar ett antal värdepapper från någon annan
och säljer dem till en utomstående till marknadspris. Före tidpunkten för återlämnandet
köper låntagaren tillbaka värdepapper på marknaden motsvarande dem han har lånat.19

 
                Aktie lånas                 Aktien blankas

           Lämnar tillbaka                        Köper tillbaka               
                aktien                    aktien

Innan blankaren kan börja låna aktier måste denne skriva på ett ramavtal. Detta avtal reglerar
de grundläggande bestämmelserna för aktielånet. Vissa delar av avtalet får parterna avtala fritt
om, som exempelvis premie, rätt till utdelning etc. De avtalsvillkor som ligger till grund för

                                                            
14 Prop 1990/91:142 s. 100
15 Ek/Petersson, Den svenska marknaden för aktielån och blankning s. 11.
16 Risker finns annars för s k dominoeffekter, d  v s om mottagare av aktier som skulle levereras i sin tur har en
förpliktelse att leverera dessa till en annan aktör o s v.
17 OM Gruppen  AB, vars aktier är noterade på Stockholms Fondbörs, är den största ägaren på börsen (drygt
20%). De största ägarna i OM Gruppen AB, med tillsammans nästan 40% av innehavet, är Investor, Svenska
staten, Capital Group, utländska förvaltare samt OZ Holding AB. Afrell/Klahr/Samuelsson, Lärobok i
kapitalmarknadsrätt s. 46 f. Uppgifterna är från den 3 april 1998.
18 SOU 1993:114 s. 234.
19 Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2000 års taxering, avdelning 5.12.1.

    Lån-
  givaren

    Aktie-
marknadenBlankaren
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ramavtalet är således, i stor utsträckning, dispositiva. Detta får till följd att en stor del av
avtalsinnehållet är resultatet av förhandlingar mellan långivaren och blankaren. I dessa avtal
anges normalt att låntagaren skall ersätta långivaren för eventuell avkastning som
uppkommer under låneperioden. Vidare krävs vanligen att låntagaren skall ställa säkerhet för
att han skall kunna fullgöra återlämnandet av aktierna.20

Aktielån sker normalt beträffande aktier i avstämningsbolag, dvs. det finns inga aktiebrev i
egentlig mening, utan aktieinnehavet registreras på värdepapperskonton. Om man vill göra
blankningsaffärer måste man ha aktierna på sitt värdepapperskonto. För att låntagaren skall
kunna sälja aktierna krävs det att aktierna omregistreras. Detta innebär att långivaren förlorar
rätten att förfoga över aktierna under lånetiden.21

På aktiemarknaden förekommer aktielån direkt mellan två parter, med eller utan förmedling
av värdepappersinstitut.22 Förmedlarföretaget kan antingen handla för kundens räkning i eget
namn eller helt och hållet för egen räkning. Vad gäller handel för kundens räkning så sker en
stor del av dessa affärer som kommissionshandel. Detta innebär att värdepappersinstitutet
fungerar som mellanhand. Ett vanligare förfaringssätt för förmedlarföretagen är dock, av allt
att döma, att handel sker för egen räkning. Detta innebär alltså att värdepappersinstitutet
genomför affärer i eget namn och därefter förmedlar en del av dessa affärer vidare till
slutkunderna.23 När det gäller blankningsaffärer fungerar värdepappersinstitutet som
förmedlare av aktielånet mellan långivaren och blankaren.

  Aktielån                                                  Aktielån

                    Återlämnande             Återlämnande
                      av aktier                av aktier

Det vanligaste tillvägagångssättet vid blankningsaffärer är att flera parter är inblandade –
låntagare, långivare, värdepappersinstitut samt ytterligare ett av de stora förmedlarföretagen
för aktielån. Praktiskt går detta till så att låntagaren, dvs. blankaren kontaktar ett

                                                            
20 Ek/Petersson, Den svenska marknaden för aktielån och blankning s. 12. I allmänhet brukar långivaren ta
110-120% av aktiens marknadspris som säkerhet för blankningen. Se även nedan avsnitt 4.4 och 4.5.
21 Rutberg/Rutberg/Molander, Beskattning av värdepapper s. 186. Avstämningsbolag har i sin bolagsordning
fastställt att den som en viss avstämningsdag är införd i aktieboken ska vara berättigad att vara med på
bolagsstämman, få utdelning eller deltaga i emission.
22 Värdepappersinstitut är en sammanfattande beteckning på de banker och värdepappersbolag som har tillstånd
att bedriva handel med finansiella instrument. Lag (1991:981) om värdepappersrörelse 1 kap 2 §.
23 Afrell/Klahr/Samuelsson, Lärobok i kapitalmarknadsrätt s. 80 f. Att det övervägande antalet affärer sker för
egen räkning är endast en uppskattning av de bedömare som är insatta i handeln med finansiella instrument.

Låntagaren
    dvs.
blankaren

  Långivaren
     Värde-
    pappers-
     institut
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värdepappersinstitut, t.ex. en fondkommissionär. Fondkommissionären tar i sin tur  kontakt
med en förmedlare av aktielån, t.ex. OM Stockholm AB24.

       Aktielån                                         Aktielån                 Aktielån

     Återlämnande          Återlämnande           Återlämnande
        av aktier                 av aktier               av aktier

Det förekommer visserligen att långivaren och låntagaren sköter aktielånet själva. Detta sätt
att förfara är dock ganska ovanligt men går till så att långivaren och låntagaren meddelar
värdepappersinstitutet att aktierna skall flyttas från långivarens värdepapperskonto till
låntagarens. Det är lämpligt att överflyttningen sker i samband med att låntagaren blankar,
dvs. säljer aktierna.25

                Aktielån            

         Återlämnande av
              aktier

3.2.2 Förtjänstmöjligheter

Den vinst som uppkommer för långivaren ligger i att den som lånar aktier normalt sett
betalar en ersättning / premie för lånet till långivaren.26 Visserligen kan långivaren inte
förfoga över aktierna under lånetiden, vilket innebär att han exempelvis inte kan utöva sin
rösträtt under denna tid. Vidare finns en risk att långivaren går miste om utdelning, men
endast under förutsättning att lånet sker över årsskiftet. Denna nackdel uppvägs dock av att
den premie som långivaren får av låntagaren oftast överstiger utdelningen.27

För låntagaren, dvs. blankaren uppkommer en vinst endast om aktiekursen sjunker under
lånetiden.28 Blankaren sätter således sitt hopp till fallande aktiekurser och om

                                                            
24 OM Stockholm AB är den s k ”derivatbörsen och är dotterbolag till OM Gruppen AB. ”Derivatbörsen”
organiserar börs- och clearingverksamhet för options- och terminshandel samt aktielån i Sverige och
Storbritannien. Se vidare Afrell/Klahr/Samuelsson, Lärobok i kapitalmarknadsrätt s. 46 samt 62-68.
25 Ek/Petersson, Den svenska marknaden för aktielån och blankning s. 12. Orsaken till att flera aktörer är
inblandade torde vara att det skulle bli alltför opraktiskt om blankaren skulle tvingas leta upp någon som
innehar det önskade aktieslaget, och som dessutom är villig att låna ut dessa. Dessutom skulle detta medföra
orimliga kostnader för aktörerna.
26 Kostnaden för lånet brukar ligga mellan 1-2% av aktiens marknadsvärde varje dag (på årsbasis).
27 Rutberg/Rutberg/Molander, Beskattning av värdepapper s. 186.
28 Observera att p g a de förhållandevis höga transaktionskostnaderna (skatter och dylikt) så måste kursen falla
ordentligt för att blankaren skall göra en vinst. Dock finns även möjligheten för blankaren att placera beloppet
under löptiden och därmed tillgodogöra sig ränteintäkter.

 Långivaren   Låntagaren

  Långivaren

   Förmedlar-
  företag, t.ex.
       OM

      Värde-
     pappers-
      institut

   Låntagaren
      dvs.
   blankaren
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förhoppningarna slår in så gör blankaren en vinst.29 Däremot finns en risk att blankaren
missbedömer kursutvecklingen. Blankaren måste, vid lånetidens slut, återlämna aktierna till
långivaren och om aktiekursen stigit under lånetiden innebär det att förlusten kan bli, näst
intill, obegränsad eller åtminstone svårbedömd. Blankaren tar således en stor risk. Huruvida
denna risk är begränsad till att endast drabba blankaren, beror på hur avtalsvillkoren som
ligger till grund för ramavtalet är utformade.30

Sammanfattningsvis kan konstateras att för låntagaren är det betydligt billigare att låna än att
köpa aktier. Ett köp måste givetvis finansieras på något sätt och många gånger sker detta
genom att ta ett banklån. Räntan i det fallet är i allmänhet, åtminstone ett par procentenheter,
högre än den premie som betalas till långivaren vid aktielåneaffärer.

3.2.3 Äkta och oäkta blankning

Man skiljer mellan äkta och oäkta blankning. Äkta blankning innebär att blankaren förfogar
över värdepapperet när han säljer det, dvs. blankaren har lånat aktierna av en långivare innan
han säljer dessa vidare. Detta skiljer sig från s k oäkta blankning där blankaren inte förfogar
över värdepapperet. I detta fall säljer blankaren aktierna innan han har lånat dem. Oäkta
blankning föregås alltså inte av något aktielån. Denna distinktion är särskilt betydelsefull vid
bedömningen av risken för att leverans inte kan ske. Risken för tredje man består i att han
har betalat en köpeskilling för aktierna, men inte fått dessa levererade. Den skillnad som
föreligger mellan äkta och oäkta blankning är således särskilt betydelsefull om blankaren
skulle försättas i konkurs.31

Någon lagregel om oäkta blankning finns inte. I förarbetena om handel och tjänster på
värdepappersmarknaden diskuterades huruvida denna form av blankning skulle regleras i
lagstiftningen. Värdepappersmarknadskommittén föreslog att ett förbud mot oäkta
blankningsaffärer skulle införas med undantag för viss korttidsblankning. Slutresultatet blev
emellertid att oäkta blankning inte kom att regleras överhuvudtaget.32

Ibland förekommer det att en försäljning av aktier på termin benämns oäkta blankning. Detta
beror på att man i båda fallen säljer en aktie som man vid försäljningstidpunkten inte
förfogar över. Av den anledningen är det av stor betydelse att visa på skillnaderna mellan
blankningsaffärer och exempelvis options- och terminsaffärer. De senare kännetecknas av en

                                                            
29 Rutberg/Rutberg/Molander, Beskattning av värdepapper s. 185 f.
30 Avtalsvillkoren är ju, som tidigare nämnts i avsnitt 3.2.1, dispositiva. Detta innebär att avtalet kan föreskriva
att risken fördelas mellan långivaren och blankaren.
31 Afrell/Klahr/Samuelsson, Lärobok i kapitalmarknadsrätt s. 101.
32 Prop 1990/91:142 s. 99.
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rättighet eller skyldighet att köpa eller sälja en ”viss aktie” vid en framtida tidpunkt till ett
förutbestämt pris.33

3.3  Derivatinstrument

3.3.1 Inledning

Värdepappersmarknadens grundläggande funktion är att fördela risker och kapital mellan
aktörerna. Till hjälp använder man sig av olika derivat som finns på marknaden. För en
utomstående framstår derivatmarknaden som ganska obegriplig. Det är svårt att förstå de
uttryck och matematiska formler som används. Jag avser här att göra en kort presentation av
de vanligaste derivatinstrument som förekommer på marknaden eftersom det ibland kan vara
svårt att skilja dessa från en blankningsaffär.

Vad är egentligen derivatinstrument och varför används de på marknaden? I en uppslagsbok
kan man läsa att ”Ett derivat är ett finansiellt riskhanteringsinstrument som baseras på eller kan härledas
till ett underliggande värdepapper såsom en aktie, en obligation etc.”34 Exempel på derivatinstrument är
terminer och optioner med exempelvis aktier eller valutor som underliggande tillgång.
Derivat används för att eliminera risker. Aktörerna vill exempelvis skydda sig mot
förändringar av marknadspriset.35

3.3.2 Terminer

En terminsaffär kännetecknas av att värdepapper avyttras med leverans vid en på förhand
bestämd framtida tidpunkt. För säljaren av värdepapperet innebär terminsaffären en
försäljning av värdepapper för senare leverans. I anslutning till leveransen så görs ett s k
täckningsköp. Säljaren räknar alltså med en kursnedgång under terminen. Både utställaren
och innehavaren av terminskontraktet är bundna till att fullfölja avtalet.36

Terminsavtalet innebär att oavsett vilket marknadspris som råder på lösendagen så kommer
det förutbestämda priset att betalas. Detta innebär att om marknadspriset på lösendagen är
lägre än lösenpriset så är det säljaren av värdepapperet som kommer att vinna på affären
eftersom säljaren då kan köpa aktien på marknaden till ett lågt pris och sedan sälja den till
köparen för det högre avtalade lösenpriset.37 Terminen är egentligen samma sak som att köpa
och sälja aktier. Skillnaden är att betalning och leverans av aktierna sker i framtiden.

                                                            
33 Se nedan avsnitt 3.3.
34 Prismas uppslagsbok s. 148.
35 Afrell/Klahr/Samuelsson, Lärobok i kapitalmarknadsrätt s. 96.
36 Prop 1975/76:180 s. 164.
37 Nilsson, En introduktion till derivatens underbara värld s. 3.
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3.3.3 Optioner

En option är en slags försäkring som ger innehavaren rätten att antingen köpa (köpoption)
eller sälja (säljoption) en underliggande tillgång (t.ex. en aktie) till ett förutbestämt pris
(lösenpriset). Ett optionsavtal kännetecknas av att det bara är innehavaren av optionen som
har rätt att fullfölja avtalet. För utställaren av optionen föreligger således en skyldighet att,
om innehavaren så önskar, fullfölja avtalet. Detta innebär en risk att avtalet förfaller, vilket
beror på hur marknaden för den underliggande tillgången ser ut, dvs. vilket marknadspris
aktien har på lösendagen.38

En aktieägare som tror på en kursnedgång i sina aktier kan utfärda en köpoption på aktierna
för vilken han får en ersättning, dvs. en slags premie. Detta innebär att om marknadspriset på
lösendagen är lägre än lösenpriset så är det utställaren av optionen som kommer att vinna på
affären. Detta beror på att optionsinnehavaren förmodligen inte kommer att utnyttja
optionen eftersom aktierna kan förvärvas till ett lägre pris på aktiemarknaden. Vinsten för
utställaren motsvarar den premie som innehavaren betalat. 39

3.3.4 Sammanfattning

Det är inte alltid så lätt att identifiera en blankningsaffär. Det finns flera rättsfall som vittnar
om detta.40 Ett utfärdande av en köpoption räknas inte som blankning även om det i båda
fallen spekuleras i fallande aktiekurser. Inte heller då någon säljer aktier på termin utan att äga
de aktier som avses räknas som blankning. Vidare gäller att om man köper aktier som man
säljer vidare innan man fått dem levererade inte heller betraktas som blankning, även om
transaktionerna är likartade de som sker vid blankningsaffärer.41

Skillnaden mellan en terminsaffär och en blankningsaffär är huvudsakligen att vid en
terminsaffär så sker inget lån av värdepapper. Äkta blankningsaffärer fordrar som bekant att
blankaren förfogar över värdepapperet när han säljer det. Vid terminsaffärer behöver säljaren
däremot inte förfoga över värdepapperet eftersom detta ändå skall levereras senare. I båda
fallen gäller dock att man säljer först och köper senare. Vidare gäller, i båda fallen, att
beskattning skall ske som om man säljer aktier som man inte förfogar över, men som
anskaffats i anslutning till leveranstidpunkten.42

                                                            
38 Nilsson, En introduktion till derivatens underbara värld s. 4.
39 Prop 1990/91:142 s.77.
40 Se exempelvis KR:s i Stockholm dm den 14 december 1999, mål nr 523-1996. Aktier har ansetts avyttrade
mot erhållande av bl.a. en option till återköp och inte utlånade.
41 Tivéus , Skatt på kapital s. 117.
42 Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2000 års taxering, avdelning 5.12.2.
Observera dock att man vid äkta blankningsaffärer faktiskt förfogar över aktierna vid själva blankningen. Se
ovan avsnitt  3.2.3.
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Likheter mellan att blanka aktier och att utfärda en köpoption är att i båda fallen hoppas man
på fallande aktiekurser. Skillnaden är att, under förutsättning att optionen utnyttjas,
värdepapperet utan tvivel byter ägare.

Gemensamt för blankning, terminer och optioner är att det fordras någorlunda kraftiga
kursrörelser för att affären skall löna sig. Detta beror på de transaktionskostnader som
affären för med sig. Dessutom gäller att handeln med värdepapperen är tämligen riskfylld
eftersom det finns en risk att aktiekursen går tvärt emot placerarens marknadstro. Av denna
anledning kombineras ofta flera finansiella instrument, dvs. de ingår som en del av en
strategi.

3.4  Användningsområden för blankning

Aktielån kan användas för ren spekulation vilket alltså betyder att man gör en s k ”naken
blankning”. I dessa fall handlar det således om risktagande där en felaktig ”gissning” kan
medföra stora förluster. Det mesta tyder dock på att den övervägande delen av
blankningsaffärer ingår som en del av en strategi. Det finns flera olika typer av strategier och
bland dessa kan nämnas hedging och arbitrage.

En hedgefond är en fond vars förvaltare skyddar sig mot marknadens utveckling genom att
kombinera olika finansiella instrument. Förutom att köpa aktier som förväntas gå upp så
ägnar sig dessa fonder ofta åt blankning. Hedging används framför allt av portföljförvaltare
och är således en slags försäkring där man minskar riskerna för förluster.

Vid arbitrage används istället aktielån för att utnyttja felprissättningar på aktie- och
derivatmarknader för att på så sätt göra en kursvinst med begränsade risker. Metoden går ut
på att försöka hitta aktier som skiljer sig i pris. Vinst uppstår om prisskillnaden mellan dessa
aktier är tillräckligt stor. En arbitragevinst kan göras genom att blanka den dyrare aktien och
köpa den billigare aktien. När priserna sedan har blivit normala i förhållande till varandra
säljer man den köpta aktien och köper tillbaka den blankade aktien som sedan återlämnas till
långivaren. Numera gäller dock att vinstmöjligheterna är begränsade eftersom
transaktionskostnaderna är förhållandevis höga.43

                                                            
43 Bodie/Merton, Finance s. 160.
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4. Lagstiftning för aktielån och blankning

4.1  Inledning

Den lagstiftning som reglerar aktielån och blankning finns i lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument samt lagen (1991:981) om värdepappersrörelse. Vidare finns
finansinspektionens föreskrifter angående handel med tjänster på värdepappersmarknaden
(FFFS 1998:21) samt ett antal rekommendationer utgivna av Svenska
Fondhandlareföreningen44. Dessa rekommendationer avser bl.a. förslag till avtal, ramavtal,
säkerhetskrav mm. Av intresse är också den skatterättsliga lagstiftningen eftersom
skattekonsekvenserna för långivaren är tämligen angenäma och således en bidragande orsak
till varför blankningsaffärer förekommer. Jag kommer nedan att redovisa de tämligen fåtaliga
bestämmelser som reglerar ”fenomenet” blankning.

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

Lagen om handel med finansiella instrument (LHF) har i viss utsträckning karaktären av en
ramlagstiftning, vars bestämmelser riktar sig till värdepappersmarknadens aktörer. Lagen
kompletteras bl.a. av Finansinspektionens föreskrifter om handel och tjänster på
värdepappersmarknaden. Enligt LHF 1 kap. 1 §, avses med finansiella instrument
fondpapper och annan rättighet eller förpliktelse avsedd för handel på
värdepappersmarknaden. Med fondpapper menas exempelvis aktier.45 Vidare innehåller
denna lag bestämmelser om förfogande över finansiella instrument som tillhör någon annan,
exempelvis vid aktielån. Detta regleras i lagens 3:e kapitel som har kommit att ersätta lagens
föregångare, lagen (1979:750) om rätt att förfoga över annan tillhöriga fondpapper
(förfogandelagen).

LHF föreskriver i 3 kap. 1 § att det krävs särskilt avtal i de fall som man förfogar över
finansiella instrument som tillhör någon annan. Exempel på detta är när ett
värdepappersinstitut lånar aktier med avsikt att blanka dessa. Särskilt avtal krävs även i de fall
där värdepappersinstitutet förmedlar aktielånet mellan andra parter.46 Vidare krävs att det
förfogande som avses skall anges noggrant. Om syftet med aktielånet är blankning skall
således detta anges i avtalet. Bestämmelsen är endast tillämplig på avtal som företag, som står
under finansinspektionens tillsyn, sluter eller medverkar till.47

                                                            
44 Svenska Fondhandlareföreningen bildades 1908 och är en samarbetsorganisation för företag som driver
värdepappershandel i Sverige.
45 Afrell/Klahr/Samuelsson, Lärobok i kapitalmarknadsrätt s.277.
46 Se ovan avsnitt 3.2.1.
47 Afrell/Klahr/Samuelsson, Lärobok i kapitalmarknadsrätt s. 101.
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Vidare stadgas i 3 kap. 4 § att regeringen eller finansinspektionen har rätt att meddela
föreskrifter om villkor för sådana avtal som avses i 1 §. Finansinspektionen har sålunda, som
angivits tidigare, givit ut föreskrifter om dessa avtal.

4.3  Lag (1991:981) om värdepappersrörelse

Lagen om värdepappersrörelse reglerar verksamheten för företag som utför tjänster på
värdepappersmarknaden. Lagen innehåller bestämmelser för olika mellanhänder och kraven
på deras verksamhet.48

Enligt 1 kap. 2 § denna lag avses med värdepappersrörelse en verksamhet som består i ett
yrkesmässigt tillhandahållande av tjänster där det grundläggande syftet är att utföra tjänster åt
andra aktörer på marknaden.49 Vilka verksamheter som avses framgår av 1 kap. 3 §. I
sistnämnda paragraf kan man utläsa att bankinspektionen måste ge sitt tillstånd till vilka som
får driva värdepappersrörelse. De som ges tillstånd är bl.a. de som har för avsikt att förmedla
kontakt mellan köpare och säljare eller på annat liknande sätt medverka vid transaktioner
som avser finansiella instrument. Även förmedling av lån av finansiella instrument mellan
långivare och låntagare omfattas av denna definition. När det talas om att medverka vid
andra transaktioner, åsyftas de som har som affärsidé att låna aktier i eget namn för att senare
låna ut dessa till någon som planerar att utföra blankningsaffärer.50 Även vid tillämpning av
denna lag är det nödvändigt att ta del av Finansinspektionens föreskrifter om handel och
tjänster på värdepappersmarknaden.

4.4  Finansinspektionens föreskrifter (1998:21)

Finansinspektionen föreskriver att ”Ett avtal om lån (försträckning) av finansiella instrument enligt 3
kap. 1 § lagen om handel med finansiella instrument skall bestå av avtal och avräkningsnota.” Avtalet
måste innehålla uppgifter om, av låntagaren, ställda säkerheter. Dessutom skall i avtalet
finnas en uppgift om att långivaren förlorar rösträtten till aktierna under lånetiden. Vidare
gäller att syftet med lånet skall anges noggrant. Parterna måste således uppge att låntagarens
förfogande över aktierna sker i syfte att blanka.51

Vad avser det säkerhetskrav som uppställs av förmedlarna så gäller att aktielån endast får ges
mot betryggande säkerhet. Huruvida säkerheten är betryggande får bedömas utifrån de regler
och villkor som gäller vid kreditgivning på marknaden i allmänhet. Värdet av säkerheten skall

                                                            
48 Prop 1990/91:142 s. 83.
49 Afrell/Klahr/Samuelsson, Lärobok i kapitalmarknadsrätt s.184 f.
50 Prop 1990/91:142 s. 108 f.
51 FFFS 1998:21 1-3 §§.
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anges. Detta uppgår normalt till 110-120% av aktiens marknadspris beroende på vilken
förmedlare som används.52

4.5  Allmänna villkor utgivna av svenska Fondhandlareföreningen

De avtalsvillkor som utgivits av svenska Fondhandlareföreningen, gäller i de fall ingenting
annat har avtalats mellan parterna. Detta innebär alltså att de villkor som utgör underlag för
ramavtalet, i vissa delar, är dispositiva. Här ges bl.a. förslag på hur avkastning skall fördelas
mellan parterna, hur förändringar i det bolag vars aktier är föremål för lånet skall påverka
avtalsförhållandet samt bestämmelser om säkerheter etc. Nedanstående exempel är endast ett
litet utdrag av de rekommendationer som ges av svenska Fondhandlareföreningen. Det som
är viktigt att belysa i sammanhanget är de bestämmelser som reglerar äganderättsfrågan och
medföljande begränsningar.

Av särskilt intresse i dessa villkor är punkt 4 som handlar om äganderättsövergång mellan
parterna. Denna punkt lyder:

 ”parterna är införstådda med att äganderätten till utlånade värdepapper övergår från långivaren till
låntagaren och att långivarens äganderätt ersätts med en fordran på låntagaren att återfå utlånade
värdepapper av samma sort och kvantitet”

Bestämmelsen innebär alltså att de rättigheter som aktieinnehavet medför tillkommer
låntagaren såsom ägare till aktien. Däremot kan man utläsa i punkt 8 att långivaren kan
begränsa låntagarens rätt genom att ge instruktioner till låntagaren under löptiden.
Låntagaren är skyldig att följa dessa instruktioner efter bästa förmåga och i den mån han har
värdepapperen i behåll. Instruktioner får dock endast lämnas under förutsättning att det,
under löptiden, inträffar någon händelse som påverkar långivarens rätt efter det att löptiden
har gått ut. Den inkonsekvens som tycks föreligga mellan punkt 4 och 8 torde härmed
innebära att äganderätten skall uppfattas som villkorlig.

Vidare gäller, enligt punkt 14.1 och 14.2, att låntagaren är skyldig att återställa värdepapper på
löptidens sista dag. Om detta inte görs så har långivaren rätt att, på låntagarens bekostnad,
själv införskaffa dessa värdepapper på marknaden. I detta fall gäller att långivarens fordran på
låntagaren beträffande dessa värdepapper byts ut mot en penningfordran.

                                                            
52 FFFS 1998:21 4 § samt Ek/Petersson, Den svenska marknaden för aktielån och blankning s.17. Beloppet
omräknas varje dag och måste garanteras av låntagaren genom insättning på speciella konton.
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En annan begränsning är att lånet skall upphöra omedelbart om det bolag vars aktier är
föremål för lånet exempelvis försätts i konkurs.53 Dessutom har långivaren, enligt punkt 16.1
f, rätt att i förtid avveckla värdepapperslånet om låntagaren exempelvis försätts i konkurs. Av
intresse är även den punkt (23) som reglerar överlåtelse av aktierättigheterna. Här stadgas
nämligen att det krävs skriftligt medgivande av motparten för att överlåtelse skall tillåtas.

Sammantaget kan dessa begränsningar i äganderätten, som i huvudsak är avsedda att skydda
långivaren, uppfattas som att äganderätten är villkorlig.

4.6  Skattelagstiftningen

4.6.1 Lag om statlig inkomstskatt54

I den svenska skattelagstiftningen betraktas, som tidigare påpekats, blankning som lån. Den
lag som är av intresse i sammanhanget är Lagen om statlig inkomstskatt (SIL). Blankning och
aktielån regleras huvudsakligen i 3 § och 24 §. 3 § SIL innehåller bl.a. de allmänna
bestämmelserna om inkomstslag samt principerna för hur inkomsten skall beräknas.
Paragrafen tar upp några exempel som visar vilka inkomster som faller under kapital. Här
omfattas bl.a. de intäkter som kommer från den ersättning som utlånaren av värdepapper
erhåller i samband med blankning.55 24 § SIL innehåller de allmänna och gemensamma
reglerna för beräkning av realisationsvinst och realisationsförluster.56 2 momentet 2 stycket
lyder:

”Med avyttring avses däremot inte utlåning av egendom för blankning.”

Lagregeln tar endast hänsyn till utlåning vars syfte är att göra en blankningsaffär. Följaktligen
omfattas inte utlåning i annat syfte.57 Vidare bör noteras att det inte bara är aktier som
omfattas, utan även annan generiskt bestämd egendom som kan vara föremål för blankning.58

                                                            
53 Detta regleras i punkt 10.1 och 10.5. Huruvida detta har något värde för långivaren kan diskuteras eftersom
fordringsägarna skall ha betalt före aktieägarna och det är ovanligt att ett överskott återstår efter en avslutad
konkurs (om så är fallet skall bolaget likvideras).
54 Denna lag kommer, fr o m inkomståret 2002, att ingå som en del i Inkomstskattelagen (IL). IL började gälla
redan fr o m den 1 januari 2000, men den skall tillämpas första gången vid 2002 års taxering. I IL har samlats i
stort sätt alla lagar om statlig och kommunal inkomstskatt. Väsentliga skillnader från SIL är att IL är indelad i
avdelningar och i kapitel. Dessutom är paragraferna inte uppdelade i moment. I det följande kommer jag
emellertid att använda mig av den ”gamla” lagen, dvs. SIL. Jag kommer dock löpande att nämna de ändringar
som den ”nya” lagen IL medför.
55 Påhlsson, Beskattning av kapitalinkomst s. 17, samt Prop 1989/90:110 s. 698. Den aktuella bestämmelsen i
SIL 3 § motsvaras av IL 41 kap.
56 Termerna realisationsvinst och realisationsförlust har i IL ersatts av kapitalvinst och kapitalförlust.
57 Vilka syften dessa kan tänkas vara framgår inte. Ett tänkbara syfte skulle kunna vara utlåning i syfte att täcka
leveransförseningar. Se ovan avsnitt 3.2.1
58 Rutberg/Rutberg/Molander, Beskattning av värdepapper s.186. Den aktuella bestämmelsen i SIL 24 § 2
mom. motsvaras av IL 44 kap 9 §.
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Lagregler om beskattning av blankaren finns längre ner i denna paragraf. Bestämmelsen finns i
24 § 4 mom. och reglerar beskattningstidpunkten för blankaren. Bestämmelsen tar endast
sikte på blankning av aktier och gäller således inte annan egendom, även om denna kan vara
föremål för blankning.59

I det följande kommer jag att behandla skattekonsekvenserna både ur långivarens och
låntagarens perspektiv. Jag vill dock betona att det som är av intresse för min
problemställning är företrädesvis långivarens skattekonsekvenser.

4.6.2 Skattekonsekvenser ur långivarens perspektiv

Skattekonsekvenserna för långivaren är som tidigare nämnts fördelaktiga. Visserligen har
långivaren av aktierna en skyldighet att betala skatt för den premie han kräver av blankaren
för att låna ut aktierna. Premien betraktas som en slags ränta.60 Däremot gäller att långivaren
inte reavinstbeskattas eftersom denne i egentlig mening inte säljer aktierna till blankaren.
Någon fordran på att återfå aktierna skall skattemässigt inte anses ha uppkommit”. I enlighet
med detta skall inte heller någon beskattning ske när långivaren får tillbaka egendomen.61

Skattereglerna motiveras med att långivaren, även efter transaktionen, har kvar lika många
aktier av samma slag och sort som tidigare. Ibland händer det dock att aktier försvinner på
marknaden under lånetiden.62 Detta får till följd att aktier av samma slag inte längre kan
lämnas tillbaka till långivaren. Istället får långivaren nöja sig med kontanter eller eventuellt
annan egendom. Skatterättsligt innebär detta att avyttring anses ha skett och långivaren skall i
enlighet med detta reavinstbeskattas.63

4.6.3 Skattekonsekvenser ur låntagarens perspektiv

Den som har för avsikt att blanka lånade aktier är skyldig att betala skatt för den vinst som
uppstår i blankningsaffären. Beräkning av vinsten görs enligt de vanliga reavinstreglerna i 24
§ SIL, som stadgar att reavinsten utgörs av försäljningspriset för de lånade aktierna minus

                                                            
59 Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2000 års taxering avdelning 5.12.2. Den
aktuella bestämmelsen i SIL 24 § 4 mom. motsvaras av IL 44 kap. 29 §. Bestämmelserna i SIL 24 § 2 mom. och
4 mom. gäller således för egendom respektive aktier. I och med införandet av IL kommer båda reglerna att gälla
för delägarrätter och fordringsrätter.
60 Prop 1989/90:110 s. 710.
61 Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2000 års taxering avdelning 5.12.2. I de
fall utdelning under lånetiden tillkommer långivare så är det delvis oklart hur denna utdelning skall behandlas
skatterättsligt. Denna fråga bör dock ha mindre betydelse eftersom utdelningen vanligtvis tillfaller tredje man,
dvs. den som har köpt aktien av blankaren. Eftersom tredje man köper aktien blir denne registrerad som ägare
och har därmed rätt till utdelning. Se vidare Rutberg/Rutberg/Molander, Beskattning av kapitalinkomst s. 188 f.
62 Detta kan ske genom att ett det bolag, vars aktier är föremål för lånet, exempelvis försätts i konkurs eller
träder i likvidation.
63 Beskattning anses ha skett ”vid den tidpunkt då resultatet av affären kan beräknas”.
Rutberg/Rutberg/Molander, Beskattning av kapitalinkomst s. 188.
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anskaffningskostnaden för de återlämnade aktierna. Blankaren skall beskattas på samma sätt
som om han gjort en terminsaffär, dvs. sålt värdepapper han inte ägde för att sedan köpa
dem i anslutning till leveransen.64 Blankaren får göra avdrag för den ersättning han erlägger
för att låna aktierna, dvs. den premie som han betalar till långivaren. För blankaren betraktas
premien som en slags räntekostnad.65

5. Begrepp

5.1  Inledning

Den språkliga tolkningen av rättsreglernas ord, styr i stor utsträckning hur vi väljer att
tillämpa rättsreglerna. Vid blankningsaffärer förekommer ord och fraser såsom aktielån,
äganderättsövergång, ”sälja aktier som man inte äger”, ”förfogande över annans egendom”
etc. Frågan är hur de transaktioner som sker i en blankningsaffär skall klassificeras och
huruvida det sker en äganderättsövergång mellan parterna. Det verkar som om de begrepp
som används vid blankningsaffärer ger otillräcklig vägledning. Det är av denna anledning jag,
i det följande, avser att närmare utreda begreppen lån, försträckning samt äganderätt. För att
det skall finnas en möjlighet att lösa en sakrättslig konflikt, är det nödvändigt att fastställa
vilken innebörd dessa begrepp egentligen har i blankningssituationen.

5.2  Saklån

Med saklån menas en vederlagsfri upplåtelse av nyttjanderätt till bestämd lös sak. Det som
skiljer lånet från exempelvis hyra är således att låntagaren inte behöver betala något vederlag
för nyttjanderätten. Bestämd lös sak betyder att det är fråga om individuellt bestämd
egendom vilket innebär att det också måste vara samma föremål som lämnas tillbaka till
långivaren. Vidare åligger det låntagaren att vårda den lånade saken omsorgsfullt och endast
använda den på angivet sätt. Långivaren har å sin sida en anledning att noggrant överväga
vem han lånar ut saken till.66

Ett saklån innebär inte någon överlåtelse av äganderätten och i enlighet med detta inte heller
någon avyttring. Trots detta har långivaren inte någon rätt att fordra tillbaka saken om
låntagaren försätts i konkurs.67 Låntagaren har, vid saklån, en tämligen svag ställning eftersom

                                                            
64 Se ovan avsnitt 3.3.4.
65 Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2000 års taxering avdelning 5.12.2
66 Bengtsson, Särskilda avtalstyper I s. 69-71.
67 Bengtsson, Särskilda avtalstyper I s. 72. Bengtsson skriver att låntagaren i en konkurssituation har ”det största
behovet av gratistjänster”.



26

dennes nyttjanderätt inte är sakrättsligt skyddad. En sak som inte återlämnas på avtalad tid
medför skadeståndsskyldighet för låntagaren. Detsamma gäller i de fall då saken blir skadad
eller förstörd.68

5.3  Försträckning

För generiskt bestämd egendom talar man om försträckning. Detta innebär att det inte
nödvändigtvis måste vara samma egendom som lämnas tillbaka till långivaren, utan det räcker
att det är lika mycket av samma slags egendom. Kännetecknande för en försträckning är att
låntagaren har fri förfoganderätt till saken eller pengarna och att förfogandet sker i eget
intresse.69 I det följande kommer jag huvudsakligen att presentera doktrinens syn på
begreppet försträckning samt hur den ser på äganderättsövergången vid en sådan transaktion.

Håstad skriver att långivaren visserligen kan göra anspråk på det som lånats ut med stöd av
sin äganderätt, men detta innebär inte att långivaren har någon separationsrätt till det
utlånade vid en eventuell konkurs. Äganderätten består endast så länge som det fortfarande
går att identifiera exakt det föremål som lånats ut. Det är kombinationen av låntagarens
egenintresse och den generiskt bestämda egendomen som utesluter separationsrätt till
densamma.70 I annan ”sakrättslig” doktrin kan utläsas att äganderätten övergår till låntagaren
då det är fråga om generiskt bestämd egendom. Ett exempel är Undén som skriver att ”objekt
för äganderätt kunna endast bestämda, individualiserade föremål vara”. Med detta menar han att den
som endast har rätt att få tillbaka en viss mängd av ett visst slag, inte kan anses ha någon
äganderätt till aktierna. Vidare skriver han ”…att, om ett individualiserat objekt för äganderätten väl
funnits men ej längre äger bestånd, äganderätten i regel upphör”. I enlighet med detta har långivaren
ingen rätt att separera egendomen vid en eventuell konkurs. 71

Frågan om äganderättsövergången vid blankningsaffärer som avser aktier har prövats i ett
rättsfall från 1965. Där kom domstolen fram till att lån av aktier, civilrättsligt, skall ses som
en försträckning. Domstolen konstaterade vidare att en försträckning automatiskt medför en
överlåtelse av äganderätten.72

Att en försträckning medför en äganderättsövergång mellan parterna verkar, så här långt,
självklart. Frågan är vad begreppet äganderätt egentligen har för innebörd. Detta är vad
nästkommande avsnitt kommer att handla om.

                                                            
68 Bengtsson, Särskilda avtalstyper I s. 78.
69 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 153.
70 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 152-154.
71 Undén, Svensk sakrätt I lös egendom s. 60 f. Se även Hessler, Allmän sakrätt s. 154 f och 306 f, som har
liknande åsikter.
72 RÅ 1965 ref. 19.
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5.4  Äganderätt

Friheten att själv få förfoga över sin egendom kan tyckas självklar. Om jag äger en sak, borde
det vara upp till mig hur jag väljer att använda den. Denna självklarhet överensstämmer dock
inte helt med verkligheten. Det finns nämligen ett stort antal regler som man måste ta hänsyn
till. Det enda skyddet av äganderätt som finns i vår författning uttrycks i Regeringsformen
2:18 som stadgar att egendom som tas i anspråk genom expropriation och liknande
förfogande skall vara tillförsäkrad ersättning för förlusten. En liknande bestämmelse finns i
Europakonventionens tilläggsprotokoll artikel 1 som lyder: ”envar fysisk eller juridisk persons rätt
till sin egendom skall lämnas okränkt…”

Konstitutionen ger praktiskt taget inget skydd och det finns inte heller någon annan
bestämmelse i svensk rätt om äganderättens innehåll eller existens. Däremot är äganderätten
omdiskuterad i svensk rätt eftersom den inte betraktas som likvärdig med andra friheter
såsom exempelvis yttrande- och föreningsfrihet. Anledningen till avsaknad av uttrycklig,
rättslig reglering tycks vara att ägandebegreppet omfattar en mängd rättigheter och
skyldigheter som ständigt ändras genom bl.a. lagstiftning. 73

I en utredning om huruvida det fanns behov av att, i grundlagen, förstärka skyddet för
äganderätten uttrycktes bl.a. ” Det finns inte i svensk lagstiftning över huvud taget några bestämmelser
om vad äganderätten egentligen är. Det betyder dock inte att äganderätten skulle sakna rättslig innebörd”.74

Äganderätt innebär i princip en rätt att förfoga och bestämma över viss egendom och skall i
regel respekteras av andra människor. Är man ägare till en sak har man i stort sett rätt att
göra vad man vill med saken, som exempelvis sälja eller låna ut den. Förfoganderätten kan
dock begränsas, både genom ägarens egna handlingar och genom tvångsåtgärder från det
allmänna. Det senare sker exempelvis genom expropriation. Exempel på frivilliga
begränsningar i ägarens förfoganderätt är då ägaren upplåter nyttjanderätt till sin egendom.
Ett krav är dock att nyttjanderätten endast är tillfällig.75

Äganderätten gäller inte enbart i förhållande till en viss person som ägaren står i
avtalsförhållande till utan även gentemot tredje man. Detta innebär att om tredje man fått
saken i sin besittning så har ägaren en rätt att få tillbaka denna.76 Däremot finns en risk att
den rätte ägaren förlorar sin vindikationsrätt, dvs. sin rätt att kräva tillbaka saken, om tredje
man gjort ett extinktivt förvärv. Detta gäller under förutsättning att tredje man var i god tro
vid förvärvet och att tredje man härleder sin rätt från någon annan än den ursprungliga

                                                            
73 Skogh/Lane, Äganderätten i Sverige s. 205.
74 SOU 1993:40 s. 43.
75 Malmström/Agell, Civilrätt s. 47, 50 och 53-56.
76 Undén, Svensk sakrätt I lös egendom s. 64.
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ägaren. Vindikationsprincipen får således vika för extinktionsprincipen, vilket motiveras med
att den som förvärvat en sak i god tro skall skyddas.77

Vad gäller äganderätt till aktier så finns, förutom en rätt att förfoga över själva aktien, en
möjlighet att utöva makt över ett företag.78 Detta sker genom rätten att rösta på
bolagsstämman. Om detta har någon betydelse vid aktielån och blankning kommer att
diskuteras i kapitel nio. Här begränsar jag mig till att försöka definiera och beskriva
ägandebegreppet. Jag anser att en passande begreppsförklaring är att äganderätten är en slags
grundprincip med vissa begränsningar.

6. Principer och skyddsvärden på det förmögen-
hetsrättsliga området79

6.1  Inledning

Ett avtal om aktielån medför vissa obligationsrättsliga förpliktelser för parterna. Detta
framgår av den grundläggande principen om att avtal skall hållas (”pacta sunt servanda”).
Betydelsen av snabba och trygga avtalsslut innebär att avtalslagen har kommit att bli en av de
viktigaste lagarna på förmögenhetsrättens område. Reglerna kännetecknas av att parterna
skall vara fria att själva tillvarata sina intressen, vilket i sin tur är nyttigt för omsättningen.
Nackdelarna med att parterna får denna frihet är att vissa parter inte får sina intressen
tillgodosedda eftersom de är underlägsna i förhållande till motparten. Detta uppvägs
emellertid av att vissa regler gjorts tvingande i syfte att skydda den svagare parten.80

Avtalet används också för att överföra äganderätt mellan parterna. Detta innebär att avtalet
kan få sakrättsliga rättsverkningar, vilket medför ett intresse av skyddsregler även för tredje
man. Detta har fått till följd att så snart det är fråga om verkan mot tredje man, gäller
tvingande regler. Avtalet är således inte tillräckligt för att uppnå sakrättsligt skydd.81

Att lagstiftningen är klar och tydlig på områden där, framför allt, tvingande lagregler
förekommer är viktigt av rättssäkerhetsskäl. Avtalsparterna, vid exempelvis aktielån, måste

                                                            
77 Malmström/Agell, Civilrätt s. 63.
78 Strömholm, Äganderätt och egendomsskydd centrala frågor i alla samhällssystem. s. 45.
79 De värderingar som framgår i detta kapitel baseras, i stor utsträckning, på rekommendationer av professor
Bert Lehrberg som givit sina synpunkter på vilka värden och regler som bör tillmätas särskild betydelse i
förmögenhetsrättsliga frågor.
80 Malmström/Agell, Civilrätt s. 68 f.
81 Adlercreutz, Avtalsrätt I s. 25. Det är i detta sammanhang reglerna om registrering, enligt lagen om
kontoföring av finansiella instrument, är av betydelse. Se nedan avsnitt 7.3.
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kunna förutse vilka rättigheter och skyldigheter som följer av avtalet. Av den händelse
lagstiftningen är otydlig, erfordras även kunskaper om de grundläggande rättsprinciperna. Av
den orsaken kommer jag i det följande att redogöra för de intressen som bör beaktas vid
genomförandet av blankningsaffärer. Detta innebär att jag kommer att behandla de intressen
som bör skyddas av rättssäkerhetsskäl. Vidare kommer jag att behandla de intressen som
anses skyddsvärda inom förmögenhetsrätten.

6.2  Grundläggande rättsprinciper

6.2.1 Rättssäkerheten

Den rättskultur som råder i Sverige kännetecknas av en bundenhet till rättskällorna. Denna
rättspositivistiska inställning, som anses vara grunden för det juridiska tänkandet, har i och
för sig inte varit helt oemotsagd. En av de uppfattningar som präglat den svenska
rättskulturen är den teleologiska. Bland förespråkarna kan nämnas exempelvis Ihering, som
ansåg att rättsordningens innehåll borde påverkas av intressen såsom egendom och frihet.
Han menade att uppnåendet av dessa skyddsvärden borde vara syftet med all lagtolkning.82

Inom straffrätten menas med rättssäkerhet den princip som kommer till uttryck i
legalitetsgrundsatsen. Lagen skall således följas och avvikelser från klar lagtext är otillåtet.
Denna bundenhet till rättskällorna motiveras, förutom av demokratiska skäl, av principen om
förutsebarhet i rättstillämpningen och att lika fall skall behandlas lika (objektivitetsprincipen).
Legalitetsgrundsatsens innebörd kan sammanfattas i två förbud, dels förbudet mot analog
strafflagstillämpning samt förbudet mot retroaktiv strafflagstillämpning.83

Inom civilrätten är bundenheten till den skrivna lagen inte lika betydelsefull som inom
straffrätten. Detta beror på att en konflikt mellan två parter måste lösas, oavsett om det
föreliggande problemet inte finns behandlat i lagen.84 Inom civilrätten kan, till skillnad mot
inom straffrätten, en analogi vara motiverad vid likartade situationer. Analogier anses här
upprätthålla likhetsprincipen, svårigheten ligger dock i att avgöra vilka likheter som skall
anses relevanta.

Rättssäkerhetsbegreppet omfattar således ett antal principer som är viktiga för bevarandet av
grundläggande värden såsom personlig rörelsefrihet och egendomsskydd. De principer som
kommer till uttryck vid okända eller oförutsedda omständigheter sammanfattas emellanåt

                                                            
82 Lehrberg, Praktisk juridisk metod s. 130 och 134.
83 Wennberg, Introduktion till straffrätten s. 16 f.
84 Wennberg, Introduktion till straffrätten s. 18 f.
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under beteckningen förutsättningsläran.85 I nästkommande avsnitt kommer jag att redogöra för
förutsättningslärans betydelse och innebörd.

6.2.2 Förutsättningsläran

Förutsebarhetskravet i lagstiftningen motiveras med att människor, genom att tolka lagen,
skall kunna förutse vilka konsekvenser ett visst handlingsätt kommer att få. Lagen består
dock av generella regler, vilket får till följd att det omöjligen kan finnas bestämmelser för alla
situationer som kan tänkas uppkomma.86 Inom förutsättningsläran kombineras emellertid
åtskilliga principer ur olika rättsregler som gäller ogiltighet av avtal till följd av okända eller
oförutsedda omständigheter. Dessa tillämpas sedan på sådana fall där lagregler saknas.87

I sin avhandling om förutsättningsläran skriver Lehrberg att själva termen
”förutsättningsläran” har minst fem möjliga betydelser. I det följande kommer jag inte att
göra denna uppdelning, utan istället göra ett sammandrag av vilken innebörd
förutsättningsläran kan tänkas ha.

En möjlig innebörd av förutsättningsläran, i vid mening, är att den består av samtliga rättsregler
som befattar sig med frågan om hur avtalsbundenheten påverkas av okända eller oförutsedda
förhållanden. Saknas en vedertagen förutsättningsregel får man tillämpa förutsättningsläran i
betydelsen  av en, i princip, självständig rättsregel. Ett exempel på när förutsättningsreglerna kan
komma att tillämpas, är om en avtalspart felaktigt förutsatt att en viss omständighet skall följa
av avtalet. Detta blir aktuellt i de fall parterna inte beaktat vissa omständigheter vid avtalets
ingående. Vilka följder felaktiga förutsättningar får, regleras för det mesta i olika rättsregler.
Detta beror dock på vilket rättsområde det rör sig om (t.ex. förmögenhetsrätt), vilken
avtalstyp som avses (t.ex. köp) samt förutsättningens karaktär (t.ex. avtalspartens intresse av
att kunna lita på att avtalet skall bestå).88

6.3  Förmögenhetsrättsliga principer

Inom förmögenhetsrätten behandlas de civilrättsliga grundreglerna för hur den ekonomiska
förbindelsen skall ske mellan olika parter. Reglerna kännetecknas av en strävan att underlätta
omsättningen och den ekonomiska verksamheten. Detta har inneburit att grundreglerna, i stor
utsträckning, präglas av ekonomiska uppfattningar och intressen. Följaktligen betyder detta

                                                            
85 Peczenik, Vad är rätt? s. 92.
86 Peczenik, Vad är rätt? s. 90.
87 Lehrberg, Praktisk juridisk metod s. 85.
88 Lehrberg, Förutsättningsläran s. 24 f.
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att det råder ett nära samband mellan förmögenhetsrättens principer och det ekonomiska
systemet i samhället.89

En av förmögenhetsrättens grundläggande principer är den om äganderätt. Denna princip är
dock, som tidigare framhållits, inte helt oinskränkt. Andra rättigheter som kan räknas till de
förmögenhetsrättsliga är bl.a. panträtten och nyttjanderätten. Till grundprinciperna hör
dessutom en betydelsefull avtalsfrihet för de enskilda. Denna frihet kännetecknas av att de
regler som finns på området skall skydda både de privata och de samhälleliga intressena.90

Lagstiftningens dispositiva karaktär, på förmögenhetsrättens område, innebär att
bestämmelserna i lagen endast tillämpas när det inte finns något avtal, eller om det uppstår en
tvist mellan parterna om hur avtalet skall tolkas. Detta är emellertid endast av betydelse
obligationsrättsligt. De sakrättsliga konsekvenserna skiljer sig många gånger från de
obligationsrättsliga, vilket bekräftar betydelsen av att beakta tvingande lagstiftning vid
blankningsaffärer. Skyddet för parterna, enligt obligationsrättsliga regler, är uppenbarligen
begränsat.

7. Sakrättsskyddet

7.1  Inledning

Indelningen i obligationsrätt och sakrätt är grundläggande inom civilrätten. Vid aktielån
förekommer dels ett obligationsrättsligt moment mellan långivare och låntagare genom själva
avtalet. Dels förekommer ett sakrättsligt moment genom själva omregistreringen av aktierna
som innebär en formell äganderättsövergång mellan parterna. Det obligationsrättsliga
förhållandet har kortfattat beskrivits i avsnitt 6.1. Nedan kommer jag att redogöra för de
regler som fastlägger huruvida sakrättsligt skydd uppnås när det gäller aktier i
avstämningsbolag.

7.2  Rekvisit för sakrättsligt skydd

Allmänna sakrättsliga regler är utformade så att tre rekvisit eller rättsfakta skall vara uppfyllda
för att förvärvaren skall uppnå sakrättsligt skydd. Dels har det betydelse vilken typ av
egendom som avses, dels vilken typ av transaktion som regeln omfattar, dels vilket avgörande
moment som måste vara uppfyllt för att uppnå sakrättsligt skydd.91

                                                            
89 Malmström/Agell, Civilrätt s. 47 f.
90 Malmström/Agell, Civilrätt s. 47 samt 49 f.
91 Millqvist, Sakrättens grunder s. 21.
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Egendom för blankning kan vara aktier, men även annan egendom såsom råvaror kan vara
föremål för blankning.92 När det gäller vilken typ av transaktion det är frågan om, gäller det
att fastställa huruvida ett aktielån skall betraktas såsom lån eller försträckning. Detta har, i sin
tur, en avgörande betydelse för vem som skall betraktas som ägare till aktierna. När
äganderättsövergången sker mellan långivare och låntagare är dessutom vägledande för hur en
sakrättslig konflikt skall lösas.

De rättsliga reglerna för värdepapper bygger traditionellt på själva det fysiska innehavet av
värdepapperet. Värdepapperet är så att säga bärare av rättigheterna och legitimerar även
innehavaren. Då det gäller de traditionella aktiebreven är det följaktligen traditionen som är
det avgörande momentet för att uppnå sakrättsligt skydd. Aktiebolagslagen hänvisar här till
skuldebrevslagens bestämmelser om löpande skuldebrev.93 När det gäller aktielån är det
emellertid aktier i avstämningsbolag som i huvudsak används för blankning. Således krävs då,
för att uppnå sakrättsligt skydd, att registrering sker enligt bestämmelserna i Lagen om
kontoföring av finansiella instrument.94

7.3  Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

6 Kap 1 § Lagen om kontoföring av finansiella instrument (LKF), stadgar att:

Den som är antecknad som ägare på ett avstämningskonto, skall, med de begränsningar som framgår av
kontot, anses ha rätt att förfoga över det finansiella instrumentet.

Bestämmelsens innebörd är att endast den som är registrerad som ägare presumeras ha rätt
att förfoga över kontot. Dock gäller att bestämmelsen inte har någon materiell rättsverkan
och det är därför möjligt att föra talan om bättre rätt till aktierna mot den registrerade
ägaren.95 Lagen föreskriver vidare i 6 kap 2 § att:

”Har en anmälan om överlåtelse av ett finansiellt instrument registrerats, får instrumentet därefter inte tas i
anspråk av överlåtarens borgenärer för andra rättigheter än sådana som var registrerade när anmälan
registrerades”

Detta innebär att varken tidigare ägare eller dennes borgenärer kan göra anspråk på aktierna
efter det att registrering skett i den ”dagliga journalen”. Det är således inskrivningsprincipen

                                                            
92 Observera att det inte är aktiebreven man säljer, utan aktien. Det är viktigt att skilja mellan yttre bevis och
rättigheter.
93 ABL 3 kap. 4-6 §§, samt Skuldebrevslagen 22 §.
94 Se ovan avsnitt 3.2.1.
95 Prop 1997/98:160 s. 177.
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som gäller för att uppnå sakrättsligt skydd. När samtliga kontroller gjorts förs sedan aktierna
över till förvärvarens konto i avstämningsregistret.96

6 kap. 4 § handlar om godtrosförvärv av finansiella instrument. Paragrafen tar sikte på de
förvärv som sker från någon som inte ägde aktierna vid överlåtelsetillfället (”äkta
cykeltjuvsfallet”) samt förvärv av någon som visserligen ägde, men inte hade rätt att förfoga
över instrumentet genom överlåtelse (”oäkta cykeltjuvsfallet” – bristande behörighet). God
tro måste föreligga då anmälan om överlåtelsen registreras.97 Bestämmelsen omfattar bl.a. de
situationer då överlåtaren är försatt i konkurs. Har en konkurs registrerats utgör det ett
hinder för anmälan om överlåtelse. Skulle trots detta en överlåtelseregistrering ske så blir det
kontoförande institutet ersättningsskyldig gentemot konkursboet.98

               Låneavtal
 Långivaren Blankaren (Ej ”rätt” ägare alternativt obehörig p g a konkurs)
  (”Rätt” ägare)               

Anspråket        Överlåtelse (Köp)
kan inte göras
gällande

Tredje man (God tro då anmälan om
                    överlåtelsen registreras)

7.4  Kopplingen till konkursrätten

Inom sakrätten är den praktiskt mest väsentliga frågan hur olika konkurrerande anspråk skall
tillgodoses när någon försätts i konkurs eller blir utsatt för utmätning. Konfliktfrågorna
uppstår följaktligen framförallt i insolvensförfaranden, vilket är naturligt med tanke på att det
i dessa fall skall ske en definitiv avveckling av en gäldenärs olika fordringsförhållanden.99

Vid en konkurs är det osannolikt att alla anspråk kan tillgodoses, i så fall skulle gäldenären
inte ha försatts i konkurs överhuvudtaget. Konkursförvaltaren är då tvungen att utreda vilka
anspråk som skall tillgodoses och i vilken prioritetsordning. Den som har sakrättsligt skydd
betraktas som rätt ägare till egendom. Ägaren har då rätt att undanta egendomen från
konkursen, dvs. ägaren har separationsrätt. I lagen om kontoföring av finansiella instrument
knyts de rättsverkningar som besittningen medför istället till registreringen på
värdepapperskontot. Till följd av besittningen presumeras innehavaren vara rätt ägare tills
motsatsen är bevisad.100

                                                            
96 Prop 1997/98:160 s. 128 f samt 177.
97 Prop 1997/98:160 s. 131 f. Anmälan måste göras av den tidigare ägaren eftersom det endast är denne som
disponerar över de aktier som finns registrerade på dennes konto.
98 Prop 1997/98:160 s. 178.
99 Millqvist, Sakrättens grunder s. 37.
100 Afrell/Klahr/Samuelsson, Lärobok i kapitalmarknadsrätt s. 204 f.
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8. Blankarens konkurs

8.1  Inledning

En sakrättslig konflikt kännetecknas av att två från varandra oberoende parter samtidigt gör
gällande anspråk mot en tredje part. Dessa tredjemanskonflikter framträder i två väsentliga
konfliktgrupper. Dels i frågan om omsättningsskydd dels i frågan om borgenärsskydd.101 Vad
avser det förra så är det bl.a. intresset av att den som förvärvat egendom i god tro skall
skyddas (tredje man). När det gäller borgenärsskyddet kan konflikter uppstå i flera led. Vid
aktielån är det dels långivarens borgenärer som skall skyddas mot att långivaren gör sig av
med egendom på ett sätt som är till nackdel för dennes borgenärer. Dels är det långivaren
själv som skall skyddas i de fall låntagaren inte kan eller vill uppfylla sin del av avtalet.
Fortsättningsvis kommer jag endast att behandla den konflikt som uppstår mellan tredje man
och långivaren om blankaren försätts i konkurs. Eller med andra ord de problem som uppstår
när omsättningsskyddet och borgenärsskyddet kolliderar. Om en sådan situation uppstår –
vem har rätt till aktierna?

8.2  Omsättningsskyddet

8.2.1 Allmänna regler

De förmögenhetsrättsliga bestämmelserna kännetecknas, som tidigare nämnts, till stor del av
en strävan att underlätta omsättningen och främja samhällsekonomin. Aktörerna på
marknaden måste vara säkra på att de verkligen har förvärvat den egendom eller rättighet
som de betalat för.102

Om en person köper egendom från någon som inte är rätt ägare, kan personen i fråga ändå
förvärva äganderätten under förutsättning att denne gör ett godtrosförvärv. Villkoret är att
tredje man har egendomen i sin besittning samt att denne är i god tro vid avtalet och vid
besittningsövergången.

8.2.2 Skyddet för tredje man om blankaren försätts i konkurs

När blankaren säljer aktier till en utomstående, dvs. tredje man, är det registreringen av
aktierna som avgör om sakrättsligt skydd uppnås eller inte. Detta medför att skyddet för
tredje man är beroende av huruvida den blankningsaffär som sker är ”äkta” eller ”oäkta”.

                                                            
101 Millqvist, Sakrättens grunder s. 13.
102 Millqvist, Sakrättens grunder s. 15.



35

I de fall då tredje man betalat för aktierna men ej fått dem levererade, dvs. oäkta blankning,
gäller att både aktier och betalningen ingår i blankarens konkurs. Tredje man får då
konkurrera med övriga borgenärer för att få ut betalningen alternativt aktierna. Om däremot
aktierna levererats och priset betalats, dvs. äkta blankning, så gäller att tredje man är skyddad.
Tredje man vet vanligtvis inte att det är lånade aktier han köper och är således i god tro.103

Aktierna ingår då inte i blankarens konkurs eftersom tredje man uppnått sakrättsligt skydd
för sin äganderätt till aktierna. Någon lösenrätt för långivaren föreligger inte, däremot
föreligger ersättningsskyldighet i vissa fall för det kontoförande institutet. 104

För att återvinning skall vara tillåtet fordras att transaktionen varit till nackdel för borgenär. I
det fall tredje man betalat för aktierna finns det således inget som motiverar en återvinning.
Detta beror på att återvinning bygger på den förutsättningen att konkursboet återbär vad
gäldenären tagit emot när han utförde den återvinningsbara handlingen.105 Dessutom krävs i
allmänhet att nackdelen varit omedelbar. Håstad skriver att ”Ett köp av aktier kan inte
återvinnas, därför att kursen på aktierna fallit efter köpet”106 Slutsatsen av detta är därför att
återvinning inte är möjlig.

8.3  Borgenärsskyddet

8.3.1 Allmänna regler

Den egendom som inte tillhör konkursgäldenären skall inte omfattas av hans konkurs. Dock
gäller att den egendom som gäldenären har i sin besittning vid konkursutbrottet presumeras
tillhöra honom. Borgenären måste då bevisa att hans äganderätt kvarstår och att denna
följaktligen skall respekteras av tredje man. Detta kan han göra genom att bevisa att
egendomen upplåtits på sådana villkor att gäldenären endast erhållit en begränsad rätt till
egendomen.107 Om borgenären lyckas bevisa detta så skall den egendom som finns i
gäldenärens besittning inte medräknas i konkursboet. Sett från sakrättslig synpunkt har
borgenären alltså separationsrätt p g a bibehållen äganderätt till egendom i gäldenärens
besittning.108

                                                            
103 Tredje man blir ägare till aktierna utan några inskränkningar. Detta beror på att det inte sker någon notering i
avstämningsregistret om att överlåtelsen mellan långivaren och blankaren har karaktären av aktielån.
104 Sakrättsskyddet uppnås i samband med anmälan om registrering. Se ovan avsnitt 7.3. Huruvida
ersättningsskyldighet föreligger för det kontoförande institutet i detta fall kan diskuteras eftersom långivaren
frivilligt överlåter äganderätten till blankaren.
105 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 121 samt Konkurslagen (1987:672) 4 kap.14 § 2 stycket.
106 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 122.
107 Millqvist, Sakrättens grunder s. 58-60. I blankningssituationen är det avtalet mellan långivare och låntagare
som utgör bevismedel för äganderätten.
108 Konkurslagen 3 kap. 3 §.
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Då det gäller försäljning på kredit gäller att säljaren kan förbehålla sig äganderätten till dess att
egendomen är betald. Detta innebär att säljaren har rätt att separera egendomen om köparen
går i konkurs. Dock finns vissa begränsningar när det gäller det sakrättsliga skyddet för
säljaren. Exempel på detta är när köparen tillåts förfoga över egendomen för egen räkning
samt i de fall egendomen har mist sin ursprungliga identitet.109 När det gäller leasing så gäller
motsvarande regler som vid kreditköp mot ägarförbehåll. Ägaren har separationsrätt till
egendomen, men i de fall denna inte kan identifieras förvandlas leasegivarens  äganderätt till
en oprioriterad fordran. Detta gäller även i de fall då leasetagaren gjort sig av med
egendomen.110

Uppenbarligen har egendomens identitet stor betydelse för om äganderätten kvarstår hos
säljaren eller inte. Dock gäller att separationsrätt kan bestå trots förlorad identitet om det
handlar om sådan generiskt bestämd egendom som avses i lagen (1944:181) om
redovisningsmedel (RVL). Här gäller som huvudregel att en huvudman inte förlorar
äganderätten till (penning)medel som tagits emot av annan för huvudmannens räkning.
Medlen skall innehas för annan med redovisningsskyldighet.111

8.3.2 Skyddet för långivaren om blankaren går i konkurs

Långivarens ställning är tämligen svag om blankaren skulle försättas i konkurs. Visserligen är
ägandet sakrättsligt skyddat, men när det gäller finansiella instrument så är äganderätten, och
följaktligen det sakrättsliga skyddet, kopplad till anmälan om registrering i
avstämningsregistret. Av detta följer att borgenärsskyddet inträder redan vid tidpunkten för
första registreringsåtgärden vilket innebär att långivaren, i egenskap av borgenär, inte har kvar
någon separationsrätt till aktierna efter denna tid. Detta medför att konkursboet inte behöver
lämna ut egendomen till långivaren om blankaren skulle försättas i konkurs. Detta trots att
långivare hävdar äganderätt.

Det enda skyddet som kvarstår för långivaren är således det obligationsrättsliga eftersom en
förpliktelse i allmänhet inte upphör att existera förrän den blivit fullgjord. Förhållandet
mellan långivare och låntagare bygger på avtal dem emellan, vilket innebär att låntagaren
(eller dess konkursbo) gör sig skyldigt till ett kontraktsbrott om man inte lämnar ut aktierna. I
vilket fall som helst så får långivaren en (oprioriterad) fordran på låntagaren i dennes
konkurs.

                                                            
109 Millqvist, Sakrättens grunder s. 69.
110 Millqvist, Sakrättens grunder s. 71.
111 Millqvist, Sakrättens grunder s. 78
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8.4  Sammanfattning

Om en äkta blankningsaffär genomförs som planerat, innebär det att tredje man har rätt till
aktierna eftersom aktierna då har överförts till tredje mans värdepapperskonto. Långivaren
däremot, har endast en oprioriterad fordran i blankarens konkurs. De som ingående studerat
obeståndsrätten vet emellertid att en oprioriterad fordran, i de flesta fall, inte ger någon
utdelning, varför den kan betraktas som värdelös.

Om en oäkta blankningsaffär genomförs, innebär det att även tredje man har en oprioriterad
fordran på betalning för aktierna. Huruvida aktierna ingår i blankarens konkurs torde bero på
om blankaren hunnit låna aktierna vid konkursutbrottet så att en omregistrering skett till
blankarens värdepapperskonto.

Sammanfattningsvis kan konstateras att den som är registrerad som ägare till aktierna, enligt
bestämmelserna i lagen om kontoföring av finansiella instrument, juridiskt sett har
sakrättsligt skydd för sin äganderätt. Detta gäller oavsett om det finns obligationsrättsliga
förpliktelser mellan långivare och låntagare. Huruvida detta överensstämmer med
grundläggande rättsprinciper kommer att analyseras i det följande kapitlet. Klart är dock att
lagstiftningen är vag och tvetydig. Detta gäller både begreppsmässigt och vad avser diverse
uttalanden i rättskällorna.

9. Analys

9.1  Inledning

Blankningsaffärer och aktielån är en företeelse som, i stor utsträckning, saknar både praxis
och självklara regler. Problemen, som jag ser det, är i första hand själva ”saken”. Går det att
klassificera blankning med hjälp av de regelsystem som står till förfogande eller krävs en
djupare utredning som analyserar vad begreppen egentligen innefattar. Nästa steg blir att
avgöra vem som bör ha äganderätt i ”saken”. Även om det står klart att registreringen är det
avgörande momentet för att fastställa äganderättsövergången, kan det ifrågasättas om
lagstiftningen överensstämmer med de intressen i sammanhanget som rättssystemet anser
bör skyddas. Även i detta avseende är det viktigt att, i brist på uttrycklig rättslig reglering av
äganderättens innebörd, själv försöka analysera vem som faktiskt bör ha äganderätten till
aktierna. Slutligen är det, med hänsyn till rättssäkerheten och förutsebarheten, viktigt att
fastställa hur en sakrättslig konflikt bör lösas mellan inblandade parter.
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9.2  Klassificering av blankning

9.2.1 Inledning

Efter att ha studerat blankningsaffärer och aktielån under flera veckors tid förefaller det som
om det råder delade meningar om vad som sker rent juridiskt i en blankningsaffär. Dels är
det ovissheten om vilken typ av transaktion det är fråga om, dels är det problemet angående
äganderättsövergångens vara eller inte vara. Huruvida det råder olikheter i betraktelsesättet,
eller om det ”enbart” är fråga om otydliga regler på området, kommer att analyseras i det
följande.

9.2.2 Saklån eller försträckning?

Ovissheten om hur lånetransaktionen skall kategoriseras har uppkommit i samband med att
skattelagstiftningen betraktar transaktionen i en blankningsaffär som lån. Både när det gäller
saklån och försträckning har låntagaren rätt att förfoga över egendomen. Skillnaden är att vid
saklån måste förfogandet ske inom vissa angivna ramar, men vid försträckning har låntagaren
fri förfoganderätt till det lånade.

Den lånetransaktion som sker vid blankningsaffärer innebär, enligt min mening, att
låntagaren måste följa vissa anvisningar. Finansinspektionen föreskriver nämligen att
ramavtalet måste innehålla uppgifter om syftet med aktielånet.112  Dessutom gäller enligt de
skatterättsliga reglerna att syftet med aktielånet måste vara blankning. I annat fall skall
aktierna anses som avyttrade och därmed utlösa reavinstbeskattning. Det krävs således att
låntagaren uppfyller, av långivaren, angivna villkor för lånet. I enlighet med detta bör
lånetransaktionen i en blankningsaffär betraktas såsom saklån.

Om transaktionen skall betraktas som lån, innebär det att låntagaren inte uppnår sakrättsligt
skydd beträffande de aktier han har lånat. Skulle blankaren försättas i konkurs under
löptiden, och därigenom inte ha möjlighet att återlämna aktierna på avtalad tid, blir denne
skadeståndsskyldig gentemot långivaren. Dock gäller att själva registreringen faktiskt ger
sakrättsligt skydd för låntagaren. Även begreppsmässigt är det mycket som tyder på att det
aktielån som sker, innan blankningsaffären genomförs, i själva verket inte är ett lån utan en
försträckning. Beträffande aktier rör det sig nämligen om generiskt bestämd egendom. Det
finns inget krav på att låntagaren skall lämna tillbaka exakt samma aktier till långivaren, utan
endast att aktierna skall motsvara, eller vara av samma slag som de utlånade aktierna. Det kan

                                                            
112 Detta kan jämföras med om någon tar ett penninglån i syfte att köpa en bil. I det avseendet finns inget krav
på särskilt avtal som anger att syftet med lånet är att köpa en bil.
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således inte vara fråga om sådan individuellt bestämd egendom som krävs för att
transaktionen skall betraktas som lån.

Hur skall då den skatterättsliga lagstiftningen tolkas? Efter att närmare ha granskat reglerna
bakom 24 § SIL, finner man att bestämmelsen skall tolkas som att den överlåtelse som sker
är avyttring. Visserligen gäller att lånetransaktionen skattemässigt inte skall betraktas som ett
köp eller en försäljning, men därmed är inte sagt att äganderätten är kvar hos långivaren. Det
är således endast själva beskattningen som skall ske som om äganderätten till aktierna inte
övergår.113 Genom att endast tolka lagtextens ordalydelse är det lätt att missuppfatta
innebörden av regeln. Det föreligger nämligen en skillnad i rättsläget beträffande aktier och
annan lös egendom när det gäller beskattningen vid försträckning.

9.2.3 Inkonsekvens i lagstiftningen angående äganderättsövergången vid
aktielånet.

I den svenska lagstiftningen råder delade åsikter om vad som sker med äganderätten till en
aktie i samband med aktielån. I värdepappersmarknadskommitténs betänkande kan utläsas
att en blankningsaffär utmärks av att säljaren, dvs. blankaren, inte äger utan har lånat de
fondpapper han överlåter.114 I motsats till detta kan man läsa i ett avgörande från
regeringsrätten att lånet av aktier civilrättsligt innebär en försträckning och att äganderätten
övergår till blankaren.115

Begreppsmässigt är det, som tidigare nämnts, mycket som tyder på att äganderätten övergår
till låntagaren eftersom aktier är generiskt bestämd egendom. Denna uppfattning
överensstämmer dessutom med uttalanden i doktrinen där bl.a. Hessler uttrycker att vid
utlåning av individuellt bestämd egendom bevarar utlånaren sin äganderätt, medan vid
generiskt bestämd egendom äganderätten övergår.116 När det gäller ovan omtalade rättsfall
från regeringsrätten, så sägs uttryckligen att när det gäller lån av aktier så övergår
äganderätten till låntagaren. Däremot kan ifrågasättas om ett rättsfall från 1965 skall tillmätas
någon större betydelse. På den tiden förekom det inte blankningsaffärer överhuvudtaget,
åtminstone inte under kontrollerade former, vilket medför att rättsfallet onekligen har ett
begränsat prejudikatvärde i dessa sammanhang.

I det ovan nämnda betänkandet av värdepappersmarknadskommittén hävdar man dock att
äganderätten är kvar hos långivaren. Även propositionen till lagen om handel med finansiella
instrument tyder på att lagstiftaren avsett att äganderätten inte skall övergå till låntagaren vid

                                                            
113 Se t.ex. Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2000 års taxering, avsnitt 5.12.2.
114 SOU 1989:72 s. 77.
115 RÅ 1965 ref. 19.
116 Hessler, Allmän sakrätt I s. 154 f samt 306 f.
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aktielån. Förutom att rubriken i 3 kap. har fått benämningen ”Förfogande över finansiella
instrument som tillhör någon annan” (min kurs), så skriver man i propositionen gång på gång
att det handlar om någon annans aktier.117 Lagen har dessutom som förebild, lagen
(1979:750) om rätt att förfoga över annan tillhöriga fondpapper.

9.2.4 Sammanfattande kommentarer

Sammanfattningsvis kan konstateras att, med stöd av de argument som givits ovan,
lånetransaktionen i en blankningsaffär med all säkerhet skall betraktas som försträckning och
inte som ett lån. Stöd finns även för detta i förarbetena där det diskuteras huruvida termen
aktielån verkligen är en passande benämning. Här uttalas att ”I allmänt språkbruk brukas numera
begreppet lån även vid sådana avtal…..som borde benämnas försträckning”. Vidare sägs att ”begrepp
såsom aktielån, värdepapperslån, låneavtal, långivare och låntagare är allmänt accepterade för aktuell
avtalstyp”118 I förarbetena sägs dock ingenting om orsaken till att vi fortfarande använder
begreppet lån om sådan generiskt bestämd egendom som i själva verket är försträckning i
civilrättslig mening. Detta kan troligen endast förklaras med att juridiken förändras över
tiden. När lagstiftningen om saklån konstituerades 1734 hade man aldrig kunnat föreställa sig
att distinktionen mellan bestämd lös sak och generiskt bestämd egendom överhuvudtaget
skulle komma att få betydelse. Termen aktielån kan således endast förklaras med att det,
under flera hundra års tid, har utvecklats till ett allmänt vedertaget begrepp.

Att en försträckning medför en äganderättsövergång mellan långivare och låntagare råder det
enighet om i doktrin och praxis. Däremot är denna utgångspunkt inte lika självklar när man
tolkar förarbetena. Med största sannolikhet skall äganderätten anses övergå till låntagaren
eftersom detta är det ”normala” vid en försträckning. Frågan är om det verkligen är
meningen att äganderätten bör övergå. Denna fråga kommer att analyseras i det följande
avsnittet.

9.3  Ägare av aktierättigheterna

9.3.1 Inledning

Den oenighet som ser ut att råda beträffande äganderättens övergång har sitt ursprung i att
långivaren skall bevaras sin rätt som ägare, samtidigt som blankningsaffärer skulle
omöjliggöras om äganderätten inte övergick formellt. Betydelsen av att egendomen
karaktäriseras som försträckning innebär att långivaren avsäger sig de rättigheter som
aktieinnehavet medför. Huruvida lagstiftningens otydliga formulering försätter långivaren i

                                                            
117 Prop 1990/91:142. Se exempelvis s. 82 samt 147-149.
118 Prop 1990/91:142 s. 147.
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god tro angående sina rättigheter som ägare är säkerligen olika från fall till fall. Klart är dock
att det i de allmänna villkoren, som utgivits av fondhandlareföreningen, tydligt framgår att
parterna skall vara medvetna om att äganderätten till de utlånade aktierna övergår från
långivare till låntagare. Problemet är dock att det enbart rör sig om rekommendationer som
inte är bindande för parterna överhuvudtaget. De avtalsvillkor som skall ligga till grund för
ramavtalet mellan parterna är, i stor utsträckning, dispositiva. Vem som har rätt till aktierna
måste således bestämmas utifrån hur den tvingande lagstiftningen ser ut.

9.3.2 Äganderättens betydelse civilrättsligt

Sakrätten handlar i stor utsträckning om den civilrättsliga betydelsen av begreppet äganderätt.
Problemet är att det i svensk rätt inte finns någon beskrivning eller definition på begreppet,
utan dess betydelse är helt beroende av sammanhanget.119 När det gäller aktielån är det, som
tidigare nämnts, registreringen som är avgörande för när äganderätten skall anses övergå.

Innan utlåning och omregistrering av aktierna är långivaren fortfarande ägare till dessa. En
ägare har som bekant rätt att fritt förfoga över sin egendom. Följaktligen har ägaren också en
rätt att ändra innehavet av sina rättigheter genom att ingå avtal av olika slag. I detta fall
använder sig långivaren av sin äganderätt genom att frivilligt upplåta nyttjanderätten till
aktierna. Detta sker genom att långivare och låntagare ingår ett försträckningsavtal. Detta
avtal ger upphov till obligationsrättsliga verkningar mellan parterna.

Enbart det faktum att den transaktion som sker mellan parterna klassificeras som
försträckning innebär att äganderätten övergår till låntagaren. Detta har ovan motiverats med
att aktier är sådan generiskt bestämd egendom som inte går att identifiera.

Tivéus skriver att ”om det visar sig att låntagaren inte haft för avsikt att sälja aktierna vidare,
utan avsikten varit att återställa just de lånade aktierna kan eventuellt också den civilrättsliga
äganderättsövergången diskuteras.”120 Detta skulle, enligt min mening, innebära att även om
syftet är blankning, det finns en risk att det inte uppkommer något bra tillfälle för låntagaren
att blanka aktierna. Detta får till följd att låntagaren lämnar tillbaka ”samma” aktier som han
ursprungligen lånat.

I blankningssituationen torde detta innebära att det bör göras en åtskillnad mellan tiden före
respektive efter blankningen. Om blankaren försätts i konkurs under lånetiden innebär detta
alltså att innan blankning så har långivaren fortfarande separationsrätt till aktierna p g a
bibehållen äganderätt. Efter blankning så gäller att långivaren har en (oprioriterad) fordran.

                                                            
119 Millqvist, Sakrättens grunder s. 25. Se även ovan avsnitt 5.4.
120 Tivéus, Skatt på kapital s. 118.
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Däremot kan ifrågasättas huruvida detta har någon praktisk betydelse eftersom blankning
oftast sker samtidigt med utlåning. Detta kommer dock inte att analyseras i det följande
eftersom denna situation inte gäller förhållandet mellan långivaren och tredje man.

Egendomens identitet har, som synes, en avgörande betydelse för frågan om separationsrätt
föreligger eller inte. Oavsett vilken betydelse egendomens karaktär har för äganderättsfrågan,
finns det vissa praktiska konsekvenser att ta hänsyn till. Detta gäller inte minst med
beaktande av de aktiebolagsrättsliga bestämmelserna som kommer att beröras i det följande
avsnittet.

9.3.3 Äganderättens betydelse associationsrättsligt.

En aktieägare har, förutom rätt till det ekonomiska resultatet i bolaget, en rätt att medverka
vid bolagets förvaltning genom att exempelvis rösta på bolagsstämman. Dessutom medför
äganderätten en rätt att fritt överlåta och förvärva aktier.121 I avstämningsbolag knyts
aktierätten till registreringen på ett avstämningskonto.

De praktiska konsekvenser som måste beaktas när det gäller aktieägarens rätt är att det finns
ett bestämt antal aktier i ett aktiebolag.122 Detta innebär att, om äganderätten skall anses vara
kvar hos långivaren, det inte finns någon möjlighet för en tredje man att förvärva en giltig
äganderätt från blankaren. Detta beror på att det kontoförande institutet kontrollerar vem
som är registrerad ägare innan registreringen sker på avstämningskontot.123 Ägarbyte är
således en nödvändig förutsättning för att blankaren skall kunna utöva de rättigheter som
registreringen för med sig, inte minst när det gäller rätten att förfoga över aktierna genom en
försäljning.

En annan svårighet, som har med aktiebolagsrättsliga regler att göra, gäller rätten att rösta på
bolagsstämman. Långivaren har formellt inte kvar några rättigheter beträffande de utlånade
aktierna, till exempel rätt till utdelning, teckningsrätts- och delbevis. Vad gäller förlusten av
bl.a. utdelning så kompenseras denna av den ersättning som låntagaren betalar till
långivaren.124  Betydligt mer komplicerat förhåller det sig med rösträtten. Långivaren kan
omöjligen ha någon rätt att rösta eftersom det enligt aktiebolagsrättsliga regler är omöjligt att
avskilja rösträtten från en aktie.125 Denna rösträtt bör rimligtvis tillfalla tredje man, dvs. den som
köper aktien av blankaren.

                                                            
121 ABL 3 kap. 2 §. Dock finns vissa undantag i ABL 3 kap. 3 §, vilken medger möjlighet att i bolagsordningen
införa förbehåll om lösningsrätt vid övergång av aktie. Se exempelvis Rodhe, Aktiebolagsrätt s. 156-161.
122 Rodhe, Aktiebolagsrätt s. 127.
123 Rodhe, Aktiebolagsrätt s. 150.
124 Tivéus, Skatt på kapital s. 117.
125 Rodhe, Aktiebolagsrätt s.153.
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Det bör dock anmärkas att blankarens syfte med aktielånet är att sälja aktierna vidare och inte
att utöva rösträtten under lånetiden. Detta beror på att blankaren, enligt ramavtalet, förbinder
sig att endast använda aktierna till blankning. Följaktligen skulle blankaren göra sig skyldig till
kontraktsbrott om förfogandet sker i annat syfte än att blanka. Det finns visserligen en
möjlighet för blankaren att utöva rösträtten eftersom denna rättighet följer av registreringen.
Detta är emellertid inte så vanligt eftersom flertalet aktieägare förhåller sig helt passiva.
Makten över företaget utövas vanligtvis av en begränsad grupp aktieägare och det är oftast de
som har ett betydande ekonomiskt engagemang i företaget. Dessa aktieägare sammanfaller
många gånger med de personer som är representerade i styrelsen.

9.3.4 Sammanfattande kommentarer

Sammanfattningsvis kan konstateras att de lagregler och allmänna rekommendationer som
finns på området medför att äganderätten övergår till blankaren även om lagstiftningen i
många avseenden är otydlig. I vilken utsträckning parterna uppmärksammar bestämmelserna
i de allmänna rekommendationerna, beträffande punkten om äganderättsövergång, är svårt
att säga. Eftersom det vanligen är professionella portföljförvaltare som ägnar sig åt aktielån
och blankningsaffärer, är det troligt att aktörerna känner till dessa rekommendationer.

När det gäller huruvida långivaren bör bevara sin äganderätt, anser jag att utgångspunkten
bör vara att aktörerna själva kartlägger riskerna och vidtar de grundläggande åtgärder som
krävs för att begränsa riskerna. För långivaren innebär försträckningsavtalet en risk att
blankaren inte kan infria sina förpliktelser, exempelvis om blankaren skulle försättas i
konkurs under lånetiden. Denna risk kompenseras dock av att långivaren har en möjlighet att
kräva säkerhet för utlånandet av aktierna.

Oavsett reglernas nuvarande utformning samt långivarens skyddsvärde, så sker en formell
äganderättsövergång som förmodligen har sin grund i aktiebolagsrättsliga regler.
Registreringen ger, oomtvistat, sakrättsligt skydd för låntagaren och det finns således inget
mer att göra för långivaren än att i domstol föra talan om bättre rätt på obligationsrättsliga
grunder. Frågan är om det, med hänsyn till de principer och skyddsvärden som presenterats
tidigare i uppsatsen, är förenligt med ändamålen och syftet med blankningsaffärer samt
värdepappersmarknaden i stort.
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9.4  Sakrättslig konflikt mellan långivaren och tredje man.

9.4.1 Inledning

Hur en sakrättslig konflikt skall lösas mellan parterna förefaller uppenbar. I lagen om
kontoföring av finansiella instrument kan klart och tydligt utläsas att registreringen medför
äganderätt och sakrättsligt skydd. Av rättssäkerhetsskäl bör också lagtext och förarbeten
tillmätas större betydelse än exempelvis de allmänna rekommendationer som ges ut av
svenska fondhandlareföreningen.

Långivarens enda skydd vid en konkurs är, som tidigare nämnts, det obligationsrättsliga. Det
är således avtalet dem emellan som ligger till grund för ägandefrågan. Sakrättsligt finns dock
inget stöd att få eftersom långivaren inte är registrerad som ägare.

Rättskällorna innehåller, i många väsentliga delar, oklarheter som i högsta grad försvårar
upprätthållandet av rättssäkerheten. Förutom att lagförarbetena på väsentliga områden är
diffusa, är den rubrik som valts av lagstiftaren i kapitel 3 i LHF tämligen förvirrande.
Civilrättsligt och associationsrättsligt sker en äganderättsövergång. De uttryckssätt som
används i bl.a. förarbetena tyder emellertid på att en utlåning av aktier, trots att den ger
blankaren en rätt att förfoga över aktierna genom försäljning, inte medför någon fullständig
äganderättsövergång. Att rättssäkerheten inte underlättas av sådana konflikterande regler
behöver knappast framhållas.

Lagreglerna är, enligt min mening, inte tillräckligt tydliga. När det gäller en så pass ”ny”
företeelse som blankning så måste de regler som finns på detta område ”ses i ljuset av sin
tid”. Detta torde inte bara gälla när det är fråga om blankningsaffärer, utan även i viss mån
andra nya finansiella instrument.

Oavsett reglernas nuvarande utformning så bör ifrågasättas hur reglerna faktiskt bör se ut.
Viss ledning kan fås genom att studera lagregler på närliggande rättsområden för att se om
laganalogier kan vara motiverade. Här gäller att avgöra om det finns tillräckligt många
likheter mellan reglerna och ifall en regel exempelvis återkommer på olika håll i
lagstiftningen.126 Blankningssituationen har, enligt min mening, sådana egenheter att den inte
kan bedömas i enlighet med de regler som redan finns på det förmögenhetsrättsliga området,
åtminstone inte när det gäller förhållandet mellan långivaren och tredje man.127

                                                            
126 Lehrberg, Praktisk juridisk metod s. 151.
127 De regler som, enligt min mening, ligger närmast till hands att tillämpa analogiskt är reglerna om leasing. I
båda fallen upplåts nyttjanderätt över egendom som ger låntagaren / leasetagaren rätt att förfoga över
egendomen. För detta betalas en avgift till långivaren / leasegivaren. Skillnaden är att leasegivaren har rätt att
separera egendomen vid leasetagarens konkurs. Frågan är vad som händer i de fall då leasetagaren, av någon
anledning, har gjort sig av med egendomen. Här gäller att leasegivaren får en, förmodligen oprioriterad, fordran
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Fortsättningsvis kommer jag att argumentera för och emot långivarens respektive tredje
mans rätt till aktierna vid en konkurs hos blankaren. Argumenteringen kommer att ske
utifrån de principer och intressen som anses skyddsvärda både på det förmögenhetsrättsliga
området och enligt grundläggande rättssäkerhetsprinciper.

9.4.2 Skyddsvärden utifrån förmögenhetsrättsliga principer

9.4.2.1 Allmänt

Jag har tidigare i uppsatsen gjort gällande att reglerna på det förmögenhetsrättsliga området
präglas av ekonomiska intressen. Detta innebär således att intresset av att underlätta
omsättningen och befrämja samhällsekonomin tillmäts stor betydelse när det gäller att
bedöma vem som skall skyddas enligt förmögenhetsrättsliga principer. Dessutom är reglerna
utformade så att endast en av parterna kan vinna. Det finns således ingen möjlighet att lösa
konflikten genom att kompromissa.

När det gäller de ekonomiska aspekterna av blankningsaffärer är det mycket som talar för att
dessa affärer bidrar till att marknadspriserna blir mer rättvisande. Blankningsmöjligheten
skapar förutsättningar för en högre likviditet eftersom prissättningen blir säkrare ju fler
bedömare som uttrycker sin uppfattning om priset på aktien.128 Ur ekonomisk synvinkel har
blankning således en positiv effekt på värdepappersmarknaden eftersom det ökar
kapitalflödet.129

9.4.2.2 Långivarens skyddsvärde

En grundläggande princip inom förmögenhetsrätten är den om äganderätt. Långivaren är
fortfarande ägare obligationsrättsligt vilket talar för att denne bör skyddas. Långivaren
upplåter ”endast” nyttjanderätten till blankaren. Den formella äganderättsövergång som sker
är bara en nödvändig praktisk förutsättning för att syftet med aktielånet skall uppfyllas, dvs.
för att blankning skall kunna genomföras.

Snabba och trygga avtalsslut samt principen om pacta sunt servanda har stor betydelse för
omsättningen. Ett argument för att långivaren bör skyddas, utifrån förmögenhetsrättsliga
principer, är således att långivaren bidrar till ökad omsättning genom att medverka vid
aktielån.

                                                                                                                                                                                     
på leasetagaren vid en eventuell konkurs. Så här långt är, enligt min mening, en analogi motiverad. Däremot
skiljer sig egendomsslaget åt i de båda fallen. Sannolikheten för att leasa aktier är förmodligen obefintlig. Av den
anledningen torde en analogi vara utesluten.
128 Prop 1990/91:142 s. 101.
129 Påpekas bör också att blankningsaffärer medverkar till en harmonisering av prissättningen i de fall de ingår
som en del i arbitragestrategier.
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9.4.2.3 Tredje mans skyddsvärde

Enligt förmögenhetsrättsliga principer har tredje man rätt att utgå ifrån att den som på ett
avstämningskonto är antecknad som ägare har rätt att förfoga över aktien genom försäljning.
Om aktien förvärvats från någon som inte ägde den gäller därför att förvärvet blir giltigt om
anteckning finns, samt anmälan om förvärvet registrerats. Det fordras emellertid att tredje
man är i god tro.130

Vid blankningsaffärer finns det inget som tyder på att tredje man vet att det är en lånad aktie
han köper eftersom det inte finns någon notering om detta i avstämningsregistret. Tredje
man bör härmed, med beaktande av omsättningsintresset, inte vara tvingad att göra en
komplicerad undersökning huruvida blankaren är rätt ägare eller inte.

9.4.3 Skyddsvärden utifrån rättssäkerhetsprinciper

9.4.3.1 Allmänt

Diskussioner om rättssäkerhet är vanligt förekommande inom straffrätten. Vad som
innefattas i begreppet rättssäkerhet är omdiskuterat. Utgångspunkten är emellertid att
rättssäkerheten innefattar vissa grundläggande principer såsom legalitetsprincipen,
objektivitetsprincipen och förutsebarhetsprincipen.131

Intresset av förutsebarhet i rättstillämpningen betraktas i allmänhet som stort i
förmögenhetsrättsliga tvister. Detta beror på att reglerna avser enskildas rättigheter och
skyldigheter. Det som dessutom tillmäts betydelse när det gäller förutsebarheten är huruvida
rättskällorna är någorlunda klara och lätta att tillämpa.132

9.4.3.2 Långivarens skyddsvärde

Med den tvetydiga lagstiftning som finns på området, dvs. otydliga begrepp och tvetydiga
uttalanden i rättskällorna, kan det vara svårt för långivaren att se att äganderätten övergår till
låntagaren. Långivaren förutsätter att äganderätten kvarstår eftersom det är hans aktier; han
lånar ju bara ut dom.

                                                            
130 Se ovan avsnitt 7.3.
131 Se ovan avsnitt 6.2.
132 Lehrberg, Praktisk juridisk metod s. 152 f.



47

9.4.3.3 Tredje mans skyddsvärde

I lagen om kontoföring av finansiella instrument föreskrivs att den som är registrerad ägare
har sakrättsligt skydd och bör därför skyddas. Tredje man måste kunna lita på att de aktier
han förvärvar, och är registrerade för, medför äganderätt och sakrättsligt skydd.133

Eftersom tredje man skall kunna lita på att ett förvärv är giltigt gentemot säljarens
borgenärer, så måste registreringen ge sakrättsligt skydd. Om tredje man skall få ett sämre
skydd än det som ges idag, bör denne underrättas om att det är lånade aktier som förvärvas.
Det har tidigare diskuterats i förarbetena huruvida det skulle vara möjligt att göra en
anteckning i avstämningsregistret om det är lånade aktier som förvärvas. Detta förfarande
ansågs dock bli alltför krångligt, varför det lämnades utan avseende.134 Det krångliga, i
förhållande till de inskrivningsregister som används när det gäller fast egendom, är
förmodligen den höga omsättningstakten när det gäller aktier.

9.4.4 Sammanfattande kommentarer

Enligt förmögenhetsrättsliga principer är det mycket som talar för att tredje man är den part
som bör skyddas om blankaren försätts i konkurs. En av anledningarna till att
blankningsaffärer överhuvudtaget tillåts är nämligen att omsättningen på marknaden skall
öka. Detta förutsätter att registreringen ger sakrättsligt skydd för tredje man.

Vidare gäller att långivaren, av egen fri vilja, upplåter nyttjanderätten till låntagaren och
därmed också en rätt för låntagaren att förfoga över aktierna genom blankning. Det är fråga
om ett vanligt avtalsförhållande mellan långivaren och blankaren. Parterna har dessutom
själva formulerat avtalet som ligger till grund för lånet av aktierna och har på det sättet haft
en möjlighet att påverka dess utformning. Långivaren lämnar alltså sitt samtycke till
förfogandet över aktierna.

Som reglerna ser ut idag är det emellertid, enligt mig, inte helt självklart att långivaren skall
bära hela ansvaret om blankaren försätts i konkurs. Rättskällorna är tvetydiga när det gäller
huruvida äganderätten övergår eller inte. Huruvida parterna är informerade om de allmänna
villkor som utgivits av svenska fondhandlareföreningen beror förmodligen på vilka aktörerna
är. Jag anser därför att konflikten mellan tredje man och långivaren, till viss del, måste lösas
utifrån vilka som är inblandade i blankningsaffären. Som jag nämnt tidigare är det i huvudsak

                                                            
133 Tvingande regler träder således in här eftersom systemet är uppbyggt så att den som i god tro förvärvar
egendom har gjort ett extinktivt godtrosförvärv och därigenom utsläcker tidigare ägares rätt. Detta har också sin
grund i omsättningsintresset.
134 SOU 1993:114 s. 235 f.
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större investerare som sysslar med den här typen av affärer och det är dessutom flera aktörer,
förutom långivare och låntagare, som är involverade.135

Det som talar för att tredje man bör skyddas är principen om skyddet för den svagare parten
som präglar det svenska rättssystemet i stort.136 Långivaren och låntagaren är oftast
fondkommissionsbolag eller banker. Handeln med aktier har däremot utvecklats vilket
innebär att även småsparare idag handlar med aktier. Detta innebär att tredje man i många
fall är en privatperson som inte har en aning om att det är lånade aktier han köper.
Följaktligen bör större krav kunna ställas på exempelvis de som yrkesmässigt bedriver handel
med värdepapper.

10. Slutsatser

10.1 Betydelsen av en förutsägbar lagstiftning

Det är oundvikligt att ifrågasätta huruvida det egentligen har någon större betydelse för
inblandade parter att rättsläget klargörs. Det normala är nämligen, som tidigare nämnts, att
både långivare och låntagare är stora portföljförvaltare. Konkurser är inte så vanligt
förekommande i företag av den här storleken och konkursen kanske inte heller har så stor
betydelse för inblandade parter.

Huruvida det har någon betydelse för långivaren om blankaren försätts i konkurs kan också
ifrågasättas eftersom blankningsaffärer oftast genomförs med mellanhänder, dvs. sådana som
uppträder som förmedlare. För att undvika kreditförluster vid aktielån har förmedlarna ställt
upp ett säkerhetskrav motsvarande 110-120 % av aktiens marknadsvärde.137 Låntagaren, dvs.
blankaren, är enligt ramavtalet skyldig att följa detta krav. Detta innebär alltså att förmedlaren
inte löper någon risk vid aktielåneaffärer eftersom denne tagit emot säkerhet av blankaren.
Av det sagda kan konstateras att blankaren och förmedlaren är medvetna om riskerna vid
blankningsaffärer och någon lagstiftning som förtydligar detta torde inte behövas. Den risk
som återstår efter dessa säkerhetsåtgärder är att förmedlaren går i konkurs.138 Denne har

                                                            
135 Se ovan avsnitt 3.2.1.
136 Exempel på detta är konsumentskyddslagen, marknadsföringslagen samt regler i avtalslagen om ogiltighet i
syfte att skydda en svagare part.
137 Se ovan avsnitt 4.4.
138 Detta torde vara ovanligt eftersom stora krav ställs på de som vill bedriva värdepappersrörelse. Ett av kraven
avser exempelvis att aktiekapitalet skall uppgå till nära 7 miljoner kronor för att inspektionen skall lämna sitt
tillstånd. Däremot kan inte bortses från att även mellanhänder kan drabbas av betydande förluster.
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nämligen ett låntagaransvar gentemot långivaren, och förmedlaren är inte skyldig att ställa
säkerhet för lånet.139

Huruvida blankarens konkurs påverkar långivaren torde således endast ha betydelse om
långivaren och låntagaren sköter aktielånet själva. I det avseendet är det av betydelse att
lagstiftningen är förutsägbar så att inga oklarheter finns som kan misstolkas av de berörda
parterna.

10.2 Vem bör skyddas?

Den omregistrering som är nödvändig för att genomföra blankningsaffärer medför en risk
för materiell orättvisa. Långivaren, som aldrig sålt aktierna till blankaren, berövas sin rätt som
ägare vilket kan tyckas leda till en orättvis fördelning om blankaren försätts i konkurs.

Jag hävdar emellertid, som jag nämnt tidigare, att varje enskild aktör själv måste kartlägga
riskerna. Långivaren har, som tidigare nämnts, en möjlighet att kräva säkerhet av blankaren,
alternativt förmedlaren.140 Eftersom avtalsbestämmelserna är dispositiva, även beträffande
säkerheten, finns naturligtvis en risk för att långivaren faktiskt inte krävt någon säkerhet.
Enligt min mening bör det dock ligga i långivarens intresse att skydda sig mot denna
kreditrisk genom att i avtalet föreskriva att säkerhet skall ställas.

Den risk som återstår efter att ha krävt säkerhet är, enligt min mening, att blankaren inte har
någon möjlighet att återlämna de faktiska aktierna utan är tvungen att göra detta till aktiernas
värde i pengar.141 Om långivarens syfte med aktielånet är att behålla kontrollen över de
aktuella aktierna kan denna risk vara av väsentlig betydelse för långivaren.142 Enligt min
mening bör det emellertid inte ha någon betydelse om långivaren får tillbaka aktier eller
pengar. Aktielån sker oftast via marknadsplatser och långivaren torde därför kunna använda
pengarna till att köpa nya aktier på marknaden. Däremot finns naturligtvis en risk att bolaget,
vars aktier är föremål för lånet, försätts i konkurs. I så fall finns inte längre några aktier av
samma slag att få tag på. Denna risk är dock förhållandevis liten eftersom det endast är ett

                                                            
139 Mycket tyder på att förmedlaren ofta garanterar långivaren 100 % av aktiernas marknadsvärde.
Ek/Petersson, Den svenska marknaden för aktielån och blankning s. 24 f.
140 Se ovan avsnitt 9.3.4.
141 Om blankaren försätts i konkurs kan denne inte lämna tillbaka aktier av samma slag eftersom tredje man
förvärvat äganderätten till de ursprungliga aktierna. Blankaren kan inte heller köpa tillbaka aktier av samma slag
eftersom denne har fråntagits rådigheten över i princip all sin egendom. Kravet på att få tillbaka aktierna har
omvandlats till en fordran på ett penningbelopp.
142 Anmärkas bör att kontrollen över aktierna även kan bibehållas genom att genom att sälja aktierna och erhålla
en optionsrätt att köpa tillbaka dessa. Det som skiljer dessa transaktioner åt är de skatterättsliga konsekvenserna.
Detta torde vara en av anledningarna till att man föredrar att låna ut sina aktier.
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fåtal av de börsnoterade företag som försätts i konkurs. Risken torde därför, med största
sannolikhet, endast vara vid lån av aktier med låg omsättning.143

Vidare kan anföras att även om långivaren tar en stor risk när han lånar ut sina aktier, bör
man ha i åtanke de förmånliga skattekonsekvenser ett aktielån för med sig. Långivaren
behöver inte, som tidigare nämnts, betala skatt för reavinsten av aktierna.144 I förarbetena kan
utläsas att det är samhällsekonomiska skäl som ligger bakom den skattemässiga synen på
blankningsaffärer.145 Jag förmodar att lagstiftaren har beaktat långivarens intresse av att ”få
någonting tillbaka” om denne utsätter sig för de risker ett aktielån medför.

Sammanfattningsvis anser jag att om blankaren försätts i konkurs och detta leder till en
konflikt mellan tredje man och långivaren, det är den förstnämnde som bör skyddas. Detta
grundar jag på att tredje man normalt är den svagare parten och den enda risk han medvetet
utsätter sig för är risken att kursen på förvärvade aktier sjunker. Vidare gäller att vårt
rättssystem innehåller en allmän rättsregel angående äganderätten, som dock inte finns
upptagen i lagtexten eftersom den anses synnerligen självskriven. Denna rättsregel innebär att
”den som genom giltigt köp förvärvat en sak är att betrakta som ägare till saken”.146 Tredje
man har genom giltigt köp förvärvat äganderätten till aktierna och bör därför få behålla dessa
såsom ägare.

Däremot finns det flera argument som talar för att långivaren bör bära konsekvenserna av
blankarens konkurs. Långivaren har alla möjligheter att på obligationsrättslig grund reglera
sina rättigheter, både med avseende på säkerhetskrav och fördelning av risker. Om det är så
viktigt för långivaren att äganderätten skall bevaras bör han se till att det tas in i avtalet som
ett uttryckligt villkor (”villkorad äganderätt”). Jag anser därför, med stöd av ovanstående
argument, att långivaren bör ta konsekvenserna av sitt handlande. ”Den som ger sig in i leken
får leken tåla”.

10.3 Är rättsreglerna tillräckliga?

Även om långivaren varit förutseende genom att i avtalet föreskriva att äganderätten är
villkorlig, kvarstår det faktum att villkoret inte är gällande gentemot tredje man. Det förefaller
troligt att långivaren är medveten om detta eftersom det i huvudsak är större investerare som
sysslar med blankningsaffärer. Däremot händer det, som tidigare nämnts, att långivare och
låntagare faktiskt sköter aktielånet själva. Som rättsreglerna är utformade i nuläget finns en

                                                            
143 I förarbetena nämns att det bör åligga marknadsplatserna att se till att inte alltför ”tunna” fondpapper
noteras. Se prop. 1990/91:142 s. 145.
144 Se ovan avsnitt 4.6.2.
145 Prop 1989/90:110 s. 451.
146 Lehrberg, Praktisk juridisk metod s. 68.
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risk att långivaren är i god tro angående äganderättsövergången. Enligt min mening är det
därför, ur rättssäkerhetssynpunkt, oacceptabelt att långivaren saknar möjlighet att förutse
huruvida äganderätten till aktierna övergår till blankaren eller inte. Jag anser därför att det
största problemet är osäkerheten hos parterna om vad som egentligen gäller beträffande rätten
till aktierna om blankaren försätts i konkurs.

De risker som finns med ett bristfälligt regelsystem är uppenbara. Det är nödvändigt för
marknadens aktörer att kunna förutse vad som faktiskt gäller vid en sakrättslig konflikt. Jag
anser därför att rättsreglernas utformning bör ifrågasättas av lagstiftaren

Det som krävs är bestämmelser som tydligt anger vilka sakrättsliga konsekvenser ett aktielån
och blankningsaffärer får. Dessa bestämmelser finns i viss utsträckning, som tidigare nämnts,
i fondhandlareföreningens rekommendationer. Problemet är emellertid att dessa
bestämmelser är dispositiva och därför inte uppmärksammas av alla parter. Jag anser därför
att det är nödvändigt med tvingande lagstiftning gällande äganderättsövergången vid
blankningsaffärer. I nuläget finns visserligen LKF men denna har ingen direkt anknytning till
LHF.

Ett förtydligande av de sakrättsliga konsekvenserna vid blankningsaffärer skulle medföra att
det blir lättare för parterna att förutse vilka följder blankningsaffärer får. Mot detta argument
skulle kunna anföras att förutsägbarheten skulle bli drabbad om alla omständigheter togs upp
i lagtexten eftersom denna då skulle bli alltför omfattande och svåröverskådlig. Jag anser
emellertid att problemet skulle kunna lösas på ett förhållandevis ”enkelt” sätt.

En lösning skulle kunna vara att införa en tilläggsklausul i LHF som hänvisar till LKF vad
beträffar rättsverkningarna av registrering. En annan lösning skulle kunna vara att, i de
föreskrifter som utgivits av finansinspektionen, införa en bestämmelse motsvarande punkt 4 i
fondhandlareföreningens rekommendationer. Denna punkt anger tydligt äganderättens
övergång.147 Jag anser att ett förtydligande av det här slaget, i hög grad, skulle minska riskerna
för att reglerna tolkas olika.

Mot bakgrund av vad som ovan redogjorts för, anser jag att det är på tiden att lagstiftaren
uppmärksammar problematiken och ger de berörda parterna en lag som klart anger vad som
sker med äganderättsövergången vid aktielån och blankningsaffärer. I väntan på sådan
lagstiftning kommer osäkerheten dessvärre att finnas kvar för de som är inblandade i
blankningsaffärer.

                                                            
147 Se ovan avsnitt 4.5.
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11. Sammanfattning

Med bakgrund av vad som framkommit i uppsatsen har jag kommit fram till följande:

• Det aktielån som sker innan blankning är, utan tvivel, att betrakta som försträckning.
Detta har stor betydelse för långivaren eftersom en försträckning ”normalt” medför en
äganderättsövergång och följaktligen utesluter separationsrätt till aktierna om blankaren
skulle försättas i konkurs.

• Äganderätten till aktierna övergår från långivaren till blankaren rent formellt genom en
omregistrering av aktierna. Bestämmelserna finns i lagen om kontoföring av finansiella
instrument. Dessutom talar praktiska skäl för att äganderätten övergår, inte minst enligt
aktiebolagsrättsliga regler. Långivaren är endast ägare till aktierna obligationsrättsligt.

• Om blankaren försätts i konkurs kan en sakrättslig konflikt uppstå mellan långivaren och
tredje man, dvs. den som köper aktien av blankaren. Jag anser att en sådan konflikt bör
lösas genom att tredje mans rätt bör skyddas. Långivaren har nämligen en möjlighet att i
avtalet reglera ägandefrågan och andra villkor för aktielånet som han anser vara av
betydelse.

• Lagstiftningen är i flera avseenden oklar och tyder på att utlåning av aktier för blankning
inte medför någon fullständig äganderättsövergång. Det finns en risk för att långivaren är
i god tro angående äganderättsövergången och detta är, enligt min mening, oacceptabelt.
Av den anledningen anser jag att lagstiftaren bör uppmärksamma bristerna i
lagstiftningen och framförallt ifrågasätta dess nuvarande utformning.
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990929
”Interbank”

RAMAVTAL
                 för Värdepapperslån

PARTER:

1. PART 1:

Org nr:
Adress:

Telefon:
Telefax:

[Depånr:]
[Kontonr:]
[Depå-/kontonr:]

Säkerhet skall ställas för upptagna Värdepapperslån (stryks om säkerhet inte skall ställas)

Säkerhetstal (%): ……. (anges endast om annat Säkerhetstal än 105% skall gälla)

2. PART 2:

Org nr:
Adress:

Telefon:
Telefax:

[Depånr:]
[Kontonr:]
[Depå-/kontonr:]

Säkerhet skall ställas för upptagna Värdepapperslån (stryks om säkerhet inte skall ställas)
Säkerhetstal (%): ……. (anges endast om annat Säkerhetstal än 105% skall gälla)

Dag för ikraftträdande: ........... (anges endast om Ramavtalet skall träda i kraft tidigare än när avtalet
dagtecknats)
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ALLMÄNT

Mellan PART 1 och PART 2 träffas härmed Ramavtal för Värdepapperslån, enligt villkoren i
denna handling samt enligt vidstående Allmänna villkor för Värdepapperslån.

I och med underskrift av detta Ramavtal bekräftar parterna att de tagit del av och noga satt
sig in i Ramavtalet och Allmänna villkor för Värdepapperslån.

Detta Ramavtal skall, såvida inte annat särskilt angivits ovan under ”Dag för ikraftträdande”,
tillämpas på samtliga Värdepapperslån som fr o m dagen för avtalets dagtecknande upptagits
mellan parterna. (Detta Ramavtal ersätter därmed eventuellt tidigare mellan parterna träffat
ramavtal av motsvarande slag, såvitt gäller Värdepapperslån som upptagits
fr o m avtalets dagtecknande respektive i förekommande fall angiven ”Dag för
ikraftträdande”.)

SÄKERHET

Som säkerhet för behöriga fullgörandet av samtliga vid var tid gällande förpliktelser som
åvilar respektive part i egenskap av Låntagare enligt Ramavtalet, inbegripet av denne
upptagna Värdepapperslån enligt Ramavtalet, pantförskriver respektive part härigenom till
motparten all egendom innefattande samtliga värdepapper och andra rättigheter som vid var
tid förvaras och/eller är förtecknade i partens ovanstående depå(er) jämte samtliga
penningmedel som vid var tid finns på ovanstående konto anslutet till depån. Avkastning av
pant och andra rättigheter som grundas på panten omfattas också av pantförskrivningen och
utgör pant.

Närmare bestämmelser om ställande av säkerhet respektive ianspråktagande av säkerhet
innefattande pantvillkor finns i Allmänna villkor för Värdepapperslån.

Detta Ramavtal har upprättats i två exemplar, av vilka parterna erhållit var sitt.

Ort och datum ...........................................
[PART 1]
____________________________ _____________________________
firmatecknare firmatecknare

Ort och datum............................................
[PART 2]
____________________________ _____________________________
firmatecknare firmatecknare
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990929
”Kund”

RAMAVTAL
                   för Värdepapperslån

PARTER:

1. KUND:

Pers/org nr:
Adress:

Telefon:
Telefax:

[Depånr:]
[Kontonr:]

[Depå-/kontonr:]

Kunden skall ställa säkerhet för upptagna Värdepapperslån

Säkerhetstal: ……. (anges endast om annat Säkerhetstal än 105% skall gälla)

2. [BANKEN] / [VÄRDEPAPPERSBOLAGET]:

Org nr:
Adress:

Telefon:
Telefax:

Dag för ikraftträdande: ........... (anges endast om Ramavtalet skall träda i kraft tidigare
än när avtalet dagtecknats)



58

58

ALLMÄNT

Mellan [BANKEN] / [VÄRDEPAPPERSBOLAGET] (”BA/VB”) och undertecknad kund
(”Kunden”) träffas härmed Ramavtal för Värdepapperslån, enligt villkoren i denna handling
samt enligt vid var tid gällande Allmänna villkor för Värdepapperslån.

I och med underskrift av detta Ramavtal bekräftar Kunden att denne tagit del av och noga
satt sig in i Ramavtalet och Allmänna villkor för Värdepapperslån.

Detta Ramavtal skall, såvida inte annat särskilt angivits ovan under ”Dag för ikraftträdande”,
tillämpas på samtliga Värdepapperslån som fr o m dagen för avtalets dagtecknande upptagits
mellan parterna. (Detta Ramavtal ersätter därmed eventuellt tidigare mellan parterna träffat
ramavtal av motsvarande slag, såvitt gäller Värdepapperslån som upptagits fr o m avtalets
dagtecknande respektive i förekommande fall angiven ”Dag för ikraftträdande”.)

SÄKERHET

Som säkerhet för behöriga fullgörandet av samtliga vid var tid gällande förpliktelser som
åvilar Kunden enligt Ramavtalet, inbegripet av denne upptagna Värdepapperslån enligt
Ramavtalet, pantförskriver Kunden härigenom till BA/VB all egendom innefattande samtliga
värdepapper och andra rättigheter som vid var tid förvaras och/eller är förtecknade i
Kundens ovanstående depå jämte samtliga penningmedel som vid var tid finns på
ovanstående konto anslutet till depån. Avkastning av pant och andra rättigheter som grundas
på panten omfattas också av pantförskrivningen och utgör pant.

Närmare bestämmelser om ställande av säkerhet respektive ianspråktagande av säkerhet
innefattande pantvillkor finns i Allmänna villkor för Värdepapperslån.

Detta Ramavtal har upprättats i två exemplar, av vilka parterna erhållit var sitt.

Ort och datum ...........................................
KUNDENS NAMN ELLER FIRMA
__________________________________
firmatecknare (eller motsvarande)

Ort och datum ...........................................
[BANKEN] [VÄRDEPAPPERSBOLAGET]
--------------------------- ---------------------------
Firmatecknare Firmatecknare
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Fondhandlareföreningens föreskrifter 1998:21

2 Kap. Värdepapperslån

1 § Ett avtal om lån (försträckning) av finansiella instrument enligt 3 kap. 1 § lagen om
handel med finansiella instrument skall bestå av avtal och avräkningsnota.

2 § Avtalet skall innehålla de avtalsklausuler som är nödvändiga för att förhållandet mellan
parterna skall vara uttömmande reglerat. Avtalet skall alltid – under de förutsättningar som
anges i 4 § - innehålla följande uppgifter:

1. värdet av säkerhet som låntagaren skall ställa för att långivarens rätt att få tillbaka
utlånade finansiella instrument skall vara tryggad,

2. hur och när säkerhet inledningsvis skall ställas, vilka slag av säkerheter som accepteras
samt hur och när ytterligare säkerhet (tilläggssäkerhet) skall ställas om den inledningsvis
ställda säkerheten inte är tillräcklig, och

3. när och på vilket sätt ställd säkerhet skall återställas till låntagaren.

Om lånet avser aktier skall i förekommande fall i avtalet finnas en upplysning om att
långivaren förlorar rösträtten till aktierna under låneperioden.

3 § Det förfogande som avses skall, anges i lagtexten, anges noggrant. Detta innebär att det i
avtalet skall anges för vilka ändamål låntagaren avser att använda det lånade finansiella
instrumentet, t.ex. försäljning, pantsättning, uttnyttjande av rösträtt osv.

4 § Låntagarens skyldighet att ställa säkerhet skall bedömas utifrån de regler som gäller vid
kreditgivning.

Som säkerhet får endast användas kontanter, finansiella instrument, bankgarantier eller
garantier av försäkringsbolag. Finansiella instrument som används som säkerhet kan högst
värderas enligt den rekommendation som Svenska Bankföreningens belåningskurskommitté
utfärdat. Även fondpapper som inte omnämns i rekommendationen kan användas som
säkerhet, om dessa fondpapper är föremål för en betydande handel med tillfredsställande
kurssättning. Derivat får inte användas som säkerhet.

Nedgår ställd säkerhet i värde eller uppstår behov av ytterligare säkerhet av annan orsak får
även annan egendom godtas som tilläggssäkerhet.
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990929

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEPAPPERSLÅN

1.  Tillämpningsområde m m
1.1 Dessa Allmänna villkor utgör avtalsvillkor för mellan parterna träffat "Ramavtal för

Värdepapperslån". Nämnda ramavtal skall, utan att hänvisning härtill behöver ske i
samband med Avslut eller på avräkningsnotor, äga tillämpning på varje
värdepapperslån som upptas mellan parterna, såvida annat inte särskilt
överenskommits.

1.2 Utöver bestämmelserna i handlingen "Ramavtal för Värdepapperslån" och dessa
Allmänna villkor gäller vad parterna beträffande visst Avslut har särskilt
överenskommit (vilket kan ha bekräftats i avräkningsnota eller på annat sätt). För det
fall det beträffande visst Avslut skulle uppstå motstridighet mellan bestämmelserna i
handlingen "Ramavtal för Värdepapperslån" och dessa Allmänna villkor å ena sidan
samt vad som särskilt överenskommits å andra sidan, skall vad parterna särskilt
överenskommit äga företräde.

4.  Äganderättsövergång
4. Parterna är införstådda med att äganderätten till utlånade Värdepapper övergår från

Långivaren till Låntagaren och att Långivarens äganderätt ersätts med en fordran på
Låntagaren att återfå utlånade Värdepapper av samma sort och kvantitet. Såvitt gäller
aktier innebär äganderättsövergången bl a att rösträtten till aktierna ej längre
tillkommer Långivaren, förutom beträffande rösträtt i svenska avstämningsbolag som
tillkommer denne på grund av att han fortfarande är upptagen som aktieägare i sådan
utskrift av aktieboken som avses i 3 kap 13 § andra stycket aktiebolagslagen
(1975:1385).

8. Instruktioner
8. Lämnas beträffande Värdepapper under Löptiden erbjudande, information eller annat

som kan påverka Långivarens rätt efter det att Löptiden har gått ut kan Långivaren
lämna instruktioner till Låntagaren beträffande de utlånade Värdepapperen.
Låntagaren förbinder sig att efter bästa förmåga och i den mån han har ifrågavarande
Värdepapper i behåll följa sådana instruktioner. Långivaren skall ersätta Låntagaren
för de kostnader som Låntagaren härvid kan ådra sig.

10. Emissioner, nedsättning av aktiekapital, fusion m m
10.1 Om det under Löptiden för ett Värdepapperslån avseende aktier skulle inträda vissa

förändringar i det bolag vars aktier är föremål för lånet eller i bolagets aktier - t ex
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ökning eller nedsättning av aktiekapitalet, konkurs eller likvidation, sammanläggning
eller uppdelning av aktierna i bolaget eller liknande händelser - skall vad som anges
nedan under punkt 10.2 - 10.6 gälla såvida annat ej överenskommits. Om under
Löptiden konverteringstid upphör beträffande utlånade konvertibla skuldebrev eller
förfallodag inträder beträffande utlånade obligationer eller andra fordringsbevis skall
om annat ej överenskommits gälla vad som anges i punkt 10.7 respektive 10.8.

10.5 Vid inledande av likvidations-, konkurs- eller liknande förfarande skall ifrågavarande
Värdepapperslån omedelbart upphöra och skall Låntagaren utan dröjsmål återställa
motsvarande aktier med därtill hörande rättigheter.

14. Återställande m m
14.1 På Löptidens sista dag skall Låntagaren till Långivaren återställa Värdepapper av

samma sort och kvantitet som han tidigare mottagit på grund av aktuellt
Värdepapperslån, med beaktande av de förändringar som kan ha inträffat enligt
punkt 8 och punkt 10.1 Återställande skall ske senast vid den tidpunkt på dagen som
anges i punkt 6.1. Värdepapperen skall vid återställandet vara fria från panträtt eller
annan inskränkning.

14.2 Har återställande enligt punkt 14.1 ej skett äger Långivaren själv på Låntagarens
bekostnad omedelbart föranstalta om motsvarande leverans genom köp
(ersättningsköp) av ifrågavarande Värdepapper på av Långivaren vald marknadsplats.
Långivarens fordran på Låntagaren avseende dessa Värdepapper ersätts därvid med
en penningfordran, som uppgår till vad Långivaren utgivit med anledning av köpet.
Fordran är omedelbart förfallen till betalning.

16.  Rätt till förtida avveckling
16.1 Långivaren har rätt, men är ej skyldig, att i förtid avveckla samtliga utestående

Värdepapperslån vid den tidpunkt Långivaren bestämmer, om någon eller några av
följande omständigheter inträffar:

(f) Låntagaren inställer sina betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion,
försätts i konkurs eller träder i likvidation eller ansökan om konkurs eller
likvidation inges.

23. Överlåtelse
23. Part äger ej rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Ramavtalet utan

att först ha erhållit motpartens skriftliga medgivande därtill.

______________________________


